Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ Žalany
Redaktoři školního časopisu ŽAKO Michaela Brabcová a
Vitaliy Sas vyzpovídali pana ředitele Lukáše Šimona a získali
informace o rekonstrukci areálu školy v Žalanech, která
začala začátkem března letošního roku.

Otázka: ,,Jaké firmě byla svěřena rekonstrukce školy?ʺ
Odpověď: ,,Opravu zajišťuje firma HAKIM s. r. o.ʺ
Otázka: ,,Jaká byla vynaložena částka na opravu školy?ʺ
Odpověď: ,,Částka není přesně definována. Přibližný odhad je určen kolem
11 700 000 Kč.ʺ
Otázka: ,,Za jak dlouho by měla být rekonstrukce hotová?ʺ
Odpověď: ,,Oficiální termín dokončení opravy je konec května.ʺ
Otázka: ,,Který pavilon byl na opravu nejnáročnější?ʺ
Odpověď: ,,Všechny pavilony byly stejně náročné, největší problém bylo zbavit
střechu školy vikýřů.ʺ
Otázka: ,,Vyskytly se nějaké problémy v rámci opravy?ʺ
Odpověď: ,,Několik, ale všechny se podařilo zdárně vyřešit.ʺ
Otázka: ,,Jak jste spokojen s rekonstrukcí?ʺ
Odpověď: ,,Jsem velmi spokojen. Nejvíce se mi asi líbí výměna oken a nové
fasády.ʺ

Z našeho pohledu pokračuje rekonstrukce velmi zdařile a myslíme si, že všichni
odvedli skvělou práci. Barevné pavilony v okolí zeleně působí veselým dojmem

Dětské hřiště v areálu ZŠ a MŠ Žalany
Naši redaktoři Radek Korf a Michal Dvořák přispěli
rozhovorem s ředitelem školy panem Lukášem Šimonem
ohledně nově postaveného dětského hřiště v areálu ZŠ a MŠ
Žalany.
V podzimních měsících se v areálu Základní školy a Mateřské školy v Žalanech
uskutečnila stavba krásného dětského hřiště, které postavila firma GARDELINE.
Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, za jakou sumu se hřiště vybudovalo. Spolu s
tím jsme se dozvěděli, kdo financoval
tento projekt. Zřizovatele již znáte, a
teď je na řadě suma a dotace, suma
společně s dotací činila 3 miliony Kč.
Hřiště dotovala obec Žalany společně se
Státním fondem životního prostředí.
Další otázka zněla: „Pro jakou věkovou
kategorii je dětské hřiště určeno a zda na hřiště budou smět i žáci druhého
stupně základní školy. “ Pan ředitel nám odpověděl tak, že na hřiště budou smět
pouze žáci prvního stupně, a také na něj bude smět samozřejmě mateřská škola,
ovšem až se celé hřiště zatravní. Slavnostní otevření hřiště bude 19. 6. 2015.
Děkujeme panu řediteli za rozhovor a doufáme, že se Vám všem toto hřiště bude
líbit.

Beseda s hráči FK Teplice
Dne 6. 5. 2015 jsem se my, žáci sportovního klubu ZŠ a MŠ
Žalany, společně s Mgr. Davidem Hyťhou, který celou tuto
akci připravil, navštívili stadion FK Teplice.
Při vstupu na stadion nás jako první upoutala tabule s nejznámějšími hráči FK
Teplice. Hned na to se nás ujal náš průvodce a přemístili jsme se do místnosti,
kam po chvíli přišli i dva hráči FK Teplice
– Jakub Hora a Jan Krop. Beseda mohla
začít. Hráčům jsme kladli nejrůznější
otázky. Zajímalo nás, kolik tutových střel
Jakub Hora neproměnil nebo co jim fotbal
dal do života. Otázku měl připravenou i
pan učitel a zněla: „ Který trenér za
jejich kariéry byl nejlepší a proč?“ Hráči
byli spokojeni s našimi otázkami a nám se
líbily jejich odpovědi. Po ukončení besedy
nám fotbalisté dali karty s jejich jmény a
my jsme ihned vytáhli kopačky, aby se
nám na ně podepsali. Dalším bodem byla
prohlídka stadionu. Pozorně jsme
poslouchali o zajímavostech stavby a dozvěděli jsme se mnoho pozoruhodných
informací. Navštívili jsme tzv. špinavou šatnu a dozvěděli se původ tohoto názvu,
dále jsme pokračovali do šatny rozhodčích a hostů, do koupelen, masážních
místností a šatny hráčů FK Teplice, kde se nám nejvíce líbilo. Největší bombou
byla ale návštěva síně slávy, kde jsme stáli opravdu ohromeni.
Po prohlídce zákulisí jsme se vrátili zpět na stadion a pořídili jsme společné
fotky a pak už nás čekalo tréninkové hřiště a samotný trénink hráčů FK Teplice.
Myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že tato prohlídka stadionu a beseda
s hráči byla velice zdařilá.

