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11 . žákovský ples začal 1 8. května v 1 7 hodin v Lidovém domě Staňkov.
Letošní 9. A a 9. B ples zahájily předtančením a šerpováním. Poté byla volná zábava, při které
vždy zpíval M. Šobr. Následovalo mnoho tanečních vystoupení, např. tanečního kroužku paní
Bieberlové. Žáci ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Jaroslavy Kaufnerové převedli své kostýmy
na téma voda. Na závěr plesu měli připravené překvapení učitelé i deváťáci. Nahoře v učebně
ZUŠ jsme se mohli za 50 korun vyfotit a fotografie byly do 20 minut vyvolané.
Na závěr zazpíval Jindra Krstev, Pepa Geiger, Matyáš Kopecký a Matěj Zvoneček.
Eliška Jáchimová, 7. A

D ž e n t l e m a n s ký a d á m s ký d e n
23. května proběhl v naší škole Džentlemanský a dámský den. Tuto akci celou naplánoval
žákovský parlament. Žáci z obou stupňů byli rozděleni do skupin, ve kterých byli žáci od 1 . do 9.
tříd. Celý den žáci z různých tříd spolupracovali napříč ročníky. Ve vestibulu na nástěnce byl
rozpis, podle kterého žáci poznali, do jaké třídy mají jít a jaký učitel a parlamentář tam s nimi
bude. Po první aktivitě, díky které se žáci poznali, se rozdělili do menších skupin, ve kterých
plnili různé úkoly. Na tento den nám také přijeli
pomoci žáci ze SOU Domažlice, kteří nás
poučili o tom, jak správně stolovat. Ve třídách
proběhly ještě jiné aktivity, například odpovídání
na otázky v QR kódech, pouštění videa o
slušném chování, které připravila část
parlamentářů, či závěrečná prezentace celých
skupin. V tento den přišli všichni do školy
slavnostně oblečeni.
Myslím si, že se tento den vydařil, vše dopadlo
dobře.
Kristýna Forstová, 8. A

P rá ce se tříd ou v 6 . B
V dubnu a v květnu naši třídu navštívila paní
psycholožka J. Hendrichová z PPP
Domažlice. Po seznámení jsme si nalepili
jmenovky a hráli různé aktivity. během jedné
aktivity jsme si předávali klíče podle pokynů,
např. tomu, kdo je dobrý kamarád, kdo se do
dění ve třídě moc nezapojuje,... Poté
následoval komunitní kruh, kde jsme probírali
vztahy v naší třídě. Nakonec jsme doplňovali
dotazník. Všem se tyto 2 hodiny se třídou
líbily.
Při druhém setkání jsme utvořili kruh ze židlí a
následovala aktivita, při které se paní
psycholožka snažila dostat na volnou židli. My jsme museli vymyslet strategii, aby se jí to
nepovedlo. Nejdříve jsme prohrávali, ale pak Tomáš Felix přišel s nápadem, že kruh o hodně
zmenšíme. Když jsme židle srazili do menšího kruhu, začali jsme vyhrávat. Psycholožka neměla
šanci a vzdala to. Pochválila nás, že jsme se dobře dohodli a spolupracovali. Když jsme
dokončili aktivitu, čekal nás komunitní kruh, kde jsme se dozvěděli výsledky z dotazníku. Všem
se práce líbila.

Zvoneček, J. Höll, D. Moráfka, 6. B

P ozn á vá n í re g i on ů v 6 . tříd ě

Na hodině výchovy k občanství jsme dostali úkol,
měli jsme vytvořit prezentaci na téma regiony
České republiky. Rozdělili jsme se do skupin tak,
jak jsme chtěli. Po dvou týdnech jsme prezentovali.
První nastoupilo Chodsko, přinesli na ukázku
chodský kroj a spoustu informací. Další bylo
Plzeňsko, hodně informací už žáci o našem
regionu samozřejmě věděli, ale i tak se dozvěděli
nějaké zajímavosti. Třetí skupina měla region
Podkrkonoší, ten prezentovala moje skupina.
Čtvrtá skupina si připravila Hanácko. Postupně
jsme se během hodiny seznámili se všemi regiony
České republiky. Většina žáků si odnesla nové
zajímavé informace. Všem se prezentování povedlo.
Adam Zvoneček, 6. B

Au torská p rá va
Na hodině informatiky jsme si povídali o autorských právech a jejich porušování. Pomocí
prezentace nám pan učitel Khas vysvětlil, co všechno je porušování autorských práv a jaké
tresty za to následují. Např. sledování filmů nebo
stahování na flešku, kopírování log různých firem,
vypalování filmů na CD a následné prodávání nebo jen
poslouchání stáhnutých písniček v mobilu. Za
porušování autorských práv hrozí pokuta až 1 0 mil.
korun a pětiletý trest.
Eliška Jáchimová, 7. A

O v o c e d o š ko l
Do naší třídy přišel Bovýsek. Dával nám různé úkoly,
např. jsme poznávali ovoce a zeleninu. Nakonec nám
dal malý dárek - rozinky.
2. B

O ch u tn á vka sýrů
Na začátku května v rámci akce Mléko do škol proběhla ve všech třídách ochutnávka sýrů. Místo
jedné hodiny jsme ochutnávali mléčné výrobky.
Ten den jsme si měli přinést šátek, kelímek a lžičku. Srazili jsme stoly do jedné řady a postupně
jsme dostávali talířky se sýry. Když jsme ochutnali sýry, řekli jsme si, jestli nám tento sýr
chutnal. A jaká byla obliba jednotlivých sýrů? Z krájených sýrů nám nejvíce chutnal Tylžský sýr,
Eidam a Gouda. Z ostatních sýrů jsme si nejvíce pochutnali na Blaťáckémzlatu. Mezi tavenými
sýry vyhrálo Lipno. Ochutnávali jsme také ochucená mléka, karamelové nám chutnalo nejvíc. Po
ochutnávce ještě proběhla soutěž v poznávání sýrů.
Ochutnávka nám zabrala celou hodinu a moc se nám líbila.
Adam Zvoneček, 6. B

