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Přejeme příjemné počtení. 
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Předseda a předsedkyně parlamentu: 
Emma Sršňová (9.A) a Matěj Machata (9.B) 

Mluvčí parlamentu: 
Tereza Janurová (Nikola Stejskalová) (8.A) 

 
Členové za 1. stupeň  

Natálie Hanzalová 4.B 

Natálie Masopustová 4.B 

Barbora Kovářová 5.A 

Antonín Ptáček 5.A 

Mikoláš Mička 5.B 

Tereza Havrdová 5.B 

 

 

 

 

 

Žáci 9. tříd navštívili svět vědy a techniky – iQLandia Liberec. Poznali mnoho nového a přitom si 

užili  spousty zábavy. 

Exkurze byla v rámci projektu IKAP zdarma a na žáky čekal workshop zaměřený na vědecké 

experimenty. 

 

 

 

 

 

 

Členové za 2. stupeň  

Adrian Luc 6.A 

Vojtěch Masopust 6.A 

Alexandr Varadi 6.B 

Linda Kašparová 6.B 

Eliška Najmanová 7.A 

Kateřina Mrvíková 7.B 

Adéla Machatová 7.B 

Nikola Stejskalová 8.A 

Sofie Beránková 8.A 

Tereza Janurova 8.B 

Natálie Vojtěcká 8.B 

Ema Sršňová 9.A 

Matěj Machata 9.B 
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Vítězslav Svoboda (16 let) svěřenec pana trenéra 

Masopusta,  člen sportovního klubu Schejbal Gym 

úspěšně reprezentoval Českou republiku! 

Příběh tohohle kluka je neskutečný.… Asi před 

rokem přišel z házené, že by si rád zkusil box.  

A nakonec ….. se letos na přelomu října a listopadu 

zúčastnil v Itálii  Unified Word championships 

2018 WTKA. 
Po náročných bojích Vítek získal 3 x zlato, 1 x 

stříbro a 1 x bronz. 
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních 

úspěchů! 

 

 

 

Shodou okolností Vítek je syn pana učitele Svobody, který působí na naší škole jako učitel pro 2. 

stupeň, zároveň je třídním učitelem 9. A. Zeptali jsme se tedy přímo pana učitele na pár otázek. 

1. Určitě jste na syna velmi pyšný. Jaká byla Vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že 

bude reprezentovat ČR? 

„Určitě ano, jsem velice rád, že to dokázal. Jaká byla moje první reakce? Vše přišlo tak rychle, že na 

nějaké velké reakce nebyl ani čas. Když tak přemýšlím, bylo možná dobře, že vše proběhlo tak rychle, 

v opačném případě by to bylo „zajímavé“. 

2. Snažíte se ho podporovat nebo to necháváte na jeho vůli? 

„Jako rodiče podporujeme Víťu, jak jen můžeme, ale hlavní zásluhu má on a jeho trenér – Vít 

Masopust.“ 

3. Vše se odehrálo neskutečnou rychlostí. Stačil jste to všechno vstřebat? 

„V současnosti je již měsíc po MS, takže ano, teď už ano (doufám).“ 

4. A co bude dál? Přece jen mu je 16 let a celý život má před sebou.  

„To ukáže čas. V této chvíli záleží na Vítkovi. Za sebe mohu říct, že pro mě je důležité vzdělání, Víťa 

studuje SPŠS v Ústí n/L a studium je zde opravdu náročné, uvidíme, jak se povede skloubit studium a 

sport na této úrovni.“  

Velmi děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů nejen ve sportovní oblasti. 

„Já děkuji za otázky a zájem. Přeji všem čtenářům Žákovin, aby byli se sebou spokojeni a dařilo se jim 

dosáhnout svých vysněných cílů.“ 
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Soutěž proběhla 10. října 2018 v Litoměřicích a zúčastnilo se jí 10 škol z okresu Litoměřice. Naši žáci 

uspěli velmi pěkně a v kategorii 7. – 9. třídy se umístili takto: 

Hana Macháčková ze 7. třídy na 3. místě 

Karolína Bláhová z 8. třídy na 1. místě 

Anna Kunertová z 8. třídy na 1. místě 

Hana Dvořáková z 8. třídy na 3. místě 

Barbora Veselá z 9. třídy na 4. místě 

Dále soutěžili: Vincent Frieser, Kateřina Klaudyová, Viola Veitová, Eliška Vlčková, Sofie Kalenská, 

Denisa Pavlatová a Karolína Bisová.  

