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1 . p ol ol e tí n a d ru h é m stu p n i m á m e za se b ou
Už uběhlo 1 . pololetí a my jsme se za tu
dobu naučili a poznali docela dost věcí. Mezi
mé nejoblíbenější předměty patří český
jazyk, dějepis a přírodopis. V českém jazyce
máme vždy jednou za týden (nejčastěji v
pátek) čtenářskou dílnu, při které si čteme
knihy a pak si o nich povídáme. V
přírodopisu už jsme třikrát pozorovali pod
mikroskopem (např. nálevníky nebo cibuli).
Při hodinách matematiky teď hlavně
opakujeme, většinu věcí už umíme z 5. třídy.
V dějepisu jsme začali probírat starověké
Řecko.
Učitelé jsou hodní, nedostáváme moc domácích úkolů. V úterý jsme dostali vysvědčení a v
pátek jsme měli pololetní prázdniny. Doufám, že 2. pololetí uteče stejně rychle a bude taky tak
úspěšné jako to první.
Terka Vacíková, 6. A

N á vště va G a l e ri e b ra tří Š p i l l a rů
Ve čtvrtek 2. února navštívily 9. třídy Galerii bratří Špillarů v Domažlicích. Do Domažlic jsme
přijeli vlakem hned ráno. V galerii nám představili postupně všechny bratry Špillary. Ukázali nám
i některá jejich díla. Poté jsme přešli do druhého patra, kde jsme navštívili byt Jindřicha Jindřicha
a dozvěděli se mnoho zajímavého z jeho života. Celá prohlídka galerie byla zajímavá a poučná.
Hana Felixová, 9. A

N a š e š ko l a m á n o v o u p s y c h o l o ž ku
Od listopadu je na naší škole přítomna psycholožka. Ve škole je většinou dvakrát do měsíce.
Pokud máte nějaký problém nebo se jen potřebujete s něčím svěřit či poradit, můžete se s paní
psycholožkou domluvit schůzku. Určitě vám ráda pomůže.
Za paní psycholožkou chodí po domluvě děti samy, nebo se chodí paní psycholožka podívat do
jednotlivých tříd. U nás už byla dokonce dvakrát. Zdá se mi milá a ochotná. Když budete
potřebovat radu, určitě vám moc ráda pomůže. Podle mého názoru je dobře, že někdo takový u
nás ve škole je.
Kristýna Forstová, 7. A

P říp ra va d i va d e l n í h ry
Jak už asi všichni víte, s paní učitelkou Budínovou nacvičujeme opět divadlo. Zkoušky probíhají
podle plánu, což je velice dobře. Pomalu si připravujeme kostýmy a rekvizity. Někdy se
domluvíme na tom, že budeme zkoušet pouze první půlku představení nebo druhou půlku a
nejlepší je, když zkoušíme celé představení. Navzájem se podporujeme a vylepšujeme se. Jsme
opravdu dobrý tým a už se nemůžu dočkat naší premiéry!
Áďa Dudová, 8. A

P roj e kt E d i son
V týdnu na přelomu února a března k nám do školy zavítají stážisté z různých zemí. Jedná se o
projekt, který je zaměřený na mezikulturní poznání. Vysokoškolští studenti budou na naší škole
působit týden a budou ubytovaní u učitelů a žáků naší školy. Pro nás je to výhoda, protože si
procvičíme cizí jazyky a oni poznají náš způsob života. Mají pro nás připravené prezentace, díky
nimž nás seznámí se zemí, z které pocházejí. Stážisté také zavítají do našeho hlavního města.
Mluví plynně anglicky, často španělsky, rusky a popřípadě i francouzsky. Na jejich návštěvu se
těšíme a bude zajímavé porovnat způsob žití u nás a jinde ve světě.
Áďa Dudová, 8. A

Vol b a p ovol á n í
Letošní rok je pro nás osmáky hodně důležitý. Vysvědčení se nám započítává na střední školy a
měli bychom už mít představu o našem povolání. Proto tento rok jezdíme navštěvovat střední
školy a učiliště. Už jsme navštívili Střední zdravotní školu v Domažlicích, Střední odborné učiliště
v Domažlicích a úřad práce. Doufáme, že se pojedeme ještě podívat na další školy. V rámci
pracovních činností se bavíme o volbě povolání a prohlížíme si různé letáky, kde jsou seznamy
středních škol. Některé z nás inspirovala i akce Od vzdělání k zaměstnání, na které se
představovaly různé školy našeho kraje. Také si zkoušíme vytvářet představu o budoucnosti a
přemýšlíme o ní.
Áďa Dudová, 8. A

S kl á d a n ko v é u č e n í v 5 . B
V lednu jsme začali probírat podnebné pásy. Učili jsme se je skládankovým učením. První pás
byl tropický deštný prales. Ze začátku nás to moc nebavilo, až když se objevili živočichové a
rostliny, tak nás to začalo zajímat. Zato subtropický, polární a mírný pas nás docela zaujal,
protože jsme věděli, kde ty pásy jsou.
Když jsme se je naučili, tak nám paní učitelka řekla, že si uděláme prezentace na všechny pásy
světa. Rozdělili jsme se do skupin. Prezentace jsme dělali 1 4 dní. Odprezentovali jsme je 1 0.
února, všem se prezentace vydařily.
Při skládankovém učení se nejdříve rozdělíme do domovských skupin, kde si rozdáme čísla od 1
do 4, pak paní učitelka postupně volá jedničky, dvojky, trojky a čtyřky, a tak vzniknou jiné
skupinky, kde se naučíme nějaký nový text. Potom se vracíme do domovských skupin a
předáme informace, které jsme z textu získali, kamarádům.
Matěj Vacík, 5. B

Rozh ovor s p rvň á čke m
1 . Jaké je tvoje jméno?
Jmenuji se Daniel Hladík.
2. Kolik je ti let?
Je mi sedm let.
3. Jak se Ti líbí v první třídě?
V první třídě se mi moc líbí.
4.Jaká je tvoje třídní učitelka?
Moje třídní učitelka je Jana Zahálková.
5. Je hodná, nebo přísná?
Je hodná.
6. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Můj nejoblíbenější předmět je čtení.
7.Co se teď učíte? Co teď probíráte?
V matice se učíme sčítat.
8. Jaká je tvoje nejoblíbenější knížka a kolik jsi jich zatím přečetl?
Zatím jsem přečetl jednu knížku. Moje nejoblíbenější knížka je Bylo nás pět.

Eliška Jáchimová, 6. A

Čte n á řský kl u b

