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Pár slov úvodem...    

Představení redakce. 

Úvodem bychom se Vám rádi 

představili. Naše redakce se 

skládá z několika žáků

8. ročníku, kteří se rozhodli 

oživit školní časopis.

Co se v našem časopisu 

dočtete?

Naším cílem je Vás nejen  

informovat o dění ve škole, 

ale také trochu pobavit.

Na své si přijdou jak 

milovníci kvízů, tak ti, kdo 

mají rádi komiksy.

Radka Pfefferová
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Aktuality

✓ Ve škole stále probíhá Minecraft 

cup 2022 (registrace spuštěna, 

domácí kolo probíhalo do 24.4.2022) 

vice info na: 

✓ Návštěva baseballisty - v pondělí

11.4.2022 nás navštívil nadhazovač

Tomáš Duffek z klubu Eagles Praha.

Více informací na :

✓ Školní liga ČESKO VESLUJE - jarní

pohár - 4.kolo: 2 x 4 x 150 m 

probíhá v termínu

1.4. - 15.5. 2022

více info na:

● Knižní tip

● Aktuality ze školy

Pozor, novinka!!!

Dne 24.2.2022 přišel do kin 

film Pes, ve kterém se v 

hlavní roli mariňáka Briggse 

objeví herec Channing 

Tatum. Jedná se o komediální 

film, proto si přijdou na své 

všichni, kdo mají rádi 

komedie. 
Anežka Bobková

Nela Nová

● Filmový tip

Eliška Hrtánková
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✓ Projektový den s basketbalem - ve 

středu 6. 4. 2022 naši školu navštívili

čtyři extraligoví hráči

basketbalu původem

z USA. Více informací na:

✓ OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ - ve středu

27.4.2022 se konalo okresní kolo

olympijského víceboje. Žáci měli za 

úkol splnit pět disciplín (skok přes

švihadlo, hod medicinbalem,

trojskok, kliky

a dribling nebo

běh na 1000m). 

více na informací na: 

✓ Pinčesová liga – nadále ve škole

probíhá pinčesová liga



Tato expozice od 18.11 2021 

představuje dějiny německy mluvícího 

obyvatelstva v českých zemích od 

ranného středověku až po dvacáté 

století. 

Na výstavě lze vidět, jaké byly vztahy 

mezi Čechy a Němci na území českých 

zemích a později nově vzniklého 

Československa.

Prohlédnete si zde staré a krásné 

obrazy, spisy dávných mistrů, 

středověké rukopisy, černobílé 

fotografie, vzácné knihy a tisky.

Dozvíte se víc o známých osobnostech, 

které žily během této doby. Např. Karel 

IV., Jan Nepomucký, Josef II., Franz 

Kafka a mnoho dalších. 

Také si pomocí zmíněné výstavy 

můžete přiblížit dobu během druhé 

světové války a krátce po ní. Díky 

vystavované expozici si můžete 

představit, jak to během této doby 

vypadalo, jaké věci lidé vlastnili apod. 

NAŠI NĚMCI -
UNSERE DEUTSCHEN 

Více informací naleznete na:

Pozvánka na výstavu v 
ústeckém muzeu

Nikol Junová

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-
SA-NC

Navštívili jsme…
JEDEN SVĚT PRO 
ŠKOLY

Po několikaleté odmlce se letos 

opět konal festival Jeden svět, který 

každoročně přiláká spoustu diváků. 

Jako součást tohoto festival 

probíhá v dopoledních hodinách 

Jeden svět pro školy.

Několik tříd z naší školy se této 

zajímavé akce zúčastnilo.

Filmy, které letos byly představeny, 

byly různorodé a zajímavé.

V sekci určené základním školám 

jsme zhlédli tři krátké filmy ( 

⧣lockdocks, Jules a já, Bertha a 

Wolfram). Každý z nich byl 

zaměřen na jiné aktuální téma.

Akci Jeden svět pro školy Vám 

doporučujeme příští rok navštívit.

redakce
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https://papasseit.cat/franz-kafka-i-langoixa-de-lesser/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Jak kombinujete studium a sport?

AČ: Kombinovat studium se sportem na 

vrcholové úrovni je vždy velmi složité. Pro 

mě tato kombinace znamenala přestup na 

jinou školu. V současné době studuji 

sportovní management v Praze.

Co jste dělala, než jste začala jezdit na 

saních?

AČ: Sportu jsem se věnovala od malička. 

Před jízdou na saních jsem upřednostňovala 

aerobik, lezení nebo jízdu na bobech.

Jak často trénujete?

AČ: Trénuji 3x týdně.

Co všechno jste vyhrála?

AČ: Vyhrála jsem pohár PKU.

Máte pro naše čtenáře nějaký vzkaz?

AČ: Určitě ano. Nezapomínejte na sportování 

a pohyb!! 