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Ušákové za přípravu zmíněných 

žáků!
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V pátek 16. listopadu školní parlament vyhlásil vítěze 

celoškolních kol v piškvorkiádě.  

Za 1. stupeň vyhrál David Steif a za 2. stupeň Babeta 

Šulcová.  

Gratulujeme!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Téměř po celé září hráli žáci 1. stupně hru „O korunu sv. Václava“. Soutěžili se svými spolužáky o 

největší počet nasbíraných korunek. Ty dostávali za aktivitu v hodině, pěkné chování, sběr, pomoc 

spolužákům a za práci ve všech hodinách (skupinové hry, práci ve dvojicích…). 

Vítěz z každé třídy získal při vyhlášení výsledků korunku a sladkou odměnu v tělocvičně školy. 

Korunovaným králům a královnám gratulujeme! 
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Naše škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu. O tom, jak zdravě jíst a žít, seznámili své 

spolužáky v 1. třídách žáci navštěvující společenskovědní seminář Mgr. Daniely Deusové. 

Žáci si pro své malé kolegy připravili nejen zajímavé povídání, ale i praktické ukázky škodlivosti 

kouření. 

 
 

 
 

Žáci 1. stupně si v rámci projektu Týden zvířat připomněli Světový den zvířat. Na žáky čekalo mnoho 

aktivit napříč všemi předměty. Navíc si jednotlivé třídy vytvářely listy do společné encyklopedie 

zvířat. 

První třídy se zabývaly domácími zvířaty, 2. třídy lesními zvířaty, 3. třídy zvířaty ze Zoo, 4. třídy 

mořským světem a 5. třídy vyhynulými zvířaty. 

Děti pracovaly ve skupinách, potřebné informace hledaly v encyklopediích a na internetu. Práce je 

moc bavila a výsledná knížka se velmi povedla. 
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Letos se naše škola účastnila již po několikáté 

mezinárodního projektu nazvaného „Záložka 

do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav 

pro informace ve vzdělávání – Národní 

pedagogická knihovna Komenského v Praze a 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě 

k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. 

Cílem projektu je podpora dětského čtenářství 

a navázání kontaktů mezi českými a 

slovenskými školami prostřednictvím záložek 

do knih. Ke spolupráci nám byla vybrána ZŠ 

Clementisova z Kysuckého Nového Města. 

Děti z 2. – 5. tříd pod vedením učitelů 

vytvořily různými výtvarnými technikami 

záložky do knih na téma „Pohádky, bajky, 

pověsti a příběhy neznají hranice“. Po 

vzájemné dohodě se slovenskou školou jsme si 

pak vzájemně poslali 100 nejhezčích záložek. 

Jsme rádi, že jsme se do projektu opět zapojili. 

Na obou stranách mají žáci ze záložek velkou 

radost a už zdobí jejich knihy. 

 
 

         
 

 
Žáci z 5.B si 8.11. zpestřili výuku a přišli do školy v maskách. Tím to ovšem nekončilo. V rámci 

informatiky si vyhledávali informace o halloweenu a dušičkách. Poté ve skupinkách vytvářeli plakáty 

s obrázky a zjištěnými zajímavostmi. Nakonec svá díla prezentovali před spolužáky. 

                                 
 



      

 

 
8 

 

 

 

Hezký den prožili žáci 5.A v pátek 2.11. Patřičně oblečeni do oranžového, zeleného nebo hnědého  si 

do školy všichni přinesli dýni. Během dopoledne porovnávali velikost a hmotnost svých dýní, nakonec 

je vydlabali a ozdobili. 

  Navečer se sešli ve vyzdobené škole, kde pro ně byly připraveny zábavné hry a soutěže. 

