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Tímto bych Vás ráda přivítala u vánočního čísla školního časopisu 

Žako, na jehož tvorbě se podílela, jako každoročně, devátá třída.  

Všichni jsme přiložili ruku k dílu a to velice zdatně. První číslo časopisu 

je dle mého názoru velice zdařilé. Snažili jsme se články napsat 

zajímavě a barvitě Vám vylíčit všechny události a akce, které naše 

škola pořádala, nebo se do nich zapojila. Nezapomněli jsme ani na 

nové informace o našich zájmech. 

Na závěr bych chtěla já, i celá redakční rada popřát všem 

pracovníkům školy a spolužákům mnoho úspěchů v nadcházejícím 

pololetí! 

                                                                                                    Anna Sas  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSLOV    

ŠÉFREDAKTORKY 



                                                                                                                                    

 

Dne 5. prosince 2016 se konal 

Čertovský den, který si každoročně 

užívají žáci 9. tříd, kteří pro své 

mladší spolužáky pořádají 

Mikulášskou nadílku. Viděli jsme 

krásné převleky andělů a andělské 

třpytky na hlavách vzorných žáků, 

ale také pekelné zmalování od 

čertů těm, kteří zlobili, nebo často 

zapomínali své školní pomůcky 

tento rok. 

Ráno se deváťáci připravovali a 

převlékli do kostýmů andělů, 

čertů a Mikuláše. Druhou vyučovací 

hodinu začali chodit po jednotlivých 

třídách  

a rozdávat nadílku. Vše začalo v 

mateřské škole, kde po vstupu 

Mikuláše s anděly, 

vykouzlili na dětských tvářích 

úsměvy. Čerti museli zůstat za 

dveřmi, aby 

se děti nebály. Děti pěkně 

zazpívaly. Nadílka pokračovala od 

nejnižších 

ročníků po nejstarší. V některých 

třídách museli andělé děti 

povzbuzovat, jinde zas 

zklidňovat. Když přišlo na balíčky 

oči i úsměvy se rozzářily a bylo 

vidět, že jim spadl kámen za srdce, 

když viděli, jak čerti odchází. Ve 

vyšších ročnících nebyly 

děti schopny zazpívat, ani 

zarecitovat báseň, byla to ostuda. 

Ale na konec vše proběhlo krásně a 

hladce a my jsme si den 

báječně užili. 

 Autor:  David Krafčík                                                                                                  
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Vánoční jarmark se konal dne 

8. 12. 2016 v budově ZŠ a MŠ 

Žalany, na kterém se 

prodávaly vánoční výrobky 

žáků 1. -8. tříd a žáci 7. - 9. 

třídy zde fungovaly jako  

 

 

 

prodavači. Byli zde prodáváni 

např. papíroví andělíčci, 

adventní věnce a různé 

vánoční ozdoby. Mimo 

vánočních trhů jste si mohli 

poslechnout školní sbor pod 

vedením paní učitelky 

Hyťhové.

 

 VÁNOČNÍ JARMARK 



 

 

 

 

Dne 9. 12. 2016 se konal 

vánoční zápas v Krupce. Žáci 

naší školy se na zápas 

připravovali velice pilně a byli 

odhodláni tento turnaj vyhrát.  

Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích. V první kategorii 

byli žáci šesté a sedmé třídy a 

v druhé kategorii byli žáci osmé 

a deváté třídy. První kategorie 

obsadila první místo a druhá 

kategorie třetí místo. Myslím si, 

že se to soutěžícím jak starším, 

tak i mladším velice povedlo a 

měli by se zúčastnit i dalších 

turnajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     VÁNOČNÍ TURNAJ 
              V RINGU 



 

 

 

 

Okresní finále ve florbale IV. 
kategorie (což jsou žáci 8. a 9. 
tříd) 
Pořadatelem turnaje byl OR 
AŠSK Teplice. Turnaj byl 
odehrán ve Sportovní hale 

Krupka dne 22. listopadu 2016 
od 8:30 
Konečné pořadí zobrazené v 
tabulce. 
 
Vypracoval: Dufek Michal

  

1. místo Gymnázium Teplice 

2. místo ZŠ Žalany 

3. místo ZŠ Buzulucká 

4. místo ZŠ Proboštov 

5. místo ZŠ Plynárenská 

 

 
 

 

 

 
OKRESNÍ FINÁLE 

VE FLORBALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

V Schole Humanitas v Litvínově proběhl ve 

dnech 14. 12. – 15. 12. Již 18. ročník 

tradiční předvánoční soutěže Litvínovský 

choroš 2016. Soutěž je určena pro žáky 

osmých a devátých tříd základních škol, 

kteří mají rádi přírodu, sport a zábavu. 

Soutěž probíhá dva dny v areálu Scholy 

Humanitas a na její realizaci se podílejí 

téměř všichni zaměstnanci školy. Tříčlenná 

družstva absolvují za oba dny dvacet 

disciplín. Soutěžilo se v poznávání rostlin a 

živočichů, v práci s mikroskopem, 

v úlohách z matematiky, chemie, 

angličtiny, první pomoci nebo zeměpisu. 

Žáci rovněž třídili odpad, doplňovali názvy 

států k vlajkám nebo vyhledávali 

informace na PC. Nechyběly ani sportovní 

disciplíny. Na Litvínovského choroše letos 

přijelo 81 žáků z 27 základních škol.  

Celá akce byla velice dobře organizačně 

zajištěna. O žáky i pedagogický doprovod 

bylo nadmíru postaráno. Celou soutěž 

podpořil i  

 

 

 

 

následný večerní program, diskotéka, 

zajištěné stravování a ubytování v centru 

školy. Akci hodnotím velice kladně, i když 

zdánlivě působí jako vynikající tah 

k přilákání nových budoucích studentů. 

