Křížem krážem naší školou……
-

Dne 6.1. 2016 se naše základní škola připojila k 16. ročníku Tříkrálové sbírky 2016.
Ta se konala pod záštitou Charity České republiky, Diecézní charity Litoměřice.
Vybraní žáci se rozdělili do osmi skupinek, které zavítaly nejen do Úštěka, ale i do
okolních vesnic – konkrétně Lukova, Dubičné, Konojed, Líčenic, Starého Týna,
Držovic, Habřiny, Srdova, Tetčiněvsi, Rochova, Rašovic, Kalovic, Robče,
Ostré. Celkem se zúčastnilo 26 žáků – jmenovitě to byli tito: Jesika Junková,
Eliška Junková, Kateřina Michálková, Monika Helisová, Eliška Šrámková, Věruška
Hendrychová, Nikola Dvořáková, Karolína Hedánková, Veronika Křížová, Sára
Bártová, Anežka Petrusová, Tereza Zikmundová, Pavel Dufek, Andrea Tatíčková,
Václav Hajský, Tereza Nováková, Simona Prokopová, Erik Ferenc, Tomáš Hrozek,
Václav Nový, Radek Hellinger, Jan Bělohoubek, Jan Barnet, Lukáš Novotný,
Johanka Opočenská, Naďa Paulíková a Anna Paulíková.
Všem se podařilo v zimním počasí obejít doma přítomné občany, nabídnout jim
malé dárečky a napsat na dveře symbolické K+M+B 2016. Výše vybraných
finančních částek bude škole sdělena v nejbližší době a rádi tuto sumu
uveřejníme.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným žákům za to, že byli ochotni pro
potřebnou věc – pomoc starým a opuštěným starým lidem – věnovat svůj čas a
dokázali pomáhat ostatním lidem. Děkuji.
Mgr. Renata Opočenská
dobrovolníci dopomohli k vybrané částce –
celkem 14.943,- Kč!!!!
Koordinátorka celé akce ještě děkuje všem za perfektní spolupráci a pomoc potřebným.

-

Ve dnech od 10.1. do 16.1.2016 se uskutečnil lyžařský výcvik 7. třídy pod
nejlepším vedením p. uč. Pavly Vondrákové, spolu s p. uč. Romanem Hudcem a
Andreou Musilovou. Kurz se konal v Peci pod Sněžkou v penzionu Bivoj.
příspěvek od účastníků výcviku ……
Zpočátku se s námi počasí tak trochu nebavilo a sněhu nám moc nedopřálo
.
V pondělí jsme se proto vydali do města a podívat se na velké sjezdovky. V úterý
si nás učitelé už rozdělili do tří skupin dle lyžařských schopností. Ty nejzdatnější
lyžaři lyžovali na sjezdovce Javor, kde se všem moc líbilo. Ostatní skupiny se

vyrazili podívat na malou sjezdovku u penzionu, která však ještě nebyla v provozu,
jelikož bylo málo sněhu. To nám nezabránilo ale v tom, abychom si vzali lyže a
ještě ten den si zkusili základní věci. Další den se konal výcvik na běžeckých lyžích
sedmé třídy a ostatních žáků, kteří sebou měli běžky. Ve čtvrtek byl odpočinkový
den, kdy jsme se po obědě rozdělili do skupin a šli do města, na bobovou dráhu
nebo na Růžovou horu. Poslední den si pro nás učitelé vymysleli závody jak na
lyžích, tak na běžkách. Večer jsme měli vyhodnocení celého kurzu, závodů a menší
diskotéku, na které se všichni moc dobře bavili. V sobotu při odjezdu bylo sice vše
hektické, ale vše se podařilo tak jak mělo a všichni jsme dorazili domů naprosto
v pořádku
.
Chtěli bychom poděkovat provozovateli Bivoje a kuchařkám, kteří nám celý pobyt
zpříjemnily tím, že moc dobře vařili.
Velké poděkování také patří učitelům, kteří s námi celý ten týden vydrželi.
Děkujeme !
A ještě další příspěvky …….