Vyrobili si svého kostlivce, pokoušeli se pouze pomocí zubů vylovit z vody jablko. Velikou zábavu si 

užili při vytváření “strašidla” ze svého kamaráda za pomocí toaletních papírů. Jednoduchými otázkami 

měli zjistit, jakou pohádkovou postavu jsou.V celé škole hledali lístečky s tajenkou. 

 Zábavný večer rychle uběhl – nakonec si všichni připravili své karimatky a spacáky. Moc se 

spát nechtělo a někomu se zavíraly oči jen velmi pomalu.  Noc uběhla – ráno všichni obdrželi 

diplom za aktivitu, šikovnost a píli. Jejich krásné dýně pak ozdobili zahradu školy. 
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26. 10.  jsme si ve škole připomněli 100 leté výročí české státnosti. Pro 

žáky si třídní učitelé připravili tematické dílny, ve kterých poznávali 

československé prezidenty, dějiny módy a školství, osudové roky v 

českých dějinách, důležitost lidskosti … Po chodbě jste mohli potkat 

Ester Ledeckou, Barboru Špotákovou či Emu Destinovou … Vedle 

dílen probíhala vědomostní soutěž Riskuj a hra Poznej známou 

osobnost. V závěru děti vytvořily živou vlajku. Vznikla i velmi 

zajímavá a pestrá výstava všech žákovských prací a výrobků. 

 

 

28.10. 2018 jsme si mohli připomenout  významné události od roku 1918. Například 1918 (vznik 

Československa), 1938 (protektorát Čechy a Morava), 1948 (vítězný Únor) či 1968 (obsazení vojsky 

SSSR). 

 

1. Stupeň 

Každá třída si vybrala téma, a poté vytvářela projekt. Např. třídy 1.B a 1.A si vybraly téma – 

móda. Žáci vytvořili na plakáty oblečení, které se nosilo během 100 let republiky. Poté 

všechny třídy o svých projektech přednášely v tělocvičně. Na konci vytvořily živou vlajku 

ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Stupeň 

Na druhém stupni to probíhalo následovně - žáci si 

vybrali téma a na velkou formát čtvrtky tvořili 

projekt. Také se soutěžilo o nejlépe vyzdobenou 

třídu. Tuto soutěž vyhrála třída 7.B a za odměnu 

dostala pizzu. Během dne žáci hráli hru jménem 

Riskuj. 
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1.B třídní učitelka Mgr. Markéta Dvořáková, asistentka Jana Malíková 

 
 
 

1.A třídní učitelka Mgr. Lucie Kekrtová, asistentka Kateřina Bárthová 
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Proč se nám rozsvítí žárovka, když zmačknu vypínač? Jak pracuje  elektrárna? 
Na takové otázky si dne v hodině přírodovědy mohli odpovědět žáci 5.A. Pomocí elektrotechnické 
stavebnice zapojovali uzavřený elektrický obvod. Zjistili, který materiál je nebo není vodivý. Pomocí 
hry si uvědomili, že vše, co je přitahováno magnetem, je také vodivé. 
Žáci byli moc šikovní, aktivní – vyučování nám uběhlo “jako voda”. Všichni se těšíme na další zajímavé 
hodiny. 

                   
 
 

27.11. naši školu navštívili manželé 

Krajíčkovi s paní Vosykovou a 

besedovali na téma „Vodící psi“, 

„Braillovo písmo“ a jak vlastně zrakově 

handicapovaní lidé žijí.  
Žáci pozorně naslouchali a zvídavě se 

vyptávali. Během celého setkání 

panovala příjemně přátelská atmosféra. 

Žáci si odnesli mnoho nových poznatků 

a dozvěděli se spoustu zajímavých a 

důležitých informací. 
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Páté třídy si mohly vyzkoušet, jaké to je, zachraňovat lidský život.  
 

       
 

 
Letošní podzim hrál všemi barvami a počasí nás vybízelo trávit čas na čerstvém vzduchu. Žáci 7.tříd 

spojili příjemné s užitečným a vrhli se na úklid barevných peřin z listí. Šlo jim to perfektně od ruky. 
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Ve čtvrtek 22. listopadu se žáci 6. A ZŠ A. Baráka vydali do Městské knihovny v Lovosicích, kde je 

očekávala s bohatým programem milá knihovnice paní Dostálová. Během dvou hodin v knihovně si 

žáci vyprávěli o knihách, seznámili se s novými autory, učili se vyhledávat v knihovně informace. 

