
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Paní ředitelka gratulovala našim nejlepšim žákům... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zprávy z naší školy … číslo 7 červen 2014 

Známe pětapadesátku našich nejlepších 

Padesát pět dětských tváří na nás shlíží ve vestibulu 
školy z nové Desky cti. To, že to budou právě ti, které 
vidíme, rozhodli spolužáci, kluci a děvčata v jejich 
třídách, kde je nejlépe znají. „Vyčuhují“ svými 
studijními výsledky, jsou talentovaní v různých oborech 
lidské činnosti nebo jsou úspěšní v jiných aktivitách, ať 
ve škole nebo ve sportu. Prostě  se svým spolužákům 
zamlouvají, třeba i proto, že jsou dobrými kamarády, 
umí jim naslouchat, pomáhat a zkrátka být při ruce 
když je potřeba. Až do jara příštího školního roku se 
s nimi budete takto každý den potkávat, po té je 
vystřídají další, neméně zajímaví spolužáci. Být 
prezentován na čestném a veřejném místě je jistě 
pocta, ale zároveň  velký závazek.  Proto se vedení 
školy rozhodlo tuto událost povýšit nad všednost a 
přizvalo k malé slavnosti nejen hosty, zástupce 
zřizovatele, z Magistrátu města Ústí nad Labem, ale 
každého, kdo do naší školy patří. Pravda, trochu jsme 
se tam tísnili jeden vedle druhého, vždyť jsou nás 
téměř tři stovky,  bylo nám víc horko než obvykle, 
trošičku se  možná zmatkovalo, ale čeho bylo 
víc?  Určitě dobré zábavy,  nálady a hlavně milo na duši 
i u srdce. Především našim dětem. A to byl smysl akce,  

V druhé části naší milé slavnosti jsme si připomenuli 

 účel, o který šlo. Byla to akce pěkná, 
srozumitelná, netradiční a premiérová. Že to 
někde malounko drhlo? Inu, stane se i u super 
profesionálů. Není ten, aby se zavděčil lidem 
všem, praví staré české pořekadlo a  je stále 
aktuální.  V druhé části naší milé slavnosti jsme 
si připomenuli výjimečnost, které se zapíše do 
historie naší školy zlatým písmem. Díky jí každý 
dneska už ví, co je ABAKU a každý z účastníků 
sešlosti ocenil ten mimořádný úspěch, který 
zaznamenalo deset našich žáků 
v celorepublikové matematicko logické soutěži. 
A být „ na republice na bedně“, to už tedy 
něco! Být třetí mezi téměř tisícovkou 
soutěžících z 4037 škol, to je mega úspěch, 
který jsme všichni při této příležitosti 
ocenili  obrovským potleskem,  vynikajícími 
dorty a šampáněm. „Jsme na vás hrdí“, 
konstatovala ředitelka Marie Čápová  s tím, že 
se těší na další podobné výsledky. V závěru 
poděkovala také pedagogům za starost a péči, 
kterou v průběhu roku školákům věnují, ale i 
těm, kteří se starají o hladký provoz školy. 
Popřála všem pěkně prožité  léto a šťastný 
návrat do  školy. 
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Píšeme dětem z nuláčku  

Byl první letní den. Svítilo  a  
nastavovaly hlavičky k nebi, které bylo  celé 

bez mráčků. Odpoledne se v   u

vypravil rybář se svým      

na lov . Obul si staré 

vzal si nafukovací  a vyrazil k  

. Nafoukl  nahodil 

  a čekal až se mu   

chytne. Po chvíli  zabral, rybář 
ho vytáhl. A hele! Rybář se s udivením díval 

na  , která byla celá ze zlata. Po 

chvíli mu  řekla, rybáři pust mě a 
splním ti tři přání. Rybář se zamyslil a 

 pustil zpátky do vody.  
svůj slib splnila. Rybář ale žádné přání 

neměl. Odešel zpátky do svého  u 

 a žil spokojeně až do smrti.  
 