Dne 8. 3. 2022 jsem byl v Brně na olympijském 

festivalu. Dalo se tam vyzkoušet mnoho 

zajímavých aktivit například curling, lyžování, 

běh na lyžích, či paralympijský hokej (hokej pro 

tělesně hendikepované lidi). Byli zde také známí 

čeští paralympionici. Velice zajímavá a 

domnívám se, že i ojedinělá událost, proto jsem 

moc rád, že jsem se olympijského festival mohl 

zúčastnit.

Lukáš Veselý
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Den s olympioničkou na naší škole

V pátek 1.4.2022 naši školu poctila svou návštěvou česká 
olympijská sáňkařka Anna Čežíková.  

Symbol ZOH

Po ukončení rozhovoru se Anička s našimi 
novináři ještě vyfotila.

OLYMPIJSKÝ 
FESTIVAL

Anna Čežíková je česká sáňkařka, která se 

probojovala na ZOH. Jejím domovským 

klubem je TJ Saně Ústí, kde ji trénuje Jan 

Čežík. 

Několik členů naší redakce požádalo 

slečnu Čežíkovou o krátký rozhovor, který 

si teď máte jedinečnou možnost přečíst.

Jak dlouho se tomuto sportu věnujete?

AČ: Zhruba devět let.

Jak jste se k tomuto sportu dostala?

AČ: K jízdě na saních jsem se dostala díky 

dětskému táboru.

Jaký máte pocit z letošních ZOH?

AČ:  Z letošních zimních olympijských her 

nemám moc dobrý pocit, mohlo to být 

lepší. 

Jaký byl váš nejhorší úraz?

AČ: Úrazy bohužel ke sportu 

neodmyslitelně patří. Mým nejhorším 

úrazem byla zlomenina klíční kosti. 

Jezdíte raději sama a nebo v týmu?

AČ: Rozhodně raději sama.

Máte nějaký idol?

AČ: Ne, žádný idol nemám.

Čeho byste chtěla ve své kariéře 

dosáhnout?

AČ: Mým nejbližším cílem jsou příští ZOH.

Co vás přivedlo do naší školy? 

AČ: Do vaší krásné školy mě pozval váš pan 

učitel Jakub Ševcovic.

Jaký je váš největší úspěch?

AČ: Mým prozatím největším úspěchem je 4. 

místo na Světovém poháru juniorů. 

Zúčastnila jsem se také III. zimních 

olympijských her mládeže v Lausanne v 

roce 2020, kde jsem obsadila 20. místo mezi 

jednotlivci a 10. místo ve štafetě. 

Kvalifikovala jsem se také na OH v Pekingu 

v únoru 2022 (jako jediná česká sáňkařka 

mezi ženami).

Nela, Lukáš a David během rozhovoru s Aničkou

Lukáš Veselý, David Prokeš a Nela Nová 

Více informací o akci 

naleznete na:

Rozhovory
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Kvíz k ZOH

Dokážete  vybrat 
správné odpovědi v 
Šimonově kvízu?

Šimon Nieves
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1) Kolik medailí celkově vyhráli čeští sportovci na ZOH?

a)58 b)39 c)24 d)10

2) Ve které z těchto zemí se nikdy neodehrávaly ZOH?

a) Švédsko b) Norsko c) Čína d) Japonsko

3) Ve které z těchto zemí získali čeští sportovci nejvíce 
medailí?

a)Nagano (1998) b)Turín c)Soči d) Vancouver

4) Jaká země má nejvíce medailí ze ZOH?

a) USA b) Čína c) Česko d) Rusko

5) Kolik disciplín bylo na ZOH (2022)?

a)33 b)30 c)35 d)28

6) Kolikrát se Česká republika zúčastnila ZOH?

a)5 b)7 c)9 d)8

● Správné odpovědi najdete 

po načtení QR kódu do 

vašeho mobilu. This Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY-SA
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Sportovní úspěchy

11

Šikovných sportovců je na naší škole spousta. Někteří jsou skvělí v atletických

disciplínách, jiní v míčových sportech.

Bezkonkurenčně nejúspěšnější jsou

za poslední 2 měsíce naše volejbalistky.

Dívčí družstvo složené z žákyň

sedmých, osmých a devátých tříd

se probojovalo až do krajského kola,

kde jim jen o vlásek uniklo vítězství

a postup do kola republikového.

Obrovský podíl na jejich úspěchu má pan učitel Jakub Ševcovic, který náš

volejbalový tým skvěle vede.

Držíme celému týpu palce, aby příští rok nejen postoupil do republikového kola, 

ale aby ho také rovnou vyhrál!!!

redakce

https://zh.wikipedia.org/zh-hant/2022年冬季奥林匹克运动会
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


A co na závěr?

Doufáme, že se Vám naše úvodní číslo školního času líbí a budete
se těšit na jeho pokračování.

redakce

„Když pokouše pes člověka, není to nic 
nového, ale když člověk pokouše psa – to 

už je zpráva!“

– Charles Anderson Dana -
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