Lyžák 2016 byl moc SUPER. Byl jsem s dalšími 2 kamarády na pokoji. První den když jsme
přijely tak jsme si vybalili. Druhý den jsme šli na procházku, protože nebylo moc sněhu.
Takže první dva dny nebyly moc zábavné. Ale ve středu to začalo, byli jsme lyžovat. A to je
prostě super, vidět kamarády jak se učí lyžovat. Ve čtvrtek jsme byli na sjezdovce Javor, kde
ale bohužel bylo moc lidí. Takže pan učitel řekl, že jedeme na Zahrádky. Pak jsme sedli na
skibus a jely jsme na chatu Bivoj. Navečeřeli jsme se do syta. A než bys řekl švec, už byla
sobota ráno. V sobotu ráno byl veliký zmatek, ale bylo to stejně super. Odnosily jsme tašky
do autobusu a jely jsme domu. A když jsme přijely domů tak jsme byli šťastní. Ale stejně si
myslím, že by tam byly všichni ještě klidně týden. Přece jen budu ale vzpomínat na super
závod na běžkách.
Napsal: Richard Hájek
První den lyžáku byl docela na nic. Když jsme přijeli na chatu tak byl velký zmatek, všichni
pospíchali na pokoj. Potom jsme si vybalili.
Druhý den: Jsme šli na procházku po Peci Pod Sněžkou. Vyfotili jsme se u Javoru. Potom
jsme šli na chatu a šli jsme na oběd. Když jsme se najedli tak byl rozkaz a po rozkazu jsme
mohli jít na pokoj. Konečně klid  všichni byli na pokoji a jedli sladkosti. Třetí den: Jsme
se šli učit lyžovat.
Napsal: Kuba Hauf
1. den nebyl moc dobrý. Nic jsme nedělali, jen jsme se váleli a procházeli. 2. den to bylo to
samé. 3. den už jsme šli na neupravenou sjezdovku. A učili jsme se základy. 4. den to už
jsme ráno šli na upravenou sjezdovku a to bylo vážně super. A když jsme potom přišli na
chatu, šli jsme obědvat. Potom jsme šli na běžky. Tam jsme se moc nasmáli. A pak jsme šli na
chatu. Každý šel na pokoj (na gauč). V šest hodin jsme šli na večeři. A po večeři byla
přednáška. Potom jsme šli na pokoj. 5. den jsme měli závody na lyžích i na běžkách. Když

jsme po tom přišli z běžek, tak byla večeře. A v 7 hodin jsme měli diskošku. 6. den jsme si po
snídani snesli kufry dolů. Pak jsme si je naložili do auta. Šli jsme potom k autobusu.
Naložili jsme kufry do autobusu a pak jsme nasedli a jeli domů.
Napsal: Hellík
Na lyžařském výcviku jsme byli v penzionu, který se jmenoval Bivoj. U něj stala bobová
dráha. V pondělí tam nebyl skoro žádný sníh. V úterý jsme se rozdělili na ty, co byli na
lyžařském výcviku a byli v 1. a 2. družstvu ty šli se podívat na sjezdovku Máma a ty
ostatní se plácali na rovince se sjezdovkami. Byla to sranda. Druhy den jsme šli lyžovat na
neupravený svah. Tam byl 2. a 3. družstvo. 1. družstvo bylo na Javoru. Třetí den jsme byli
na svahu, který už byl zrolbován a poma spuštěna. Tak jsme jezdili i na pomě, tak to bylo
dobrý, až na to, že jsme museli chodit do kopce, když jsme tam šli. Odpoledne jsme šli na
běžky, to byla sranda. Hlavně, když všichni padali.
Napsala: Tereza Hnčířová
Když jsme první den přijeli, nebyl tam skoro žádný sníh. Druhý den už začalo sněžit, takže
jsme mohli začít lyžovat. V penzionu strašně dobře vařili. Potom pustili pro 2. a 3. družstvo
vlek na malé sjezdovce. Hned vedle penzionu byl kopeček, ze kterého jsme se s kluky pořád
shazovali. Každý den byla venku rozcvička a před ní jsme se vždycky koulovali. Na pokoji
jsme byly tři a byli jsme předposlední v bodování za úklid. Den před odjezdem jsme měli
rozchod po Peci, tak jsme šli s kluky na pizzu. A potom, když jsme už šli zpátky do
penzionu, tak jsme se ještě projeli na bobové dráze. Poslední den jsme dostali svačinu a
naložili kufry a lyže do autobusu a jeli jsme domů.
Napsal: Machy
Byl to ten nejlepší lyžák! Lepší být nemohl.  Byla jsem v jedničkách. Měli jsme pana
učitele Hudce. Jezdili jsme na Javoru, Zahrádkách i Bramberku. Možná ,že byla mlha a
nic jsem neviděla, ale byla sranda.  Výborně tam vaří! Na to nesmím zapomenout. Taky
jsme si šly s holkami pro pizzu. Miluju tu pizzerii, jmenuje se u Anděla. Já to v Peci znám,
takže na ní nevidím nic extra. Ale vsadím se, že byla většina lidí unesena z toho pěkného
městečka. Na tento lyžák budu na vždy vzpomínat. Děkuju moc všem učitelům, že to tam
s námi zvládli. Příští rok mě budete mít na krku znovu! DĚKUJU MOC!
Napsala: Míša Malivánková