Knihovnu šesťáci poznali ale i jako místo kulturního dění v Lovosicích. Prohlédli si právě probíhající 

výstavu lovosických výtvarnic. Vyslechli si mnoho zajímavostí o historii budovy a jejích původních 

majitelích. 

Návštěva se žákům velice líbila, svědčí o tom i nově vyplněné přihlášky do knihovny. 

               

Ve středu 25. října se vydali žáci 6. A na školní výlet, který byl zamýšlen jako doplnění do školního 

projektu věnovanému oslavám 100. výročí samostatného Československa. 

Výšlap na Radobýl a doprovodná didaktická hra měl u žáků podpořit vztah k regionu, ve kterém žijí. 

Žáci se seznámili s místy, kterých se dotýkaly významné události našich dějin. Poznávali osobnosti, 

které tuto historii utvářely. Po celou dobu byli formou hry na stopě básníkovi Karlu Hynku Máchovi. 

Při jejich hledání si protáhli těla, dozvěděli se spoustu nového a přitom všem se, jak fotografie 

dokládají, dobře bavili. 
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V letošním školním roce se nově otevřel 

výtvarný kroužek pod vedením pana učitele 

Drobného. Díky finanční podpoře ze strany 

města mohla škola zakoupit pomůcky a barvy 

pro uskutečnění tohoto zájmového útvaru. Žáci 

si zde mohou vyzkoušet různé výtvarné 

techniky, se kterými se běžně ve výtvarné 

výchově nesetkají. Seznámí se také 

s tiskařskými barvami, linorytem, „benzíńáky“ 

a dalšími „vychytávkami z řady výtvarného 

umění. Také se chystá vernisáž všech prací, 

které budou na kroužku vytvářeny. Na jaře se 

docházející žáci zúčastní workshopu pod 

vedením velmi zkušené lektorky Mgr. Hany 

Matuštíkové. Do kroužku dochází 10 

účastníků, což je pro tyto činnosti ideální. 

„Smyslem tohoto kroužku je, kromě seznámení 

se se zajímavými pomůckami a přiučení se 

něčemu novému, aby si žáci uvědomili, že 

výtvarná výchova a výtvarné umění není jen o 

perfektní a precizní práci a dokonalém obrazu, 

ale především o hře. Protože i „nepovedená 

čmáranice“ se může stát uměleckým dílem, 

zaleží na tom, jak k tomu člověk přistoupí a 

chopí se své myšlenky, jak si s barvami a 

pomůckami pohraje. Chci žákům ukázat 

„výtvarku“ z jiného pohledu, odprostit se od 

hrůzostrašného vybarvování předtištěných 

šablon či omalovánek, od světa dokonalých 

linek a tvarů a hlavně vyvarovat se 

mnohonásobně stejným obrazům, jako tomu je 

ve většině případech na nástěnkách 

v základních školách.“ Vyjádřil svůj názor a 

pohled na zájmový útvar Jiří Drobný. 
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Ve středu 5. prosince proběhla Mikulášská nadílka ve třídách 1. stupně. Pro malé školáčky to byl 

nezapomenutelný zážitek. Děti hltaly každé slovo Mikuláše, hleděly zamyšleně na anděla a neustále si 

hlídaly čerta. Někteří hříšníci se při pohledu na čerta až třásli. Nakonec však všechny děti Mikuláš 

obdaroval malým dárečkem. 
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22.9.2018 se uskutečnil první výlet turistického kroužku, který byl v duchu české historie. 

Nejdříve jsme vystoupali na horu Říp. Prohlédli si románskou rotundu a dozvěděli se něco o 

historii stavby i hory. Pak jsme pokračovali po turistické modré až do Ledčic, kde v History parku na 

nás čekalo překvapení v podobě archeologie. 

Vyzkoušeli jsme si práci archeologa, který hledá a zkoumá historii lidstva. Z výletu jsme 

přijeli spokojeni a plni nových zážitků a vědomostí. 
Výlet je financován z dotačního titulu Ústeckého kraje Volný čas 2018 

 

 

      
 

 

V neděli 21.10. 2018 se turistický kroužek vydal do mýdlárny Rubens. 

