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Dovolte mi, Vás přivítat jménem celé redakční rady u druhého čísla
našeho školního časopisu ŽAKO. V tomto čísle se dočtete o všech událostech,
které se odehrály na naší škole v průběhu druhého pololetí. Jakožto žáci deváté
třidy se s Vámi podělíme o to, jak prožíváme naše poslední dny na základní
škole a náležitě se s Vámi rozloučíme. K blížícím se prázdninám popřeju všem
žákům i personálu školy krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a
příjemně stráveného času.
Anna Sas

MY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jak jsme se jako žáci deváté třídy poprali s přijimačkami?
DAN BÁRTA
Takže tedy, co bych k tomu napsal,
no, přijímačky dopadly tak, jak by se dalo
očekávat. Všichni panikařili, ale nakonec
všechno dopadlo dobře a žili jsme šťastně
až do smrti, konec příběhu. Ale teď vážně
nevím, co k tomu všichni měli, já jsem se
doma učil dohromady zhruba dva dny, ale

hlavním prvkem v mém úspěchu bylo to,
že jsem se učil ve škole po vyučování.
Matematika, ta byla docela jednoduchá.
Zato trochu větší oříšek byl český jazyk, ale
i ten byl celkem v pořádku. Zakončil bych
to těmito slovy: ,,Zbytečně se nestresujte"

JIŘÍ PYTKA

se dočkal, byl jsem v rozpacích, jestli to
zvládnu. Přišel jsem do třídy a viděl jsem,
že nás tam moc není. Matematika byla
těžká pro většinu z nás. Potom jsme psali
český jazyk - ten mi přišel lehčí. Na konci
jsem byl vyčerpaný a doufal jsem, že to
všechno dobře dopadne. A dopadlo!

Takže, asi bych začal tím, že bych
něco řekl o mých pocitech z přijímacích
zkoušek. Když jsem přišel ke škole, musel
jsem s ostatními dětmi čekat, než jsme byli
všichni puštěni dovnitř, abychom se mohli
vrhnout na náš důležitý test. Jakmile jsem
DAVID KRAFČÍK
Přijímací zkoušky. To je to, čeho
jsme se my, kteří jdeme na SŠ, báli. Kdo
říká, že se nebál, nemluví pravdu. Na
přijímací zkoušky jsme se my čtyři
,,odvážní“ Daniel Bárta, Anna Sas a Jiří
Pytka a já připravovali už od prosince a pro
všechny to byla noční můra. Každý čtvrtek
po škole jsme se scházeli ve třídě, kde
jsme se pilně připravovali na přijímací
zkoušky z českého jazyka a z matematiky,
ze které jsme měli dvakrát větší strach,

než z češtiny, protože jsme matematice
nevěnovali tolik času, jako češtině.
Přijímačky se už pomalu, ale jistě blížily a
pro nás všechny měly nastat 12. 4. a 19. 4.
2017, kromě Jirky, který měl jenom první
termín zkoušky. Když jsme 28. dubna
zjistili, že jsme všichni přijati, byli jsme
mile překvapeni včetně našich rodičů, kteří
nám drželi pevně palce a věřili, že se na
střední školu, kterou jsme si vybrali,
dostaneme.

DEN ZEMĚ
Dne 21. 4. 2017 se na Základní a
Mateřské škole v Žalanech uskutečnil, jako
každý rok, projektový den: Den Země.
Tentokrát na téma STOP PALMOVÉMU
OLEJI. Organizaci projektového dne měli
na starosti letošní deváťáci pod vedením
paní učitelky Broné. Žáci se dozvěděli co je

palmový olej a probrali jeho problematiku.
Výstupem žáků prvního stupně byl jejich
třídní maskot v podobě orangutana. Žáci
druhého stupně vytvářeli různé projekty a
hráli hry vztahující se k tématu. Výtvory
jste mohli zhlédnout v pergole naší školy.