Akci doporučuji navštěvovat každoročně, 

přesto, že dle pořadatelů zájem o danou 

soutěž spíše klesá. O výsledcích a 

získaných bodech informuje tabulka. 

Všechny školy získaly věcné ceny. Prvních 

šest bylo více hodnotných. Například 

koláče, permanentky na lyžování atd. 

Sedmé místo shledávám jako veliký 

úspěch. Jako jediná škola jsme přijeli 

pouze s žáky osmé třídy. Celkový dojem 

kazilo nepřehledné a zdánlivé bodování, 

jelikož hodnocení na setiny se příliš často 

nevidí. Od čtvrtého místa nás tak dělil 

pouhý bod (což se rovnalo jedné shozené 

plechovce ve střelbě). Sedmé místo ovšem 

nikoho nemrzelo. 

                                                                                                              Vypracoval: Mgr. David Hyťha 

 

1 15. ZŠ Most 67,4 72,1 139,5 

2 
Sportovní soukromá základní škola s.r.o., 
LITVÍNOV 73,6 

65,45 
139,05 

3 ZŠ OSEK 68,65 66,15 134,8 

4 Masarykova ZŠ a MŠ Krupka 66,85 67,5 134,35 

5 ZŠ Chomutov, Školní 66,5 67,35 133,85 

6 Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.  66,35 67,35 133,7 

7 Základní škola a Mateřská škola Žalany 59,7 73,58 133,28 

 LITVÍNOVSKÝ 
CHOROŠ 



                                                                                      Vypracoval: Mgr. David Hyťha 

 

 

 
Co je manga? 

Manga je druh japonského komiksu, který je nakreslený stylem, který se v Japonsku vyvíjel 

po druhé světové válce. Podle některých zdrojů však manga sahá až do 11. - 13. století. 

Manga je v Japonsku velmi oblíbená a čtou ji jak děti, tak dospělí. Podle zdrojů pokrývá 

manga až 40% všech tištěných publikací v Japonsku. 

Doporučené mangy 

NARUTO - příběh o malém chlapci, který chce získat titul hokageho 

(nejvyšší nindžovský titul v jeho rodné vesnici) 

 

 

ZERO NO TSUKAIMA - příběh o dívce, která si pomocí magie přivolá 

svého pomocníka z lidského světa.   

 

 

 

HAL- příběh o výjimečné dívce, kterou navštíví bůh smrti jménem Hal     

 

 

ALL YOU NEED IS KILL - příběh je o klukovy  který byl poslán na vojnu , ve 

které se má naučit bojovat proti "mimikům".

Vypracoval: Dominik Josef Grund  

 

 MANGA 



 

 

 

 

 

Finanční gramotnost je soubor 
znalostí a dovedností, které 
člověku pomůžou porozumět 
financím a správně s nimi 
zacházet a dobře hospodařit v 
různých životních situacích. 
Finanční gramotnost nemá 
udělené žádné hranice podle, 
kterých se dá říct, že člověk buď 
je, nebo není finančně vyspělý. 
Vyučovaní probíhá v příjemném 
kolektivu se sympatickou a 
příjemnou paní učitelkou Pavlou 
Bronou. Strašně se mi líbí finanční 
gramotnost, protože paní učitelka 
Broná s námi jedná jako s dospělými 
lidmi. Podle mě je to nejlepší 
přístup, jak nás něco naučit a 
upoutat naší pozornost. 

Vypracoval: Andrej Nevolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FINANČNÍ 

GRAMOTNST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční/Dobrodružný/Komedie/Sci-Fi 
USA/Kanada, 2016, 108 min 

Režie: Tim Miller 

Scenář: Rhett Resse, Paul Wernick 

Kamera: Ken Seng 

Hudba: Junkie XL 

Hlavní role: Ryan Reynold 

                      Morena Baccarin 

                      Ed Skrein  

                      T. J. Miller 

 

Děj: 

Než se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem (Ryan Reynolds), bývalým členem 

speciálních jednotek. Když mu lékaři diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny, podrobil se 

experimentální léčbě v rámci programu Weapon X, známého a populárního především mezi 

x-menovskými mutanty. Díky tomu se Wade zbavil rakoviny, a nejenže zůstal naživu, ale 

také jako bonus získal schopnost rychlého samouzdravování. Bohužel však – například 

oproti Wolverinovi, který po podobné léčbě zůstal celkem sexy – z tohoto pokusu vyšel 

trvale znetvořený. I proto celkem bez většího odporu přijal okostýmované alter ego 

jménem Deadpool. 

 

  FILMY ROKU 2016 



 

 

 

 

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi 

Velká Británie / Francie / Hong Kong / USA, 2016, 115 min 

Vznik filmu: 21. Prosince 2016 

Žánr: videoherní adaptace 

Scénář: Michael Lesslie, Bill Collage, Adam Copper 

Režie: Justin Kurzel  

V hlavních rolích:  Michael Fassbender     

                                 Marion Cotillard 

                                 Michael K. Williams 

Děj: Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely 

smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými 

inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční 

technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické vzpomínky a tím umožňuje vrátit 

se a prožít vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v minulosti.Callum se díky Animusu 

propojí se svým prapředkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. 

století. Jmenuje se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už několik století 

vede skrytou válku s řádem templářů, svým odvěkým nepřítelem. 

                                                                                                                 
Vypracoval: David Stach, Martin Huynh 