Z Lovosic jsme jeli vlakem do Děčína a pak přesedli do autobusu, který nás zavezl do Vysoké 

Lípy. Po naučné stezce jsme se vydali směrem k Dolskému mlýnu. Tam na nás čekalo překvapení v 

podobě filmového štábu, který mlýn obsadil. Všude samá technika a pobíhající herci ve středověkém 

oblečení. Zdrželi jsme se jen chvilku, déle nám to organizátoři nedovolili. 

Pokračovali jsme po stezce až do Růžové, kde sídlí mýdlárna. Tam si děti vykrojily a 

nazdobily mýdla a nakonec si je i dárkově zabalily. 

Venku jsme všichni posvačili a vydali se na cestu domů. 
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Ve dnech 12. – 14. 9. probíhal adaptační pobyt šestých ročníků v penzionu Mlýn u Máchova jezera. 

Děti se zde blíže seznamovaly nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učitelkami. Činili tak 

především formou her a výletů i výtvarných projevů. 

Kromě obvyklých i netradičních seznamovacích her jsme hráli i míčové hry, zašli jsme na místní pláž, 

kde se nám o velkou zábavu postaral písek. Navštívili jsme pohádkový labyrint v dokeském zámku, 

velmi nás bavila výměna předmětů a co teprve návštěvy na pokojích. Pobyt jsme si velmi užili, kéž by 

byl ještě o něco delší. 
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21. října se třída 8. A 
rozhodla, že upustí od všech 
školních povinností a užije si 
šestidenní pobyt v Doksech. 
Když jsme dorazili do Doks, 
ubytovali jsme se 
v rodinném penzionu, kde 
mimochodem moc dobře 
vařili. 

Jakmile jsme se 
probudili do nového dne, 
čekaly nás zábavné 
celodenní hry, do kterých se 
zapojil opravdu každý. 
Kromě toho jsme ale chodili 
na různé výlety a procházky. 
V úterý nás čekal náročný 
den, protože jsme se vydali 
na zříceninu hradu Bezděz. I 
když byl hrad zavřený, tak 
nám to nevadilo, a i 
navzdory nepříznivému 
počasí jsme si nenechali 
výlet zkazit. Cestou na 
Bezděz, stejně jako při všech 
venkovních činnostech, 
jsme byli doprovázeni hrou 
jako např.: Strážný anděl. 
V čem hra spočívala? Každý 

si večer vylosoval kartičku 
se jménem člověka, 
kterému pomáhal nebo mu 
prostě dělal radost. Do 
penzionu jsme se vrátili 
přímo na večeři a potom 
nás čekaly ještě nějaké 
večerní hry.  

Ve středu nám moc 
nepřálo počasí, a tak jsme 
zůstali v penzionu zabaveni 
jiným programem. Naštěstí 
se nám odpoledne vyjasnilo, 
šli jsme hrát do lesa 
Zločince. Celou hodinu jsme 
měli na to, abychom hledali 
zločince, zapamatovali si 
jejich vzhled a podle čísel je 
nadiktovali svému týmu. 
Sice to byla hra náročná, ale 
nás všechny moc bavila. 

Následující den 
čtvrtek skrýval překvapení, 
ke kterému jsme postupně 
dostávali indicie. Nikdo 
netušil, jaké překvapení nás 
čeká, ale naštěstí tomu přišli 
na kloub Pavel s Tondou. 
Lanové centrum, opravdové 

překvapení. Tak jsme se 
tedy ocitli před lanovým 
centrem a skoro všichni 
jsme se odhodlali k závěru, 
že tu výšku i překážky 
překonáme. Někdy to bylo 
pěkně těžké, ale všichni 
jsme se v pořádku dostali na 
pevnou zem. Dokonce šla i 
paní učitelka Kozelková, 
která „neměla“ vůbec 
strach.  

