
 

ČERVEN 2022



STAROČESKÝ MÁJOVÝ JARMARK 

Jarmark se konal v areálu baziliky naší školy. Konaly se hry pro malé 
návštěvníky a pro starší byly ztvárněny krupské pověsti, které si připravili žáci a 
studenti z dramatického kroužku pod vedením Mgr. Štěpánky Mazáčové,               
Mgr. Veroniky Vlasákové a paní ředitelky Mgr. Bc.  Jany Pucharové. Celkem bylo 
ztvárněno pět pověstí. 

Během odpoledne jsme si mohli poslechnout pěvecký sbor 1. stupně pod 
vedením paní učitelky Mgr. Heleny Pechové a 2. stupně pod vedením pana učitele 
Mgr. Michala Šťastného DiS. Ke starším pěvcům se přidal i hudební doprovod tercie. 
Během druhé písničky si mohli zahrát na boomwhackers i někteří z publika. 

Dále tu bylo několik stánků, kde jste si mohli zakoupit něco pro radost – od 
pečiva až po vlastnoručně vyráběná mýdla. Z peněz, které se vydělaly ze 
zakoupených věcí, se opraví v budoucnu naše bohosudovské varhany. Během čtyř 
hodin se povedlo vybrat 42 050 Kč. 

V minulém čísle jsme měli pro vás připravenou výzvu na jarmark. Spousta 
z vás si vzpomnělo a přišlo pro odměnu – tou byla velká nebo malá placka s naším 
logem. 
Můžete se těšit na další jarmarky, které se budou konat během příštího školního 
roku 2022/23. 

  
  



 



SOUTĚŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK 
  

13. května se na škole Bílá Cesta v Teplicích konala soutěž mladých 
zdravotníků soustředící se na téma první pomoci, anatomie a historii červeného kříže, 
který celou soutěž organizoval. Adam Hadraba, Míša Havlínová, David Havlín, 
Kačka Nováková a Kiki Weingartová (všichni z kvarty) pod vedením paní učitelky 
Rubášové se umístili na třetím místě a vyhráli pro školu pohár. Náš redaktor Adam 
Hadraba byl kapitánem týmu a přináší vám ze soutěže reportáž. 
  
 Je osm ráno a náš tým se schází před Bílou Cestou. Chladný ranní vzduch 
všechny probouzí a tým se jak psychicky, tak vědomostně připravuje na následující 
náročné dopoledne, které prověří jejich znalosti. Konkurence je veliká, dalších 
dvanáct týmů se připravovalo i několik měsíců dopředu, na rozdíl od našeho tým se 
připravoval asi jenom tři týdny předem. 
Soutěž začíná asi v devět hodin, kdy se všechny týmy seřazují na dvoře a skládají 
slavnostní slib. Poté je šest týmů posláno na stanoviště. Náš tým s číslem sedm čeká 
na vyzvání. 
 Po zhruba dvou hodinách se tým vypravuje s hosteskou, která je má po areálu 
provádět. První stanoviště, vázání šátků. Kapitán si vylosuje jednu dobrou a jednu 
špatnou kartičku. Zlomenina horní končetiny je ta jednodušší, tým ji hravě zvládne. 
Poté ale přijde zlomenina klíční kosti. Tým se zhrozí, nevědí co mají dělat. Nějakým 
zázrakem se jim ale s daří zlomeninu zaopatřit a dostávají tři čtvrtiny bodů. 
Druhé stanoviště, nosítka. Toto stanoviště bylo asi nejjednodušší. Tým dostal za úkol 
přenést Kiki v jak opravdových, tak improvizovaných nosítkách a má plný počet 
bodů. 
 Třetí stanoviště, nesoutěžní, historie Červeného kříže. Zde skóruje především 
Kiki, která si o tomto tématu (nejspíše jako jediná) něco zjistila. A získáváme sedm 
bodů z patnácti. 
 Čtvrté, páté a šesté stanoviště fungují na stejném principu. Dostáváme situaci, 
kterou musíme vyřešit a následně budeme na základě našich znalostí a reakcí souzeni. 
Herci, kteří mají hrát ošetřující, jsou realisticky nalíčení a chovají se jako skutečné 
oběti nějakého zranění, naříkají, křičí, sténají, mají strach. Navíc jsou mezi věcmi, 
které můžeme použít, poházeny i věci, které tam nepatří, jako například fixa, krém na 
ruce nebo vidlička. 
 Čtvrté stanoviště, situace: tři kamarádi dělali táborák, jeden přinesl petardu, 
která mu praskla v ruce, druhý si při útěku zvrtnul kotník a třetí se pořezal o střepy 
z lahve. Než se vůbec stihneme rozkoukat a poradit se, jsme vrženi do akce a musíme 
jednat. Musíme se rozdělit a zároveň zůstávat v kontaktu. To je ale mnohem těžší 
úkol, než se může na první pohled zdát. I díky naší nervozitě a panice nepodáváme 
zrovna nejlepší výkony a na finálním hodnocení se to značně odráží. Nakonec však 
ale bodujeme spíše do průměru, než pod něj. 
 Předtím, než se vrhneme na páté stanoviště, si opakujeme nějakou teorii a 
psychicky se připravujeme na další stresovou akci. Další situace: srážka chodce a 
člověka na bruslích. Chodec nedýchá a má zranění hlavy. Resuscitujeme ho a hlavu 
ošetříme. Žena na bruslích měla zlomenou nohu, tu jsme zafixovali a konec. Naše 



