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Milí čtenáři,  
dovolujeme si Vás přivítat v sekci školních novin s názvem Bang Bang. Naše školní noviny Vás budou  opět 
doprovázet pravidelně po celý školní rok. Každý měsíc se budete moci těšit na články našich redaktorů, 
ankety, zajímavosti, poučení a jiné věci. Pokud máte nějaký nápad, připomínku, dotaz, žádost či stížnost, 

nebojte se z Vaší myšlenky udělat skutečnost. My Vám za to hlavy trhat nebudeme.  Budeme jen a jen 
rádi, když nám k tomu přidáte svůj názor. Pokud se Vám články líbit nebudou, navrhněte svoje a my Vám je 
v novinách otiskneme. Vše můžete posílat na email lukas.broz@32zsul.eu nebo  nosit do kanceláře vedení 
školy. Už nyní se na Vaše příspěvky a názory těšíme. Přejeme Vám příjemné čtení! 
Vaše redakce 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
                                                                            Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem 

Zprávy z naší školy … číslo 1 říjen 2014 

BANG 

BANG 
 www.facebook.cz 

Máme nové vedení školního parlamentu Poprvé po prázdninách a také většinou 

v novém složení zasedal za účasti ředitelky školy Marie Čápové školní parlament. 

Projednal především jmenovité zastoupení jednotlivých tříd, přičemž zvolil svého 

předsedu a dva místopředsedy. Novým předsedou školního parlamentu byl 

zvolený Martin Motyčka z deváté třídy, místopředsedy se stali Petr Hanke, rovněž 

z deváté třídy a Lukáš Brož ze třídy osmé. 

Práci parlamentu se budeme věnovat v některém z příštích čísel. Nyní jen vysvětlení 

k čemu slouží školní parlament? Má za úkol řešit problémy, vyslechnout požadavky a 

návrhy, zvážit je a poté je i zrealizovat. To znamená - když se nám ve škole něco nelíbí, 
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Každý měsíc se nám  bude 
na stránkách školních novin 
prezentovat vždy jedna ze 
tříd. Tentokrát nám svůj 
příspěvek  poslala třída z 
prvního stupně 2. A paní 
učitelky Zuzany 
Seidlové. Podobně jako ve 
vedlejších třídách je výzdoba 
i tady laděna do podzimních 
motivů. Kluci a holčičky se 
nám s ní proto pochlubili i na 
fotografii. Chválíme je a 
děkujeme. foto: koc 
 
 

 
Stránka pro naše 
nejmenší spolužáky 

ZAČALA ŠKOLA 
(Uprav si článek podle vlastních představ. Škrtneš jedno z trojice označených výrazů.) 
 

Máme tu září / konec léta /nejhorší čas v roce a my jsme zase ve škole.  Před 

tabulí / u dveří / v jídelně stojí paní učitelka / kuchařka / uklizečka a srdečně 

nás vítá v novém školním roce.  Většina z nás se sem vůbec netěšila / trochu 

těšila / už těšila, protože prázdniny byly prostě super / už dlouhé / nuda. Teď 

nás ale čeká zábava s kamarády / hodně práce / otrava ve školních lavicích. 

Skvělé! / Uf! / Ach jo!  

 

SKRYTÉ PÍSMENO 

Dneska nám ujel     .  Museli jsme jet .  Nevadilo mi to, po 

cestě jsme koupili veliký . Mám ho moc rád, ale nerad jím . 

Poznal jsi mé písmeno? Mám ho i ve svém jméně. Jmenuji se   _ LEŠ.                                                
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Pohled na naše prvňáčky 
napovídá, že se jim ve škole líbí. 
Paní  
 učitelka Martina Nováková 
říká, že pro všechny ve třídě i ji 
 samotnou byl první měsíc 
velkou zkouškou jak své nové 
povinnosti  zvládnou. Už je však 
dobře. 
 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                
  

 

 

V naší nové rubrice chceme a budeme každý 
měsíc zveřejňovat nejlepší práce žáků,  
kterými se ve výuce  během daného měsíce 
prezentovali. Mohou to být příspěvky 
z jakéhokoliv předmětu, tedy českého 
jazyka, literatury, matematiky, cizího jazyka, 
přírodopisu atd.  Dnes vám představujeme 
dílka žáků 7. B ,  které vypracovali   za domácí 
úkol  z literatury. Úkol zněl: téma jídlo nebo 
nádobí ve vaší kuchyni. Posuďte, jak si vedli. 

 
 

A to patří do kuchyně, 
nesmí chybět i ve víně. 
A to hlavně ve 
svařákčku, 
co se vaří na sporáčku. 
 
Pero rozběhne se po 
papířea samo ve své 
dobré víře 
Píše básně s vůní koření 
To je naše vaření. 