Byli jsme ubytovaní v penzionu Bivoj. První den proběhla přednáška, u které jsme doufali,
že sníh bude. Druhý den jsme se dočkali a postavili jsme se na lyže. Někteří stáli na lyžích
poprvé jako třeba já. Taky jsme zkoušeli běžky, na kterých jsem neuměla. Po dvou dnech
jsem to začala zvládat. Vyrazili jsme i do pizzerie Anděl, dala jsem si dobrý borůvkový
shake. Předposlední den jsme šli na bobovou dráhu, na které byla sranda. V pátek jsme měly
závody na lyžích a běžkách.
Napsala: Karolína Mensová

Na lyžáku jsme byli 5 dní, strašně moc rychle to uteklo. Byli jsme ubytováni v penzionu
Bivoj, vybalování bylo hrozné, přišli jsme na pokoj, který byl pro nás trošku malý. Byly jsme
na pokoji tři kluci. Každý den v 6 hodin jsme měli večeři a někdy i v 7 hodin přednášky.
Druhý den pršelo a nikam jsme nešli, byla strašná nuda, ale pak začalo sněžit celý týden.
V úterý jsme šli už na sjezdovku, ještě ale nejezdila poma. Další den už jsme lyžovali, že
jsme už i jezdili sami, byla sranda. Ve čtvrtek jsme lyžovali i s hůlkami, ale moc mi to nešlo.
Na běžkách jsme byli asi třikrát, moc mě to nebavilo, mám radši lyže. V pátek byly závody
jak v běžkách, tak i na lyžích a pak večer byla diskotéka. V sobotu jsme už balili, byla to
hrůza, v 10 hodin jsme jeli domů. Docela jsem si lyžák užil a jel bych možná znova.
Napsal: Michal Škoda
Na lyžařském výcviku se mi líbilo, že můžeme jít spát až v půl desáté. Bavily mě běžky, to
byla švanda, všichni padali, házeli držky a tak podobně. Bavilo mě i jezdit na lyžích, byli
jsme sice na pokoji jen tři, ale pěkný prasátka. Sníh padal tak dlouho, že napadlo tolik
sněhu, že se v něm dalo plavat. Stavili jsme sněhuláky a pak to učitelky bodovaly, to bylo to
suprový. Skoro každou noc jsme koukali na pohádky a tak dál. Byla i pořádná koulovačka
to byla bomba. Jeden den se mi brýle na lyže zamlžely tak, že jsem skoro neviděl. Jeden den
učesaly kámoše a učesaly ho a vypadal jak trdlo. Poslední den jsme protancovali celou noc,
to byl zážitek. Další den jsme odjížděli, to už jsem se těšil domu jak blázen, jak si lehnu na
postel a usnu.
Napsal: Martin Šrámek

-

Ve středu 20. 1. se žáci 3. třídy užívali sněhu v přírodě. Všichni se teple oblékli a
připravili si vše pro zimní radovánky. Nálada byla skvělá a všem se tento krátký
zimní výlet moc líbil. Věříme, že si jej při dalším, čerstvě napadaném sněhu znovu
a rádi zopakujeme.

-

Dne 27. 1. se žáci 6. třídy účastnili interaktivní přednášky Zubr Emil v pravěku
v ústeckém muzeu. V úvodu si společně s lektory připomněli základní informace o
pravěku. Poté byli rozděleni do tří skupin, ve kterých si postupně vyzkoušeli
vymodelovat Věstonickou Venuši nebo ulovit vlka. Na závěr přednášky měli žáci
předvést rituální tanec. Všem žákům se tanec povedl a určitě by si po jeho
předvedení bohy naklonili. Před odchodem dostali žáci od lektorů malé dárečky,
mohli si i odnést své vymodelované Venuše. Přednáška se všem líbila.