největší výčitka z tohoto stanoviště: zapomněli jsme zavolat záchranku. Za tuto 
chybu si můžeme pouze sypat popel na hlavu ztratili jsme za ni celkem 20 bodů. 
Poslední šesté stanoviště: nedostáváme žádnou nápovědu ohledně toho co se stalo, na 
to musíme přijít sami. Dvě dívky stojí u stromu, jedna má roztrženou kůži na ruce a 
druhá nateklé hmyzí bodnutí. O dívku s poraněnou rukou se postaráme dobře a 
dostáváme za tento úkol plný počet bodů, 100. Dívka s hmyzím bodnutím je na tom 
však hůř. Neposloucháme to, co nám říká a poté ztratí vědomí a přestane dýchat. 
Musíme jí resuscitovat a zavolat záchranku. Za tento úkol dostáváme pouze 30 bodů 
ze sta. 
 Už jsme smířeni s tím, že se umístíme někde ke konci. Před vyhlášením máme 
ještě chvíli pauzu a tak si zahrajeme stolní tenis nebo zakopeme míčem. Přichází 
vyhlášení a všichni se musí nastoupit. Pořadí týmů se říká od konce. Jsme stále více 
překvapení, když za vyhlašování deseti jmen týmů stále nezaznívá ten náš. Nakonec 
přichází onen okamžik „Třetí místo, Biskupské gymnázium Bohosudov.“ Vyhlašuje 
zvučným hlasem organizátorka akce. Nemůžeme tomu uvěřit. Převezmeme cenu a 
jsme nadšení. 
 „Vážně jsem to nečekala! V průběhu soutěže to už vypadalo, že se umístíme na 
nějakém sedmém osmém místě.“ Uvádí Kiki „Je škoda že se nemůžeme účastnit 
příští rok.“ Doplňuje smutně Míša. „I přes to, že jsme se připravovali docela pozdě si 
myslím, že jsme se umístili dobře.“ Dodává David. 
A to je konec. Rozdáme si odměny, bonbony, trojcípé šátky, házecí talíře a paní 
učitelka Rubášová bere pohár do školy, který už teď můžete spatřit na některé z 
vitrín. 
 

 

 
 



 OBHAJOBA TITULU EKOŠKOLA 
Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D. 

