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HLAS ÚSTAVKY
Přečtěte si, jak probíhala a dopadla
pěvecká soutěž.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

KURZ 1. POMOCI
ČTĚTE NA STRANĚ 2

A máme tady 
výročí aneb 20. 
vydání našeho 
Ústavníku

foto: Ludmila Bartáková

Milí věrní čtenáři našeho
časopisu,    vítá vás jubilejní, již
20. vydání Ústavníku.
Vzpomínáte na první, pokusné
nulté vydání v roce 2015?  
Od té doby se překulilo mnoho
let a máme za sebou mnoho
pěkných článků, fotografií,
reportáží a zajímavých
informací o každodenním
i výjimečném životě naší školy. 
Tak s chutí do další dvacítky!!! 

Šermířské 
vystoupení 
na Den 
dětí foto: Jaromíra Janovská

Na Den dětí si pro žáky
školy připravila
program skupina
historického šermu
Bohemica Sanguis. Žáci
mohli vidět různé
chladné i palné
historické zbraně
i samotné ukázky šermu
a střelby.
Skupina Bohemica Sanguis
vznikla v roce 2010.
V současnosti pořádá různá
vystoupení nejen v Čechách,
nejčastěji na hradě Houska

foto: Jaromíra Janovská

na Kokořínsku, ale i v zahraničí,
např. v Polsku. Kromě toho se
členové skupiny účastní
i historických rekonstrukcí
různých bitev. V Praze jste se
například mohli podívat
na rekonstrukci bitvy na Bílé
hoře, která se každoročně
„opakuje“ v září v prostoru
u letohrádku Hvězda v Praze 6.

Skupinu si můžete
vyhledat na Facebooku
a jste srdečně zváni
na některou příští akci. 
napsala Pavlína Žalmanováfoto: Jaromíra janovská

Historie na 
vlastní oči - 
exkurze do 
Osvětimi, 
Krakova a 
Věličky

foto: Ludmila Bartáková

místo, bývalý
koncentrační tábor
Auschwitz (Osvětim) -
Birkenau (Březinka).
Měli jsme možnost
projít ubytovacími
bloky, prohlédnout si
fotografie i osobní věci,
které bývalým vězňům
patřily.

Druhý den nás čekala
prohlídka solných dolů
ve Věličce, dokonce i s
ochutnávkou, žáci
vlastními jazýčky
testovali, zda zdi jsou
opravdu slané. Byly!!!

foto: Ludmila Bartáková

Na závěr jsme se prošli
městem Krakovem,
prohlédli si místní hrad
i náměstí, dobře jsme
poobědvali a vydali se
na cestu zpět do České
republiky, sice velmi
unaveni, ale plni dojmů
a zážitků, my učitelé i s
plnou hlavou písniček,
které nám, asi
za odměnu, zazpívali
„účastníci zájezdu“
v autobuse.
napsala Ludmila Bartáková

foto: Ludmila Bartáková

Po dvou letech, kdy jsme
z důvodu covidu
nemohli realizovat
plánované školní
exkurze a výlety, se naši
osmáci a deváťáci
konečně dočkali
poznávací exkurze
za naše hranice,
do Polska. První den
jsme navštívili pietní

Naše sportovní 
úspěchy

foto: Mathias Shon z 9.B

Rekord překonán!!!
Po dlouhých 8 letech byl
překonán atletický rekord,
12minutový běh.
V této tradiční atletické
disciplíně držel rekord od roku
2014 Dominik Danov.
Dlouhých 8 let trvalo jeho
překonání. Vše se podařilo.
Úspěšným atletem je  Mathias
Shon z 9.B,  který za dvanáct
minut uběhl neuvěřitelných 13
oválů.
napsal Petr Salaquarda
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Hlas Ústavky 21.5.2022 Soutěž byla rozdělena do čtyř
kategorií podle věku dětí. Děti
vystupovaly s doprovodem
klavíru, na který hrála paní
učitelka Lenka Procházková.
Každý zazpíval dvě písně, z toho
jednu lidovou. Odborná porota
v čele s paní zástupkyní Marií
Gebauerovou ocenila vydařená
pěvecká vystoupení a vyhlásila

vítěze jednotlivých kategorií.
Příjemnou a povzbudivou
atmosféru dotvořila paní učitelka
Zdena Kadlecová, která celou
soutěž uváděla. Děkujeme všem
zúčastněným za příjemné
odpoledne a těšíme se na další
ročník soutěže.
napsala Lenka Procházková

foto: Jaromíra Janovská
foto: Jaromíra Janovská

Vítězové Hlasu Ústavky

foto: Jaromíra Janovská

Nejen vítězům, ale všem
účastníkům srdečně
gratulujeme a přejeme

jim, ať mají v budoucnu
vždycky důvod si
zazpívat. 