H e rb á ř b yl i n
V polovině března jsme dostali za úkol vytvořit si vlastní herbář, který bude obsahovat celkem
25 rostlin. Z toho 5 travin a 20 květin (může být i více).
Ke každé rostlině máme přiložit štítek, kde budou napsány základní údaje (název, latinský název,
čeleď, lokalita, biotop, datum sběru a sběratele). Všechny květiny a traviny musí být pořádně
vylisované, aby v herbáři vydržely na dlouhou dobu. Rostliny nemusí být s kořeny. Herbář máme
odevzdat nejpozději 11 . 6. 201 8.
Eliška Jáchimová, 7. A

H o ke j b a l
Jako již každoročně jsme se zúčastnili dne 20. dubna hokejbalového turnaje škol v Domažlicích.
V konkurenci šesti škol jsme si vedli po slabších výkonech v loňském roce opět na výbornou.
Hlavně jsme byli raritou mezi týmy, neboť jako jediní jsme ve svých řadách měli dívku, a to Áďu
Hájkovou, která se mezi mladíky vůbec neztratila. Po prvním zápase jsme trošku polevili a hned
se to odrazilo na výsledku, a tak před naším posledním zápasem jsme byli smíření s tím, že nás
čeká druhá příčka. Skóre vedoucí Kdyně totiž bylo o několik gólů lepší. Ale poslední zápas se
nám vydařil, a tak z toho bylo nádherné celkové vítězství a postup do krajského finále.
M i n i fotb a l
Ve dnech 24. a 25. dubna se konal v Domažlicích turnaj v minifotbale v rámci projektu o Pohár
ministra školství. Účastnili jsme se v obou kategoriích (6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy).
V mladší kategorii jsme byli vylosováni do skupiny společně s Mrákovem, Horšovským Týnem a
Kdyní. Všechny soupeře jsme porazili a stali se vítězi skupiny. Ve finále jsme bohužel prohráli s
Komenského 1 7 v poměru 0:2. Ale druhé místo v konkurenci deseti týmů nebylo vůbec ostudou.

M i n i fotb a l
Starší kategorie byla o dva týmy
obsazenější a my jsme se dostali do
skupiny s K 1 7, GJŠB, Poběžovicemi,
Blížejovem a Kolovčí. V prvním zápase
jsme zaperlili a porazili ambiciózní
GJŠB, ale poté nám stoupla sláva do
hlavy a byla z toho krutá porážka od K
1 7. Nakonec jsme přece jenom uhájili
druhé místo ve skupině a v souboji o
třetí místo s Mrákovem vyhráli 4:0.
Š ta fe tový p oh á r H oršovský Týn
Po dlouhé době se naše škola zúčastnila
atletických závodů. Jednalo se o soutěž,
kdy každá zúčastněná škola sestaví dvě štafety v počtu osmi závodníků, čtyři hochy a čtyři
dívky, z toho čtyři z 1 . - 3. třídy a čtyři ze 4. – 5. třídy. Štafeta se běží 8 x 1 00 m a pak další
závod na 200 metrů. K tomu byly ještě pro závodníky připraveny doplňkové disciplíny, a to skok
do dálky a hod medicinbalem. V samotném hlavním závodě jsme skončili na devátém místě ze
třinácti škol. V doplňkových disciplínách zazářil David Blacký, který vyhrál ve skoku dalekém.
M c D on a l d s cu p – fotb a l ový tu rn a j (4 . – 5 . tříd a )
Fotbalového turnaje se zúčastnilo celkem 1 0 škol. Turnaj se hrál na umělé trávě na stadionu
Jiskry Domažlice. My jsme patřili společně s K 1 7, Holýšovem a Horšovským Týnem k favoritům
turnaje. Všem jsme dokázali, že jsme v této kategorii opravdu nejlepší. Postupně jsme vyhrávali
nad všemi soupeři, až nás čekalo finále s
K 1 7, ve kterém jsme po dvou
proměněných šancích vedli 2:0.
Domažličtí nakonec snížili na rozdíl
jednoho gólu, ale dohnat už nás
nedokázali. Byl z toho postup do
krajského finále.
V Plzni jsme byli hned dva dny poté. Tam
už to byl úplně jiný level. Turnaj se
odehrával v areálu 33. ZŠ Plzeň na
stadionu Josefa Žaloudka, který pro náš
fotbal vychoval spoustu výborných
fotbalistů, kromě jiného Pavla Nedvěda. V
naší kategorii hrálo celkem osm týmů a
my skončili na 6. místě, ale hlavně byl pro
nás zážitek se takto organizovaného turnaje vůbec účastnit.
M c D on a l d s cu p – fotb a l ový tu rn a j (1 . – 3 . tříd a )
Po vzoru našich starších spolužáků jsme chtěli také zvítězit, ale nevypadalo to nadějně. Už ráno
u autobusu se sešlo jenom pět hráčů, tedy nikdo na střídání. A tak pět hrdinů bojovalo ve všech
zápasech, aniž by si mohli chvilku odpočinout. Ostatní školy přijely minimálně s osmi hráči.
Nakonec jsme skončili přesně uprostřed tabulky, neboť ze sedmi týmů jsme obsadili čtvrté
místo.

Zdeněk Valečka