     
 Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov je zapojeno již řadu let do mezinárodního 
programu „Ekoškola“, kdy je na školách vytvořen Ekotým složený z žáků, učitelů i dalších 
zaměstnanců školy, který naplňuje metodiku "7 kroků Ekoškoly“ a zaměřuje se zejména na 
lokální problémy udržitelného rozvoje. Svou činností Ekotým ovlivňuje ostatní vrstevníky, 
snižuje ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšuje prostředí ve 
škole i jejím okolí. 
 Titul „Ekoškola“ se školám propůjčuje na 3 roky, poté následuje velmi důkladný audit, 
kdy se externí odborníci přijedou přesvědčit, že na škole funguje vše, jak má. Potom zasedne 
odborná komise, rozhodne o udělení titulu na další 3 roky a zástupci Ekotýmu si jedou tento 
titul převzít. Tentokrát jsme jeli titul přebírat již po čtvrté a Slavnostní předávání titulů 
Ekoškola se konalo v Praze v Brožíkově sále na Staroměstské radnici. 
 Z Bohosudova tedy vyjela ve čtvrtek 16. června 9členná výprava ve složení Adéla, 
Amálka, Bobo, Jirka, Nela, Týna, paní učitelky Ivana a Věra a paní asistentka Bára. Po 
slavnostním zahájení, kdy hovořili zástupci Ministerstev školství a životního prostředí, 
následovalo samotné předávání, nebo-li certifikace Ekoškol. Každá škola řekla krátkou 
zajímavost o sobě ostatním. Za nás hovořila Nela, neboť hned v pátek 17. června 
organizovala v Ústí nad Labem velkou akci, Stávku za klima. O této stávce na konci 
programu hovořila i mluvčí hnutí Fridays For Future, studentka Klára Bělíčková. Program byl 
zakončen prohlídkou Staroměstské radnice včetně orloje, dostali jsme se tak do míst, kam se 
běžní turisté nedostanou.



TŘÍDNÍ EKOKODEXY 



 
Dějiny očima studentů 1.A8

(Hana Pavlišová, Pavlína Klabanová) 



 

(Zuzana Homolová)

(Berta Železná, Emma Kyselová) 



 Studenti nešli do školy! 
Nela Jankurová 

Mezi velké úspěchy Ekotýmu patří i spolupráce s  dalšími 
organizacemi zabývající se enviromentální tématikou. Jako například 
studentské hnutí Fridays For Future, proslulé stávkami za klima po 
vzoru aktivistky Grety Thunberg. Ekotým podpořil i poslední stávku za 
klima, která proběhla v pátek 17. 6. v Ústí nad Labem a dočkala se hojné 
účasti. Studenti stávkováním upozornili politiky na vážnost klimatické 
krize, apelovali na ně, aby řešení brali vážně. 

Členové Ekotýmu se o tématu klimatické krize pravidelně 
vzdělávají a pokládají za svou povinnost osvětu šířit i dál. Globální 
oteplování je způsobeno emisemi skleníkových plynů – vznikajících 
zejména díky využívání fosilních paliv. Vláda slíbila, že do roku 2033 
přestane využívat uhlí, nejšpinavější fosilní palivo. Přichází 
transformace energetiky, která by měla být spravedlivá. Měli bychom 
přejít na obnovitelné zdroje energie, nezatěžující planetu a nastavit 
podmínky dostupné pro každého. Budoucnost patří mladým lidem a 
studentům, proto stávkujeme. Je to jeden z účinných způsobů, jak se za 
sebe postavit. 

Pokud tě zajímá ekologie, neváhej a přihlas se do Ekotýmu příští 
rok! Nemůžeš se dočkat? Zkus nějaké klimatické hnutí, třeba Fridays 
For Future. Najdeš je na Instagramu jako @f4f_severnicechy, neváhej 
a napiš!



 VODÁCKÝ KURZ 7.A8



 



 

 

LETNÍ AKADEMIE LETEM SVĚTEM 

Ve čtvrtek 16.6.2022 proběhla LETNÍ AKADEMIE LETEM 
SVĚTEM. Pro studenty a rodiče to bylo náhradou za klasickou 
vánoční akademii, která se z důvodů pandemických opatření 
nekonala.  