-

Dne 28. ledna 2016 si žáci odnesli domů svá pololetní vysvědčení. Věřím, že
většina se na vysvědčení těší, protože si za své půlroční snažení odnesli domů
pěkné známky. Na celé škole prospělo celkem 115 žáků s vyznamenáním a bylo
uděleno celkem 68 pochval třídních učitelů a 46 pochval ředitele školy.
Nejvíce se asi na své úplně první vysvědčení těšili naši prvňáčci. Paní učitelka
třídní každému zvlášť pogratulovala k velmi pěkným známkám, pochválila je za
snažení, píli, vyzdvihla jejich přednosti a motivovala je k jejich další práci ve
druhém pololetí. Většina žáčků si odnesla také velký pochvalný list.

Jistě máte všichni rádi zvířata. Někdo i vlastní nějakého toho domácího mazlíčka.
Určitě nám dáte za pravdu, že nejčastěji chováte psy nebo kočky. napadlo vás
ale, ve které zvíře byste se nejraději proměnili, kdyby to šlo?????
ANKETA, VE KTERÉ ZVÍŘE SE CHCEŠ PROMĚNIT
Ve vlka, protože je nádherný, úžasný, umí dobře běhat a tak dále. Vlk je pro mě
prostě úžasný.
– Šimon
Chtěla bych být mouchou, protože budu vědět všechno a budu moc létat. – Bára
V koně, protože koně mám ráda už od malička.
– Nikola
Bílý vlk, protože je jich na světě málo, a je to škoda. Jsou to nádherná zvířata.
– Tereza
Dinosaurus, protože je velký a nemusí chodit do školy.
– Petr
Psa, protože furt může ležet a nemusí chodit do školy, mám je ráda.
– Aneta

Tygr šavlozubý, protože je to krásné zvíře, díky svým zubům uloví skoro všechny
ostatní zvířata, ale je škoda, že už vymřeli.
– Simona
Had, protože je mám rád a ve vlka, protože je rychlý a všechno co chce, smí.
– Jára
Jednorožec, protože má kouzelný roh a může být krásně barevný.
– Hana
V psa, protože nechodí do školy a má hodné páníčky.
– KiKi
Lev, protože ho mám za znamení a mám ráda lvy, rychle běhají
-Tlumič
Na papouška, protože se mi líbí a umí létat
– Lukáš K.
Kůň, protože je hezký a svobodný a rychlý a také v kočku, protože je mrštná,
roztomilá a vidí ve tmě
– Bathman
Arara modrý, protože je inteligentní
– Jindřich
Kůň, protože je rychlý, mám ho ráda a je prostě super, prostě koně miluji. Jsou
to vznešená zvířata, jezdit na nich je i sport a dá se jim upravovat hříva a můžou
se pořád a pořád zkrášlovat.
– Marie Macková
Pásovec, protože má krunýř a ten nic neprorazí. Krokodýl nilský, protože je
super.
- Matouš

pro časopis připravily Kate a Lilly

Naše redaktorka má také doma zvířátko, jaké ????
Já mám doma malou čivavu, jmenuje se Jessie. Čivava nemůže za to, že je tak malá. Ale
je to velmi dobrý hlídač, reaguje na každý zvuk, taky na každé pohnutí čehokoliv, je to
prostě dobrý hlídač.
Jeto i velmi dobrý zvonek, když je někdo venku, hned ho uslyší nebo ucejtí a začne
štěkat.
Ale je i velmi dobrá kamarádka, ráda chodí na procházky, když teda zrovna neprší. No a
když příjdu ze školy, tak mi radostí olíže celý obličej. No a 29. listopadu jí budou dva
roky. Je zrzavá, hnědá, bílá a také šedá. Jesinka s nám byla i na horách. Má dva
oblečky, jednu hnědou bundičku a jeden šedivý svetřík.