Klára Vlachová

DEN DĚTÍ
Dne 1. června na Základní škole a
Mateřské škole v Žalanech proběhl den
dětí. Ráno se děti sešli ve třídách, kam byly
zapsané. Žáci z prvního stupně se vydali po
stopách pohádkových postav a jejich starší
spolužáci z druhého stupně se věnovali
sportovním aktivitám - fotbalu, ringu a
badmintonu. Poté se od tříd oddělili žáci
devátého a sedmého ročníku, aby

nachystali soutěže pro zbytek tříd. V deset
hodin už muselo být všechno připraveno,
aby se mohly děti rozběhnout k zábavným
stanovištím a užít si svůj den. Bylo celkem
11 soutěží například střelba na koš, střelba
na bránu, dekomlat, foukání do mouky
atd. Všichni si dětský den náležitě užili, jak
jeho pořadatelé, tak i účastníci.

Jakub Vlach

DAVID VYPRÁVÍ
Jmenuji se David Krafčík, narodil
jsem se dne 14. 9. 2001 na Slovensku v
městě Popradě a mám dva sourozence
Klaudii a Dalibora. Na Slovensku jsem
bydlel do mých dvou let, potom jsme se
odstěhovali do České republiky, kvůli
tomu, že na Slovensku byla chudoba a
sotva jsme měli peníze k přežití. Můj táta
pracoval v Praze, ale bydleli jsme v
Teplicích, protože v Praze bylo drahé
bydlení a moje maminka byla tehdy na
mateřské dovolené, takže pro tátu to
muselo být náročné nás všechny uživit.
Když jsem ve třech letech začal chodit do
školky, tak mi nikdo z kamarádů kromě
Klaudie nerozuměl, protože jsem neuměl
mluvit česky, ale mluvil jsem jenom
slovensky. Začal jsem tedy chodit na
logopedii, kde jsem se naučil vyslovovat ,,r
a ř´´, které slovenština nemá. Když mi bylo
sedm let, nastoupil jsem do třídy 1. B, kde
jsem byl šikanován jedním spolužákem,
který se jmenoval Patrik Danko, už podle
jména to byl Rom. Když jsem to doma řekl
rodičům, tak mě chtěli chránit, a tak
zažádali v ředitelně školy o přestup do 1.
A, kam jsem přestoupil v pololetí. Tam to

bylo úplně o něčem jiném, měl jsem už
klid a hlavně plno kamarádu, které jsem
znal už ze školky. Z té třídy mám do dosud
nejlepšího kamaráda, na kterého se můžu
spolehnout, Petra Strouhala, který se
přestěhoval do Žalan z Teplic o rok dříve,
než já. Na základní školu Koperníkovou
jsem chodil do pololetí 5. třídy, potom
jsme se přestěhovali z bytu v Teplicích do
domečku v Žalanech. Když jsem nastoupil
do žalanské školy v druhém pololetí 5.
třídy, nebyl jsem tu ze začátku nějak
oblíbený u mých spolužáků. Byl jsem tu též
šikanován, ale spíše psychicky. To naštěstí
rychle pominulo a od 8. třídy jsem už
neměl pocit, že bych byl v kolektivu méně
důležitý, ale právě naopak. Sebevědomí mi
vzrostlo a byl jsem konečně zase sám
sebou. Teď si neumím přestavit, že bych
do této třídy nechodil, jsem její součástí.
Ale jsem zvědav, s čím se setkám v
budoucnosti, snad to už bude jenom lepší
a lepší, ale samozřejmě je dobré být
připravený na zlé i dobré věci.