V létě tady bude živo! 
 Ani o prázdninách neutichne život na naší škole. Jen 
osazenstvo, které sem bude docházet a pracovat po celé 
dva měsíce, se změní. Škola totiž získala od svého 
zřizovatele, Magistrátu města Ústí nad Labem, 2 miliony 
koruny a podle ředitelky Marie Čápové už má pevně 

naplánováno za co je utratí." Prioritně za věci, které jsou 

maximálně užitečné," zhodnotila situaci ředitelka. Podle 
ní projdou rekons...trukcí například chlapecké toalety na 
U 2, vymění se 10 kusů oken. "Ty které jsou havarijní", 
naznačila první žena školy a dodala: " Dojde také na 
modernizaci toalet u družiny, musí se rovněž opravit 

střecha nad hlavním vchodem, ale také v mnoha 
prostorách vymalovat a v neposlední řadě třeba rozvést 
nově po škole školní rozhlas a internet tam, kde chybí 
nebo se musí zmodernizovat a posílit sítě do 
počítačových učeben. Bude toho hodně, plány jsou jasné 
a konkrétní. Po celé prázdniny bude tedy co dělat a mělo 
by se nám to podařit stihnout do zahájení nového 

školního roku," myslí si Marie Čápová. Zatímco si děti 
budou užívat letní prázdniny od pondělí 30. června, bude 
na škole jako ve ve včelím úlu nebo mraveništi. 

Horké křeslo: pro Lucii Dovolilovou  

 
1) Jaký byl váš letošní školní rok?  

 
 Můj letošní školní rok byl náročný, ale zároveň 
velmi pěkný.Myslím, že spousta věcí se nám,tj. 
žákům i pedagogickému sboru vydařila - školní 
a třídní akce, soutěže, apod.  
 
 2) Co byste si přála, aby bylo jinak?  
 Asi mým největším přáním je, aby se děti více 
připravovaly na vyučování a měly o výuku větší 
zájem. A protože jsem optimista,věřím, že se 
toho brzy dočkám :-)) 

 

 3) Co budete dělat o prázdninách?  
 
 Na prázdniny se už, jako všichni, velmi těším. 
Určitě pojedu se svojí rodinou někam stanovat, 
navštívíme nějaké hrady a zámky. A ve druhé 
polovině prázdnin odjedeme do Německa, kde 
žijí naši příbuzní. I tam nás čeká spousta výletů 
a poznávání této země. 

Lucie Dovolilová  
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Zoologická zahrada v Ústí nad Labem 
bude také  mít své lanové centrum  

 Zoologická zahrada Ústí nad Labem  chystá velké 
úpravy, které více zatraktivní  celý areál a přilákají 
další návštěvníky.  Rada města rozhodla o investiční 
dotaci  6 160 000 Kč na akci Město dětem 2014, která 
bude realizována v roce 2014 v areálu zoologické 
zahrady. „Pokládali jsme  za důležité podpořit 
projekt, který zvýší přitažlivost tohoto oblíbeného 
místa. Rodiče s dětmi patří k největší skupině 
návštěvníků a nové úpravy jsou určeny především 
pro ně,“ uvedl primátor Vít Mandík. Cílem akce je 
přilákat do zoologické zahrady více rodin s dětmi, 
vytvořit pro ně více míst, kde si mohou prohlížet 
nejen zvířata, ale také budou moci odpočívat a 
relaxovat. Zoo se tak připojuje k novým trendům, kdy 
se zahrady stávají nejen místem k prohlídce zvířat, 
ale taky místem k odpočinku. 

