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Ahoj, je tu rok 2017 a opět nové vydání našeho školního časo-
pisu Lodička. Věřím, že se vám bude líbit.  

Krásný rok 2017!  

Barbora Bartošová 

Práce a výtvory našich žáků 

Když se dívce líbí hezký kluk, 
písne mu to přes facebook. 
A potom na AccuWeathru najde si,  
jaké je teď počasí. 
 
Tohle jsou též naší doby zlozvyky,  
neznámé věci vyhledat si na wiki. 
Dnes si chci jen tak pokecat, 
zapnu mobil a jdu na WhatsApp. 
 
Když máme plachty, zdá se bez větru, 

řekneme to kámoškám. Kde asi? Na twitteru. 

V den kdy humoru nám zbyde jenom gram, 

náladu nám zvedne instagram. 

     V sítích 

   Anna Šolcová 

Do časopisu se vrací rubrika práce a výtvory našich žáků. Pojďme se 
společně podívat na to, jak vypadá projekt deváťáků Rainbow Village, či 
si zarecitujme básničku, kterou složila jedna šikovná žákyně ze 6.A. 

Lapeni v sítích, lapeni v netu,  

pošleme e-mailem větu. 

Upřímnou otázku na vás však 
mám, prý hrozí black out. Co s 
tím uděláme? 



2. 

Žáci devátých ročníků v hodinách angličtiny navrhli modely tzv. Rainbow Villa-
ge. Modely se týkají projektu eTwinning, do kterého je zapojeno  20. evrop-
ských škol. Žáci nejprve anglicky napsali příběh o malé skupině lidí, kteří pře-
žili celosvětovou katastrofu a následně založili novou kolonii nazvanou Rainbow 
Village. Tento projekt poté představili svým evropským vrstevníkům a v dal-
ších krocích navrhli uspořádání nové kolonie, její právní předpisy a cíle.  

Fanda Schuldes 9.A 

 

Pochvalu si zaslouží zpracování re-
ferátu Anny Šolcové ze 6. A.  Re-
ferát, tykající se slavné starově-
ké památky Velké čínské zdi, pre-
zentovala na hodině dějepisu. Je-
ho výtvarné zpracování je opravdu 
zdařilé. Obsahuje řadu legend, 
odkazů a obrázků. Odklápějící 
část zdi je jen třešinkou na pomy-
slném dortu.  

Ondřej Mrhal, 7.B 



Ahoj, jmenuji se Eliška Po-
pelková. Je mi 11 let. Mám 
ráda Michaela Jacksona. 
Na YT mám svůj vlastní ka-
nál. Chodím do 6.A. 

Představení našich redaktorů  

Čus, jmenuji se Richard Kočí. Je mi 13. let a baví mě hrát 
na kytaru. Chodím do 7. třídy. Mám rád černou a červe-
nou barvu.  

Ahoj, moje jméno je Anna Šolcová. Moje nejoblíbenější 
předměty jsou matematika, dějepis, zeměpis a výtvarná 
výchova. Chodím na kroužek kytary, na jógu a na kerami-
ku. Píšu básničky a baví mě čtení. 

Ahoj jmenuji se Matěj Musil. Chodím do 6.A  a je mi 12 
let. Moje koníčky jsou fotbal ,florbal a parkur. Mám rád 
zelenou a modrou barvu . Můj nejoblíbenější předmět je 
asi fyzika, matematika a dějepis. 
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Zábava 

Vybarvi obrázek 

Sudoku 

Křížovka 

Najdi rozdíly 

4. 



Vyhodnocení svačinové ankety 

5. 

Pojďme se společně podívat na graf a celkové výsled-
ky svačinové ankety, která probíhala v elektronických 
žákovských během prosince. Anketa se týkala sorti-
mentu školního bufetu, zdravého stravování a třídění 
odpadu ze školních svačin.  

 

Celkový počet respondentů 556 100% 

Anketu vyplnilo 260 46,76% 

Anketu vyplnilo neúplně 31 5,58% 

Anketu nevyplnilo 265 47,66% 

     

  1. stupeň 2. stupeň 

Anketu vyplnilo (i neúplně) 77 180 

Anketu nevyplnilo 200 46 

Největší pochvalu zasluhují třídy 3.A a 7.B, ve kte-
rých vyplnili anketu všichni žáci. Následují třídy 6.B, 
7.A, 8.A a 5.B, ve kterých nevyplnili anketu méně než 
4 žáci. 

Z ankety vyplynulo následující: 

1) Více než 79 % respondentů, kteří anketu vyplnili, používá obaly na svačiny 
opakovaně a tím šetří životní prostředí. 

2) Jen 13,5 % respondentů, kteří anketu vyplnili, vyhazuje odpadky od svačin 
do směsného odpadu a netřídí.  

3) Do sortimentu školního bufetu je třeba zařadit ovoce, zeleninu a mléčné 
výrobky.      

4) Nejvíce prodávaným zbožím školního bufet je párek.  

Barbora Bartošová, 7.B 



Ekoškola 
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Je to opět tady, ano obhájili jsme již 
podruhé prestižní titul Ekoškola! V 
okrese Chomutov tak patříme mezi 
další dvě školy, jednou z nich je ZŠ 
Údlice a další Gymnázium v Kadani. Je 
to nejen ocenění naší dosavadní práce, 
za což se sluší poděkovat zejména prá-
ci školního Ekotýmu, ale je to i výzva 
pro další období. 

Ekoškola je projekt na mezinárodní 
úrovni, který má za cíl dostat se od 
teorie k praxi a zlepšovat hlavně pro-
středí školy a jejího okolí. Probíhá ve 
40 zemích světa, V ČR je zajišťován 
MŠMT a MŽP a koordinován pražským 
sdružením TEREZA. Právě odtud k 
nám 7. prosince 2016 přijely dvě audi-
torky, několik hodin prověřovaly naši 
školu a zkoumaly naplňování 7. kroků 
Ekoškoly a hlavně to, jestli titul obhá-
jíme na další dva roky.  Ještě jednou 
jsme moc rádi, že se nám titul podařilo 
podruhé obhájit! 

Nikola Rigdová, 7.B 