Radek Korf IX.A

Návštěva Ústeckého divadla – divadelní hra – Revizor
Dne 25.3.2015 jeli žáci sedmých, osmých a devátých tříd naší školy na
divadelní představení Revizor od A.P. Čechova do Severočeského
divadla v Ústí nad Labem.
Představení se konalo v Ústeckém divadle.
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Klaudia Krafčíková IX.A

Taneční Kytice
Dne 20. 5. 2015 vyjely
třídy druhého stupně do
Severočeského divadla v
Ústí nad Labem na taneční
představení Kytice. První
hodinu jsme se ve škole
učili a poté jsme přejeli
do Ústí a šli do divadla.
Představení se skládalo
ze tří balad - Vodníka,
Polednice a Zlatého
kolovratu. Tanec
podbarvovala hudba
Antonína Dvořáka. První
dvě balady kopírovaly
literární předlohu, ale
poslední – Zlatý kolovrat,
byl pojat velice moderně a
s předlohou K. J. Erbena neměl společný děj. Ale i tak se nám představení líbilo a byl to
zajímavý zážitek. Když Kytice skončila, daly nám paní učitelky rozchod a poté jsme šli zpět
na vlak a jeli domů.

Adéla Adamcová IX.A

Babylon
V sobotu 25.4. 2015 děti z 2. stupně navštívily společně s dalšími 150 dětmi z celého
Ústeckého kraje liberecký Babylon. Dopoledne jsme navštívili aquapark, kde jsme si to moc
užili. Potom, co jsme se vykoupali v aquaparku, jsme šli na oběd, kde jsme měli polévku a kuře s
bramborovou kaší. Myslím, že oběd byl celkem dobrý. Po obědě jsme šli do Iqlandie, kde jsme
si vyzkoušeli hodně zajímavých věci, jako například mluvit s robotem atd. Večer jsme si ještě
dali svačinu a jeli zpět domů. Shodli jsme se na tom, že to byl velmi zajímavě prožitý den.

Fišerová IX.A

Den Země
Jako každý rok i letos jsme ve škole slavili Den Země. Letošním tématem bylo světlo a
světelné zdroje. Jako nejstarší třída jsme se ujali organizace. Program projektového dne byl
rozdělen na tři kategorie podle věku. Nejmenší žáci, zhlédli prezentaci o Slunci a hravou
formou se dozvěděli potřebné informace, společně kreslili Slunce a naučili se básničku o
Slunci. 3. až 5 třída zhlédli složitější prezentaci a za úkol měli vyrobit stínítka z PET lahví a
do tří kelímků zasadit hrášek a sledovat jejich růst pod různými stínítky. Žáci druhého stupně
měli podobné úkoly jako starší žáci ve 3. - 5. třídě, ale s vyšší náročností.
Na závěr projektového dne se děti vyfotili. První stupeň byl oblečen jako Sluníčka, druhý
stupeň v barvách duhy. Fotografie, pak byly vyhodnoceny. Myslím, že Den Země se povedl a
všem se líbil.

Vitaliy Sas IX.A

Taneční soutěž-The school dance
Naše škola se zapojila do mezinárodní taneční soutěže The School dance a právě tři žáci z
9.A, Karolína Gruntová, Karolína Fišerová a Vojtěch Polák, nás reprezentují. Pod vedením paní
učitelky Schneiderové a jejich režiséra a kameramana Petra Macouna vytvořili úžasně
propracovaný hororový videoklip, který je natočen na působivém místě v troskách hradu
Sukoslav. Videoklip je samozřejmě zaměřen na tanec, ale také i na poupravenou scénku z
hororu oživlé panenky Annabelle, v tomto případě jsou tu dvě tváře spojené v jednu. První
osoba má kladné vlastnosti, proto je celá v bílém (Karolína Fišerová), druhá představuje
záporné vlastnosti a je celá v černém (Karolína Gruntová).

Souboj odstartuje v tu chvíli, kdy Vojtěch odcizí hodnou panenku, tím pádem spáchá zločin.
Závěr videoklipu končí nerozhodným soubojem, který chtěli tvůrci ztvárnit lidskými
vlastnostmi a říci nám, že člověk nemá pouze dobré nebo špatné vlastnosti, ale nalezneme
světlou i temnější stránku osobnosti. Více Vám neprozradíme, podívejte se!
Videoklip : http://www.schooldance.sk/videa/ozivle-panenky-annabelle.html
Dne 22.5 byly oznámeny výsledky postupujících týmů a mezi první trojici patří i naše škola.
Z postupu máme velkou radost a koncem června pojedeme reprezentovat ČR do národního
divadla v Bratislavě. Držte nám palce!

Gruntová Karolína IX.A