Revitalizováno bude dětské hřiště na odpočívadle u 
Trpaslíka, v němž je plánována Říše zvířat s herními 
prvky pro nejmenší . Propojením dvou stávajících 
dětských hřišť v prostoru mezi oborou a Trpasličím 
hrádečkem bude dokončeno lanové centrum. 
Pro zatraktivnění prostoru bude doplněna lanová 
pyramida, pružinové houpačky, kolotoč s vnitřním 
sezením, houpačka. U restaurace Koliba vznikne 
unikátní dětské hřiště se zajímavými hracími prvky 
jako například houpačka orlí hnízdo, šplhací síť, 
hradní most a houpavé schody. Pořízen bude nový 
vyhlídkový vláček, který nahradí už dosluhující 
model. Postaven bude i selský dvůr, kde vznikne 
několik malých samostatných expozic, které 
představí zvířata chovaná na venkově. Zahájení 
letošní sezóny v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem 
bylo slavnostní. V zoo byla otevřena nová expozice s 
volným výběhem pro lemury. Akci financoval 
zřizovatel zahrady statutární město Ústí nad Labem, 
náklady činily 3 miliony korun. „V zahradě vznikají 
nové a nové expozice, které ji zatraktivňují. Věřím, že 
se opět zvýší návštěvnost a zoo získá další příznivce,“ 
uvedl  primátor.  

 
 

Okénko do historie: MAX SCHAFFNER  
 
* 25.3.1830 v Meisenheimu am Glan v Porýní 
† 17.6.1906 v Meranu v jižním Tyrolsku 
Vystudoval chemii, strojírenství a technickou 
architekturu na polytechnice v Karlsruhe, kde nějaký 
čas působil jako asistent, poté tři roky působil jako 
asistent na hornické akademii v sasském Freibergu. V 
roce 1854 nastoupil jako chemik do služeb hutí 
Vieille Montagne v Moresnetu u Cách. V roce 1859 
přesídlil do Ústí nad Labem, kde se stal ředitelem a 
později generálním ředitelem a presidentem Spolku 
pro chemickou a hutní výrobu. Tuto funkci úspěšně 
vykonával bezmála 40 let. Pod jeho vedením se 
Spolek stal jedním z nejvýznačnějších chemických 
závodů v Evropě. Inicioval vznik ústecké sklárny, v 
roce 1871 koupil pro Spolek chemickou továrnu v 
Kralupech n.Vlt. a Maros-Ujvaru v Maďarsku. Jako 
ctitel umění provedl Schaffner mnoho stavebních 
změn na továrních budovách ústeckého Spolku v 
novogotickém slohu. Značnou pozornost věnoval 
sociální politice. Zřídil pensijní fond pro úředníky 
chemičky, z vlastních příjmů financoval stavbu 
opatrovny pro nezaopatřené dělníky, mateřskou 
školku a výstavbu dělnických bytů.  

 

 
Módní okénko: léto v sandálech  
Letní kolekce NeroGiardini představuje hned několik 
různých typů obuvi, která se dá v nadcházejících 
horkých měsících nosit. Hlavní slovo mají pískové a 
bílé tóny a prosté střihy.Vedle klasických páskových 
sandálů na nízkém či vysokém podpatku 
samozřejmě nechybí ani páskové sandály na 
módním korkovém klínku, které se již několik letních 
sezón těší velké oblibě módního světa, a které jsou 
právě díky platformovému řešení podpatku velmi 
pohodlné na nošení.   
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Zasmějte se s námi 

Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě? 
"Nevím." 
"Já to vím, od gauče až k televizi." 
 
Honzíku, co to děláš? 
"Papám sekundové lepidílko." 
"Cože?" 
"ammmmmmmmm" 
 
Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: 
"Proč mají indiáni tak ošklivá jména?" 
"Jak ošklivá?" odpovídá náčelník," tobě se 
nelíbí silný medvěd, nebo bystrý sokol?" 
"Líbí." 
"Tak o co ti vlastně jde, smrdutý skunku?" 
 
 
Maminka veze syna do školy. Když Pepíček 
vystoupí, nezapomene se zeptat: "A jak to 
mami, že jsme dnes nepotkali žádné idioty, 
amatéry, nemehla, hovada, poseroutky ani 
debily?" - "To je tím, že tě dneska nevezl tvůj 
tatínek!" 
 
Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a 
já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" 
"Sedum!" 
 
Baví se tři rybáři o tom, jaké úlovky kdo chytil. 
Prvni: "Já chytil 3kilovýho kapra." 
Druhý: "Pche, já 5kilovou štiku." 
Tretí: "To nic není, já chytil 10 kilovýho sumce" 
A první říká: "Že já debil vždycky začínám 
první." 
 

  
V ABAKU, v  celostátní matematicko logické soutěži  se 
celkem zapojilo 4037 škol, konkrétně pak 934 dětí.  Z 
toho se do finálové čtyřicítky dostalo  z  naší školy 9 
žáků, z nichž si nejlépe vedla Natálie Mikulecká. 
Ve finále v Praze nás v minulých dnech  reprezentovali  
žáci, kteří bojovali v jednotlivcích, ale i za ještě celkově  
lepší  umístění škol. Zastupovali nás :  z 9.A Jaroslav 
Boháč, Leona Volejniková (40), Adéla  Churá (38), Natálie 
Mikulecká (13.místo), Natálie Dobromila Lapčíková (34), 
Tomáš Mulák (19).  6.A  Zdeněk Koráb (37) 8.A  Václav 
Ištvan (35) z 8.B  Martin Motyčka (39) 
Další umístění v první stovce : Lenka Koupilová 7.A (41), 
Martin Dvořák 6.B (42), Pavel Hlaváč 7.A (43), Petra 
Ježková 6.A (47), Veronika Kučerová 8.B (52), Petra 
Dvořáková 6.B (53), Petr Honzátko 6.A ( 57), Dominik 
Železník 7.A| (58), Kateřina Tajtlová 8.A (59), Zuzana 
Krejčíková 6.A (62), Lukáš Smolík 8.A (63), Kamil 
Provazník 6.B (71), Filip Lutka 6.B (72), Marie 
Masopustová 8.B (78), Natálie Moučková 6.B (79), 
Barbora Machová 6.A (86), Jakub Bosák 6.B (87), Adriana 
Schreilová 8.A (89), Jakub Malevič 7.A (90), Vojtěch 
Ferko 6.B (91), Tereza Špitálská 9.A (92), Jiří Prachař 8.B 
(95), Štěpán Mach 6.A (96), René Krok 8.B (99) 
Další umístění v první stovce : Lenka Koupilová 7.A (41), 
Martin Dvořák 6.B (42), Pavel Hlaváč 7.A (43), Petra 
Ježková 6.A (47), Veronika Kučerová 8.B (52), Petra 
Dvořáková 6.B (53), Petr Honzátko 6.A ( 57), Dominik 
Železník 7.A| (58), Kateřina Tajtlová 8.A (59), Zuzana 
Krejčíková 6.A (62), Lukáš Smolík 8.A (63), Kamil Provazník 
6.B (71), Filip Lutka 6.B (72), Marie Masopustová 8.B (78), 
Natálie Moučková 6.B (79), Barbora Machová 6.A (86), 
Jakub Bosák 6.B (87), Adriana Schreilová 8.A (89), Jakub 
Malevič 7.A (90), Vojtěch Ferko 6.B (91), Tereza Špitálská 
9.A (92), Jiří Prachař 8.B (95), Štěpán Mach 6.A (96), René 
Krok 8.B (99). 
Všem děkujeme za vynikající výsledky. A gratulujeme. 
 

 

 

V pátečním 
celostátním finále 
jednotlivců si opět 
nejlépe vedla 
Natálie   
Mikulecká. Její 
výsledky se vešly do 
dvacítky nejlepších. 
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                Červnová  fotogalerie.  Červnová  fotogalerie.  Červnová fotogalerie.  
 

Gratulujeme nejlepším v Abaku                              Čekání na odhalení Desky cti 

6.B na výletě                                                                 u pražského Hradu 

Lukáš na lanové dráze                                               Naši pedagogové v terénu  

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