Celým programem akademie nás provázela moderátorská dvojice 
žákyň z deváté třídy – Kamila Čermáková a Bára Housková. 
Akademie se zúčastnily třídy prvního i druhého stupně. Připravily si 
pro diváky vystoupení, která byla tematicky zaměřená na cestu kolem 
světa, ale podívali jsme se také do vesmíru. Vystoupení tříd zakončili 
naši deváťáci, kteří se následně rozloučili se všemi na své Garden 
party.

Na videozáznam akademie 
se můžeš podívat zde



Garden párty 
 

 Dne 16.6.2022 proběhla ve velké tělocvičně Letní Akademie a 
následně na školní zahradě Garden party. 
 Byly zde hry pro děti i dospělé. Deváťáci si připravili dobré 
občerstvení. Na akci dorazili učitelé, současní i bývalí studenti, 
rodiče a kamarádi. 
 Součástí programu byl flyballový tým z Krupky. MANIC 
DOGS nám předvedli nejen flyball, ale také něco málo z Hoopers. 

Garden party



 



ROZLOUČENÍ S 9.A 
  

 Vše to začalo v září 2013, začali jsme chodit do školy. Na 

prvním stupni jsme měli za třídní paní učitelku Rubášovou, na 

kterou velmi rádi vzpomínáme. Měla s námi velikou trpělivost a 

uměla nás zabavit. Přišel rok 2018 a nám se otevřela druhá 

kapitola základního vzdělání a to druhý stupeň. Za třídního jsme 

dostali pana učitele Schenka a my od první chvíle věděli, že to 

je ten člověk, ten který nás nastartuje a dovede až do konce. A 

taky se tak stalo. I přes všechny problémy s Covidem-19 a 

distanční výukou vydržel a nevzdával se. A teď jsme tady, tady 

na konci, všichni přijati na střední školu. 

 Tímto chceme poděkovat všem učitelům, hlavě těm 

třídním. Paním asistentkám za trpělivost a největší díky patří 

naší paní řiditelce. Protože všechny nemilé situace řešila s 

poklidem a úsměvem na tváři. 

 



Kde se vidím za 10 let? 

 Nela: „Za deset let se vidím v domečku se zahradou, psy, kočkami 
  a koněm. Chtěla bych s koňmi pracovat.“ 

 
 
 

Bořek + Míra + Jirka: „Vidíme se v záři 
žluté vestičky se svými kamarády.“

Zuzka: „Úplně nevím, kde se vidím za 10 let. Je to moc daleko      
od přítomnosti, takže si nechci dělat falešné naděje, nebo si 
zbytečně myslet. Žiju teď, co se stane, stane se.“ 

Šárka: „Za deset let se vidím v nějaké slušné práci, 
vždycky jsem se chtěla podívat do zahraničí a možná tam 
i bydlet.”

Majda: „Jak to vidím já za 10 let? Bude mi už 25, ani si to 
nedokážu představit. Pevně doufám, že už budu mít 
dostudovanou vysokou školu, budu mít možnost cestovat a 
budu kolem sebe mít ty správné lidi, kteří mě budou dělat 
šťastnou.”



 Kam v létě 
vyrazit?



PRÁZDNINOVÁ VÝZVA! 
Vezmi během léta s sebou náš časopis na výlet nebo na 

dovolenou, vyfoť se s ním (může být v papírové verzi nebo klidně 
v elektronické verzi) a fotku nám pošli na Instagram nebo na       
e-mail: kompostbgb@gmail.com 

V září se společně podíváme, kam nejdál KOMPOST dojel. 
  

mailto:kompostbgb@gmail.com





CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ  

ČASOPISU                     ?  

 

PŘIDEJ SE  
OD ZÁŘÍ K 

NÁM!

Sleduj náš 
Instagram i přes 

léto!



                VÁM 
PŘEJE KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY!