Dávid Krafčík, dne 5. 6. 2017 v Žalanech

DEN MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ
Projektový den Mimořádné události
se konal 26. 5. 2017. Byl odstartován
přednáškou pro druhý stupeň a pátou
třídu. Přednáška byla o policistech, jejich
výcviku, zbraních a jejich příbězích ze
služby. Po skončení přednášky se první i
druhý stupeň přesunul ven, kde už byly
připraveny čtyři stanoviště, ale před tím
než jsme si je šli prohlédnout, čekali nás na
fotbalovém hřišti policejní psi s jejich
psovodi a policisté. Policisti s cvičiteli nám
předvedli, jak psovodi umí najít pachatele
a pak ho zneškodnit a i jiné kousky. Po
představení s policejními psy jsme se
mohli přesunout na stanoviště. Byli jsme
rozděleni do 4 skupin podle tříd a každá
skupina šla na jedno stanoviště a postupně

se vystřídali. Na prvním stanovišti byl
policista s policejní motorkou, který nám
povídal o silničním provozu. Žáci si mohli
na motorku také sednout a vyzkoušet si
houkání majáku. Na druhém stanovišti se
žáci mohli podívat na přístroj, s nímž
měříme hladinu alkoholu v krvi a mohli si
ho také vyzkoušet. Kromě tohoto přístroje
se žáci seznámili i se způsoby zjišťování
přítomnosti drog v těle člověka. Na třetím
stanovišti si žáci mohli na sebe obléci
obleky a jiné vybavení, které nosí zásahová
jednotka a policisté. Na posledním
stanovišti se žáci podívali, jak se zjišťují
otisky prstů a každý si sám mohl udělat
svůj otisk prstu a vzít si ho domů. Osobně
se myslím, že si projektový den si všechny
třídy užily.

Michael Bernášek

BASKETBAL
Rozhodl jsem se napsat článek o
basketbalu na naší škole a to kvůli tomu,
že se na naší škola značně rozšířil pod
vedením pana učitele Hyťhy. Trénujeme 2x
do týdne v tělocvičně (někteří z nás trénují
a každý den).

části tak pověřil dva studenty, ať míče
vyndávají z košů. Ovšem u nás na škole
máme tělocvičně k dispozici hned několik
košů pro košíkovou, a tak se můžeme
věnovat zdokonalování naší techniky
intenzivněji než hráči dříve.

"Hvězdy naší školy" : Dominik Grund,
Martin Huynh, David Stach, Jakub Vlach.

V roce 1932 byla založena
Mezinárodní basketbalová federace (FIBA)
a roku 1936 byl basketbal zařazen do
olympijských her.

Chcete vědět něco málo o historii
basketbalu?
Basketbal vytvořil v USA roku 1891
Dr. James Naismith. Vznikl za účelem
zabavení studentů při tělesné výchově
v nepříznivém počasí. Ze začátku se vůbec
nepodobal dnešnímu basketbalu, za
spoustu let se ovšem velice změnil a
dosáhl toho, jak vypadá dnes. Ze začátku
byly místo košů používány koše na sběr
broskví, jelikož košíky neměly díru v dolní

NBA: nejvyšší basketbalová liga.
Nejslavnější hráči NBA:
 Kobe Bryant -Los Angeles Lakers
 Michael Jordan -Chicago Bulls (je
Guinessově knize rekordů za
nejdelší skok na smeč)
 LeBron James -Miami Heat
 Stephen Curry - Golden State
Warriors (nejlepší trojkař).

Dominik Grund

DĚKUJEME
Právě se nacházíme na konci posledního čísla školního časopisu ŽAKO. Ráda bych se
jménem celé deváté třídy rozloučila a poděkovala Vám, celému pedagogickému sboru a
všem zaměstnancům školy. Chci poděkovat za všechno, co jste nás naučili, za všechny nervy
které jsme zničili, za všechny okamžiky které jste s námi prožili, za všechny průšvihy které
jste museli řešit a za všechny vzpomínky, které jste nám pomohli vytvořit. Prosíme všechny
naše mladší spolužáky, aby si vážili každé chvíle strávené na této škole. Až váš poslední rok
uteče stejně rychle jako ten náš, budete si přát zastavit čas. Ať už nás čeká učiliště, střední
škola nebo gymnázium… Základka bude vždy jen jedna. A že byla skvělá!

DĚKUJEME
ODCHÁZÍME