Vítězové Hlasu Ústavky

foto: Jaromíra Janovská

Vítězové Hlasu Ústavky

foto: Jaromíra Janovská

Kurz první pomoci v 7. C

foto: Pavlína Žalmanová

foto: Pavlína Žalmanová

Ve středu 25.5. proběhl ve třídě
7.C kurz zdravovědy a první
pomoci. Žáci se naučili, jak
postupovat v případech
bezvědomí a zkusili si
i resuscitaci.
napsala Pavlína Žalmanová

Workshop Den, 
kdy se mlčelo

Žáci 9. ročníku si 26.
dubna 2022 mohli
vyzkoušet, jak se
do osudů lidí jedné
české vesnice, vesnice
Úboč na Domažlicku,
promítla kolektivizace,
tedy združstevňování,
na počátku 50. let
minulého století.
Hraním rolí
jednotlivých vesničanů
se seznámili s tím, jak

foto: Ludmila Bartáková

kolektivizace vesnice
probíhala a jaké dopady
měl komunistický

foto: Ludmila Bartáková

převrat na obyčejné
rodiny. 
napsala Ludmila Bartákováfoto: Ludmila Bartáková
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Angličtina v 7. 
a 8. ročníku

ilustrace: žáci 7.B

To begin with, society needs the
basic, but an important rule,
which is boundaries.
For example, a woman named
Marina Abramović once did
a social experiment, when she
laid 72 items (which even
contained some weapons) in
front of her and let people
do whatever they wanted to her.

ilustrace: žáci 7.B

Rules - are they
important? 
Are rules important? Some of
you might say that rules don't
allow us to be free, or that they
are just a waste of time. Which
is not true, in my opinion, this
society even needs rules.

Angličtina v 7. 
a 8. ročníku

love this rule. People are calm
and at peace, due to this rule, we
know what to expect. We feel
safe knowing.
And lastly, everyone would go
wild without rules. There would
be absolute chaos. We would
harm, abuse, and possibly kill
each other. But even if we don't
look at it that drastically, without
rules we wouldn't even know
how to put together an Ikea
cabinet.
Rules are needed. We need
boundaries, we need to be calm
and know what to expect. We
need to feel safe.
 
link for the experiment/art peace
from Marina Abramović:
https://www.inuth.com/trends/
social-virals/this-artist-sto
od-for-6-hours-allowed-people
-to-do-what-they-wanted-photo
s/
 
napsala Anežka Sýkorová, 8. B

ilustrace: žáci 7.B

They almost killed her. It took
only 6 hours for those human
beings to start killing each other.
And that’s what happens when
you don’t give people
boundaries.
Secondly, another very
important rule is that after
actions come consequences.That
is basically the rule of this
universe. And we as a society

Žák 
učitelem

ilustrace: Anna Opluštilová 9. B

Během měsíce května se někteří
žáci devátého ročníku sami
proměnili v učitele. Vybrali si
třídu, předmět, domluvili se

s vyučujícím a šli učit.
 
A jejich dojmy? Většinou velmi
kladné, spokojeni byli se svými
„zástupci“ i sami učitelé.
 