MÁM PRO JESSINKU BÁSNIČKU
Já mám malou čivavu,
hodnou jako koalu,
jmenuje se Jessí,
nesnáší když prší.
Je černá hnědá také bílá,
nesnáší moc netopýra,
jeto naše Jessinka ,
bílá jako konvalinka.
Jo
když Jessku vykoupeme, tak vypadá jak přerostlá krysa. Dostala jsem jí
k narozeninám, když mi bylo 9 let.
Kate

Pohádka pro nezdravé jídlo
(nevhodné pro děti do 8 let)
Bylo jednou jedno království, které bylo odolné proti špenátu, brokolici, růžičkové
kapustě a všem dalším nechutnostem. Byla tam královna, dvě princezny a sluhové a písaři
a další. Ale nejvíc práce si tam dá zeleninová policie, má za úkol všem maminkám a
tatínkům, aby dětem nedávali zeleninu, jelikož to je v jejich zemi nelegální. Takže asi
tak. Královna se jmenovala Nemamrádazeleninu a to jí každý záviděl, že má tak krásné
jméno. Ale to jméno je hrozně dlouhý, takže jí budeme říkat Nezelenina. Jednoho
nezeleninového dne se lidé nebo spíš rodiče sešli na nádvoří, aby protestovali proti
zákonům proti zelenině. Zeleninová policie je nemohla zastavit, a tak nastal atentát na
královnu Nezeleninu. Naštěstí se tam v tu chvíli objevil král Nezdravéjídlovpřed
z vedlejšího království. Měl s sebou vojáky, takže se pokus o zeleninový atentát nezdařil
a jelikož pár lidí zničilo zákoník zeleniny, musela je Zeleninová policie zatknout a dostali
trest, musí jíst každý den alespoň pět nezdravých jídel. Jedna mamka dokonce dostala
trest - každý den sendvič s majonézou Helmans. Takže potom se už rodiče zklidnili.
Pořád ale koloval drb o mamce jménem Milujizeleninu, prý jí změnili na jméno
Jsemblbprotožemamrádazeleninu. A pak byl zas chvíli klid, do té doby než…

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Aniiisek 

TYPY NA UTRÁCENÍ
ANEB NEJDRAŠÍ VĚCI NA SVĚTĚ

2.

ČOKOLÁDA

Pozor, ta cena je za pouhých 0,45 kilogramů. Tahle čokoláda je vyráběna z koky Valrhona, která
se nachází pouze v jedné odlehlé francouzské vesnici a tyto čokoládové kuličky obsahují 70
procent koky z této odrůdy. Jde o čokoládu, která je toxická pro zvířata a u lidí výrazně zvyšuje
srdeční tep. Je také vysoce návyková. V podstatě jde o nebezpečnou drogu, která stojí přibližně
52 tisíc.

3.

HOT DOG

Když vyrazíte do New Yorku, můžete si tam koupit vážně zatraceně drahý párek v rohlíku. Maso v
párku je z šedesát dnů sušeného libového masa z wagyu, což je speciální japonská odrůda skotu. K
tomu dostanete cibuli Vidalia, jednu z nejlepších na světě, navíc karamelizovanou v nejluxusnějším
šampaňském Dom Perignon. Nechybí tam ani kaviár nebo zelí dušené v Cristalu a jestli si chcete
koupit, vemte si s sebou 46 tisíc.

4.

POPCORN

Berco's Billion Dollar Popcorn používá organický cukr na karamel, speciální máslo z Vermontu,
jeden z nejkvalitnějších bourbonů a nejdražší sůl na světě. Jo, a také jsou v něm jedlé stroužky
třiadvaceti karátového zlata. Tak kdo si dá popcorn za 5 tisíc za 3,7 litru.

5.

KOFFE

Šálek kávy za litr? Není problém. Za tolik se totiž prodává Kopi Luwak, takzvaná cibetková káva.
Je to proto, že cibetka pojídá kávová zrna, ty pak projdou trávicím traktem a zase vylezou
klasickou cestou ven. No, a právě v tom trusu zrnka kávy lidé v Indonésii sbírají a vzniká z nich
tato nejlepší káva na světě. Fermentovaná zrna totiž ztratí původní hořkost a po vyloupání a
pražení získají zvláštní jemnou chuť a příjemné aroma. Ale ano, pijete kafe z hovínek. Hmmm, tak
kdo si koupí koffe z hovínek za 1000.

1.

ZLATÝ TOALEŤÁK

Nenašla jsem žádný text, ale nějak přibližně stojí 100 000 (sto tisíc), takže je to
tady naše jednička.

Lilly