 
 

Koření, Natálie Moučková 
Když se řekne vaření, 
Vybaví se koření. 
Bazalka a Tymián, 
Skořice i Badyán. 
 

Dózy malé, velké, Petra Dvořáková 

Sůl: Bez soli a koření není snadné vaření 

vše si dobře ochutíme 

obýdek si uvaříme 

Kuchyň: v kuchyni se dobře daří, 

když se dobré jídlo  vaří, 

samé dobré pochoutky 

a pamlsky na zoubky 

Květák, lilek, paprika,  

to je naše klasika, 

salátek si dochutíme 

a spravedlivě rozdělíme 

Koláč, štrůdl, bábovka,  

upečená dobrůtka, 

pocukrujem, nakrájíme, 

na talířky nastrojíme 

 

 

Nejepší práce měsíce 

Pranostiky a hádanky od 3.B 
 
Když dlouho listí nepadne, tuhá zima se přikrade." 

"Je-li na podzim málo hub a mnoho lískových oříšků, 

bude tuhá zima." 

"Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

 

 

 

"Bydlím v malém jablíčku, prokoušu si chodbičku. 

Hubený jak tkanička, stačí malá světnička" (červík) 

"Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. A v tom 

bílém pytli ticha, všecičko se pěkně smíchá." (mlha) 

"Neřeknu ti, i když vím, co zem snáší na podzim. 

Kokodáká slepička: země snáší vajíčka!" (brambory) 
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kličkování na lyžích 

sportovní disciplína se střelbou 

pět znaků 

studené roční období 

otisky bot ve sněhu 

odměna pro vítěze 

slavný hokejista 

rychlé vozítko pro dva 

stroj na úpravu zasněženého svahu 
 

Co říká Skautský zákon? 

1.Skaut je pravdomluvný 

2.Skaut je věrný a oddaný 

3.Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 

4.Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a 

bratrem každého skauta 

5.Skaut je zdvořilý 

6.Skaut je ochráncem přírody a cenných 

výtvorů lidských 

7.Skaut je poslušný rodičů, představených a 

vůdců 

8.Skaut je veselé mysli 

9.Skaut je hospodárný 

10.Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i 

skutcích 

 

Skautský zákon je seznam deseti 
základních vzorců chování ke kterým by 
měla směřovat skautská výchova. 
Skautský slib skládá příslušník hnutí 
dobrovolně na základě doporučení jeho 
vedoucího. Skautský slib a zákon jsou 
jednou ze součástí komplexní tzv. 
skautské výchovné metody, která je 
pro skauting charakteristická  
 
 Připravila: Zuzka Krejčíková 
 
 
 

 

Jak jsme  na výlětě č. 42 zmokli 
V sobotu 20. září 2014 začala našemu turistickému 
kroužku nová sezóna. Prvním cílem byla již dlouho 
odkládaná Trojhora u Třebušína. Je to vysoký a úzký 
skalní hřbet, který u návštěvníků často vyvolává 
závratě. Navíc kameny na skále bývají často kluzké a 
tím se zvyšuje nebezpečí pádu. Proto se na Trojhoru 
chodí jen za dobrého počasí. To jsme naštěstí měli. 
Navíc byla celá krajina ráno zahalena mlhou, a tak 
exponovaná pasáž byla vlastně jen procházka v 
mracích. Ale i tak bylo ze všech 15 účastníku výpravy 
cítit velký respekt. I ostřílení turisté z našich řad 
znejistěli a sedli na bobek. To se vymstilo Šárce, která 
si o skaliska roztrhala kalhoty na zadku po celé délce – 
aspoň jí vše pěkně větralo. Naštěstí vše dopadlo dobře 
a hřbet jsme slezli. Cesta poté vedla přes vsi Rýdeč a 
Němčí k Průčelské rokli. Zdálo se, že výlet bude 
klidnou, slunnou procházkou a všichni dojdeme bez 
úhony do Ústí. Ale vše bylo jinak. Poslední hezký 
okamžik byl na Výřích skalách, kde se otvíral úchvatný 
výhled do rokle a Brnou. Ale pak se obloha zavřela a 
začala několikahodinová průtrž. Žáci zprvu vše brali na 
lehkou váhu a déšť vyvolával na tvářích úsměv, až do 
té chvíle než udeřilo. Přímo nad našimi hlavami se 
zablýsklo a blesk sjel 50 metrů před námi. V tom 
okamžiku všichni zmlkli. Smích vystřídalo ticho, občas 
prořízlé úderem hromu. Déšť se proměnil v liják. Bylo 
jedno, jestli někdo měl pláštěnku nebo ne. Voda byla 
všude. Romantická rokle se změnila v bahnité koryto 
plné kluzkých kamenů. Snad jen žlutohnědý salamandr 
na cestě na chvilku vytrhl zaražené turisty z útrap. 
Všem byla zima a měli hlad. Naštěstí vše jednou končí 
a po půldruhé hodince přišla Brná a autobus domů. 
Jen doufejme, že mokrý zážitek neodradí děti od 
dalších výletů. Však toho máme před sebou mnoho – 
Noční a Zimní Milešovku, Hlaváčka, letní bivak a další. 
                                                                        Petr Hauzner 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting
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Tiráž: Časopis vydává ZŠ 
Ústí nad Labem 787/38, 
šéfredaktor-Lukáš Brož,  
grafická úprava-Jakub 