Poslední den jsme 
strávili uklízením a balením 
kufrů. Pomalu nám začalo 
docházet, jak vše rychle 
uteklo. Tak jsme se tedy 
vypravili vlakem zpátky do 
Lovosic, kde na nás 
odpoledne čekali rodiče 
dychtiví po našich zážitcích. 
Celý pobyt se nám moc líbil, 
a tak na něj nikdy 
nezapomeneme! Zvláštní 
poděkování od celé třídy 
patří paní učitelce 
Kozelkové, paní asistentce 
Hoppové a paní 
vychovatelce Mikšové. 

 

Sofie Beránková a Aneta Nováková, 8.A 
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Žáci 8. A,B v rámci volitelného předmětu Informační a komunikační technologie vyhledávali různé 

zajímavosti o Vánocích. 

 

Jak je to s nošením vánočních 
dárků? 
V ČR je nosí Ježíšek.  
V Německu Weihnachtsmann. 
Ve Francii Pere Noël. 
 

Slaví všechny státy Vánoce ve stejný den? 
V ČR se Vánoce slaví 24. prosince. 
V Americe 25. prosince. 
V Guinei 6. ledna. 
V Rusku 1. ledna. 

         
      Bohuslav Zábranský 8.B 
 
Dodržujete vánoční tradice a zvyky? Nevíte, co to je, a jak na to? Nela Fryčová z 8.B vám poradí. 
 
Lití olova, zvyk, který pochází se zemí původně s keltským osídlením. Traduje se, že keltští druidové 
převzali tajemství věštění od veleknězů z bájné Atlantidy. Lití olova je vztahováno ke keltské magii 
vody. Tu převzala rovněž lidová magie. 
 
Na počátku 20. století se ještě olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Kvalitní materiál vhodný k lití se 
však stal v průběhu obou světových válek nedostatkovým, a tak tento zvyk postupně upadal 
v zapomnění. Jako náhražka olova částečně sloužil vaječný bílek nebo rozehřátý vosk. Ale tyto 
materiály nesplňovaly předpoklad důsledného vykreslení všech sebemenších detailů. 
 
Postup: 
Olůvka vložíme do kovové nádobky s rukojetí a nad plamenem svíčky je roztavíme. Když je kov 
roztaven, můžeme začít odlévat do dřevěné nebo kovové nádoby se studenou vodou. Počkáme cca 5 
minut, než budou odlitky ztuhlé a můžeme je vyndat. Poté dáváme průchod své fantazii a ze vzniklých 
tvarů usuzujeme, co by to mohlo být. 
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Vytvořte si  vánoční dekoraci podle Karolíny Mendové z 8.A. 

 

Vánoční stromeček 

 

Budeme potřebovat: 

 Polystyrenový kužel 1ks 

 Vatové tamponky 2 balení 

 Tavná pistole 

 Ozdůbky, korálky 

 

1. Na polystyrenový kužel postupně nalepíme tavnou pistolí 

vatové odličovací tamponky. 

2. Poté nalepíme tamponky korálky a ozdůbky. 

 
 
 

 Jana Mirvaldová 8.B 
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Co nás čeká v roce 2019: 

 Lyžařský výcvik 
 Městské divadlo v Mostě pro 2. stupeň 
 Chorvatsko - pobyt 
 Den otevřených dveří 
 Vědecká show pro 4. a 5. třídy 
 Noc s Andersenem 
 Ozdravné pobyty 1. stupně 
 ICT soutěž 
 Dopravní výchova 
 Školní akademie 

 

… a mnoho dalších zajímavých akcí. 
 

Organizace školního roku 2018/2019 

 Vánoční prázdniny:   sobota 22. 12. 2018 – úterý 2. 1. 2019 

      (vyučování začíná ve středu 2. 1. 2019) 

 Pololetní prázdniny:   pátek 1. 2. 2019 
 Jarní prázdniny:   pondělí 18. 2. 2019 – pátek 24. 2. 2019 
 Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. 4. 2019, pátek 19. 4. 2019 
 Hlavní prázdniny:   sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019 

pondělí 2. 9. je prvním školním dnem ve školním 
roce 2019/2020 

Časopis vznikl společnou prací učitelů a žáků ZŠ Antonína Baráka. 
 

Děkujeme: 
Všem, kteří se podíleli na tvorbě časopisu. 

Žákyni Šárce Němečkové z 5.B za krásné originální ilustrace. 