Několik zajímavých postřehů:
„ Byla jsem zaskočena, jak
spolupracovali a zapojili se
do hry“ (tělocvik dívky v 7. C).
„K tabuli chodil ten, kdo měl.
I lenoši se po domluvě zapojili“
(matematika v 7.A). „Děti byly
samostatné a ptaly se,
když nevěděly“ (vlastivěda
v 5.C). „Tato zkušenost byla
obohacující, ale v této chvíli si
sama sebe v roli paní učitelky
představit nedokážu. Přijde mi
to, hlavně u menších žáků, jako
velmi obtížné, chaotické
povolání, je nutno mít hodně
trpělivosti a energie“ (angličtina

foto: Martin Timothy Veteska

v 5. ročníku). „Někdy jsem
očekávala nadšení a reakce byla
vlažná, jindy jsem
předpokládala, že cvičení bude
dětem připadat nudné, a oni byli
nadšeni.“ (matematika ve 2.A).
napsali Ludmila Bartáková
a „učitelé“ z 9. B

foto: Anna Opluštilová 9. B

Kaligramy v 
9.C

ilustrace: 9.C

a výtvarného umění (podobně
jako například komiks), kde
v jednom uměleckém díle splývá
více uměleckých druhů.
Kaligram je typický
pro avantgardní umění ve 20.
století; známým autorem
kaligramů je např. Guillaume
Apollinaire a Jaroslav Seifert.
 
www.wikipedie, zkráceno
a upraveno

ilustrace: 9.C

Budoucí a určitě úspěšní
studenti z 9. C se pro vlastní
tvorbu v literární výchově s paní
učitelkou Kolkovou inspirovali
kaligramy, tedy obrazovými
básněmi.
pozn. redakce: Kaligram (též
ideogram) je báseň, jejíž
písmena nebo celá slova a verše
jsou uspořádána typograficky
do obrazce, který vyjadřuje téma
básně samotné. Kaligram je
příkladem propojení literatury

CO SE DĚJE 
NA ŠKOLNÍ 
ZAHRADĚ?

foto: Jaroslava Stehnová

rozmarýn, máta, saturejka. Brzy
na jaře rozkvetla jarními
cibulovinami nejen bylinková
zahrádka před jídelnou, ale
i plocha u vstupu na naší školní
zahradě, ještě nyní zde najdeme
kvetoucí tulipány a narcisy.
V prostoru před hlavní budovou
školy jsme se žáky 6. ročníků
v rámci ekologického praktika
vytvořili modely několika
suchozemských a vodních
ekosystémů.
napsala Jaroslava Stehnová

foto: Jaroslava Stehnová

V jarním období jsme se
žákyněmi a žáky 6. ročníků
na školní zahradě udělali kus
práce. Připravili jsme pěstební
plochy k výsevu a výsadbě
různých květin, bylin a zeleniny,
ošetřili jsme po zimě trvalky –
především bylinky, jako je
tymián, levandule, šalvěj,
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Výtvarné práce 
žáků 6. ročníku

ilustrace: Michal Voves 6.A

ilustrace: Sofie Zhelnarchuk 6:A

zajímavá je určitě
i abstraktní malba,
která také připomíná
květiny. 

ilustrace: Kateřina Holoubková 6.A

Naši žáci ze šestých tříd
pracují celý rok
do svých skicářů.
Vybrali jsme jen malou
ochutnávku. 
 

Necháme na sebe
zapůsobit obrázky
z přírody, navozující
náladu prázdnin,

Talenty v 7. 
ročníku

ilustrace: žáci 7. ročníku

ilustrace: žáci 7. ročníku

ilustrace: žáci 7. ročníku

Samozřejmě i v sedmém
ročníku vznikala
zajímavá výtvarná díla
pod vedením pana
učitele Martina Vetesky. 
 

Vždyť talentované žáky
máme v každé třídě. 

Nezahálel ani 
8. ročník

ilustrace: žáci 8. ročníku

ilustrace: Adéla Idjerová 8.C

Krásné malby a velmi
zajímavá prostorová
díla inspirovaná
významnými umělci
můžeme obdivovat
u žáků 8. ročníku. 

ilustrace: žáci 8. ročníku

ilustrace: Sofie Kaiserová 8.A

A i v devítkách 
se výtvarně 
daří

ilustrace: Anežka Šulcová 9.A

S perspektivou prostoru
pracovali žáci z 9.C. 
Známými    antickými sochami
se nechali inspirovat žáci z 9.A
a 9.B. 

ilustrace: Kateřina Doležalová

ilustrace: Karolína Linhartová 9.B

ilustrace: Sofie Suchanová 9.C