Novotný 

 
 

Na druhém stupni je od nového školního 
roku umístěna deska, na níž si každý ze 
žáků může napsat vzkaz druhému, svěřit se 
se svým přáním, steskem,  nápadem, anebo 
prostě jen tak sdělit to, co ho napadne. Může 
se cokoliv, jen ne psát vulgarismy. Detailní 
pohled napovídá, že naši žáci toho mají na 
srdci až až. Ostatně  Tabula rasa,jak se deska 
jmenuje, to také dokumentuje.  
( vysvětlivka: Tabula rasa znamená původně 
oškrabanou a uhlazenou voskovou psací 
tabulku, jaké užívali staří Římané. Výraz se 
užívá jako metafora ve stejném významu jako 
české „nepopsaný list“: znamená médium, na 
něž se dá psát, na němž však , zatím, není nic 
napsáno).                               Text a  foto: koc 
 
Buchta Rafaelo ( recept od Dity, 7.A) 

Když  čekáte návštěvu a nemáte moc času na 

přípravu občerstvení nebo vás  prostě honí 

mlsná vhod ke kávě nebo čaji přijde velmi 

rychlá, výborná a snadná buchta. Zkuste ji a 

podělte se s námi jak vám chutnala.  Recept:2 

hrnky polohrubé mouky,1 hrnek cukru (krupice, 

krystal),2 vejce,1 prášek do pečiva (prdopeč),1 

hrnek mléka,1/2 hrnku oleje,pro dospělé je 

možno přidat trochu rumu  postup:všechny 

suroviny smícháme, nalejeme na plech ( 

vymazaný nebo s pečícím papírem)a posypeme 

touto směsí: 1 hrnek kokosu, 1/2 hrnku cukru. 

Pečeme do zlatova, navrch 

ještě polijeme buchtu smetanou ke šlehání 30%. 

 

 
 

Náš rychlorozhovor 

Všimli jste si? V naší škole se po prázdninách 

objevily nové tváře. Nemyslíme jen nové 

přírůstky dětí ve třídách, ale především  nové 

pedagogy. Dnes se vám představuje 

prostřednictvím  redaktorky Andrejky Jakšové 

paní učitelka Smetanová. 

1.Paní učitelko jaké máte koníčky? 

Můj největší koníček je judo, kterému se věnuji 

už od mala. Dál mě baví fotografování a 
literatura. 

2. Jaký máte názor na naši školu a žáky? 

Názor na školu si mohu udělat až ji trochu víc 

poznám. Kolik se toho dá stihnout za jeden měsíc 

a kousek? Zatím je to škola jako každý jiná. Žáci 

jsou také jako jiných školách. Zatím zkouší co si 
ke mně mohou dovolit. 

3. A jak se vám na škole pracuje? 

Dobře se mi pracuje. Kolektiv pedagogů je dobrý. 

Vedení školy vychází vstříc, když je něco potřeba. 
Dosud jsem nenarazila na žádné problémy. 

4. Co je váš největší sen? 

Můj největší sen? To je jednoduché, stačí mi mít 

práci, kterou mám. Rodinu, kterou mám, jež mě 

ve všem podporuje. Jsem obyčejný člověk, 
nepotřebuju nemožná přání. 

 

      Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Lukáš Brož (lukas.broz@32zsul.eu) 
 

Zasmějte se s námi   
 Sedmáci píší písemku. Radek nevydrží napětí a 

pošeptá sousedovi: „Mirku, ten náš učitel je ale 
protivnej, viď!“  
Učitel si všimne, že kluci mluví, a křikne: 
„Nenašeptávej, Radku, Mirek na to musí přijít 
sám . 

 Stěžuje si prvňáček: „Já nechtěl chodit do školy a 
teď tady budu sedět až do patnácti let!“ „A co 
mám říkat já,“ odpoví mu na to učitel, „já tu 
musím zůstat minimálně do šedesáti!“ 

 Kdo to byl Mozart, děti?“ ptá se paní učitelka. 
Monika se přihlásí a řekne: „To byl, prosím, 
hudební skladatel.“ Paní učitelka se opět zeptá: 
„A byl to Čech, děti?“ Přihlásí se Iveta a odpoví: 
„Néé, paní učitelko, Čech je fotbalista. 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psac%C3%AD_tabulka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psac%C3%AD_tabulka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metafora

