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5. září se v Lidovém domě
konalo vítání žáků letošních
prvních tříd. Do Lidového
domu se na ně přišel
podívat celý první stupeň,
žáci devátých tříd, přičemž
někteří dokonce pomáhali s
vítáním, a také sem zavítali
jejich rodiče či prarodiče.
Jako každý rok nám také
zazpíval školní pěvecký
sbor pod vedením paní
učitelky Augustinové. Po
vystoupení sboru se každý
prvňáček představil a za to
dostal menší dárek a
květinu, kterou poté všichni
najednou šli předat svým maminkám nebo babičkám. Následovalo další vystoupení sboru a
poté se obě třídy na pódiu vyfotily a šly zpátky do školy. Letošní prvňáčci jsou moc šikovní a
doufáme, že se jim u nás ve škole bude líbit.
Kristýna Forstová, 9. A

V letošním školním roce se můžeme
opět účastnit technického kroužku, který
pořádá firma ZF. Zaměstnanci firmy ZF
se nám věnují každý čtvrtek v době od
1 5.00 hod do 1 7.00 hod. Letošní
kroužek navazuje na ten předcházející,
kde jsme vyráběli baterku, sirénu a další
výrobky z elektronických součástek.
Tentokrát nás čeká šest lekcí a budeme
vyrábět alarm do dětského pokoje.
Myslím, že překvapíme sourozence a
rodiče, až si zabezpečíme svoje
království. To budou čubrnět.
Patrik Valečka, 6. A

P osl e d n í rok
Další školní rok je tu a to pro loňské osmáky znamená jediné - poslední rok na této škole, a to v
roli deváťáků. Už na začátku roku jsme pomáhali s vítáním prvňáčků, čekají nás obávané
přijímací zkoušky, ze kterých máme určitě každý z nás alespoň malinký strach, a v neposlední
řadě nás čeká příprava žákovského plesu a rozlučka na konci školního roku. Samozřejmě nás v
průběhu školního roku čeká pečlivá příprava na přijímačky. Deváťáky toho za tenhle rok čeká
spoustu. Přejte nám pevné nervy a držte palce!
D e n v ě d y a t e c h n i ky v P l z n i
1 4. září jsme se s panem
učitelem Khasem vydali do
Plzně na náměstí Republiky a
do přilehlých Kopeckého sadů
na Den vědy a techniky. Jeli
jsme v osm ráno vlakem, z
nádraží jsme došli do sadů
pěšky a dali si rozchod. Měli
jsme rozchod asi tři hodiny a
mohli jsme se volně pohybovat
na náměstí a v sadech. Bylo
zde hodně stánků, ve kterých
jsme mohli vidět spoustu věcí.
U některých jsme si dokonce
mohli něco i vyzkoušet. Část z
nás se také na chvíli zastavila v blízké kavárně a také se nás pár bylo podívat na kostelní věži.
Kolem půl jedné jsme se začali opět shromažďovat na místě srazu a kolem třičtvrtě se vydali
zpět na nádraží. Výlet jsme si užili a jsme rádi, že jsme něco takového mohli navštívit.
Ročn íková p rá ce
V deváté třídě se na hodinách informatiky celý školní rok pracuje na celoroční práci, která
nejvíce ovlivní naše známky na vysvědčení. Práce se musí týkat něčeho, co nebude jenom pro
nás, ale pomůže i jiným lidem. Například fotografování školních akcí či natáčení školních zpráv.
Kolem května budeme mít ještě za úkol napsat třístránkovou práci na naše téma. Na konci roku
budeme práce obhajovat před porotou, ať už formou prezentace či videa. Někteří se na
ročníkovou práci těší, jiní moc ne. Ale to je normální. Hlavně nám držte palce, ať se nám to
povede!
Kristýna Forstová, 9. A

H oršovskotýn ské h ry
I letošní rok se naše škola zúčastnila
Horšovskotýnských her. Disciplíny byly hod
míčem, běh na 60 a 400 metrů a skok do
písku. V této části jsme skončili na celkovém
4. místě. Jana Kozáková z 5. B ale přivezla
domů dvě zlaté medaile, jednu za skok a
druhou za běh na 400 m.
Druhý den jsme hráli fotbal, přehazovanou a
běhali štafetu, kde jsme celkově skončili na 7.
místě.
Na hrách se nám moc líbilo.

Robin Roubal a Ondřej Kůs, 5. B

Zm ě n y? A co n á s če ká v l e tošn ím roce .
Když jsme 3. září opět nastoupili do školy, zjistili jsme, že v letošním školním roce nás čeká pár
změn.
Jelikož už jsme osmáci, tak nám přibyl nový předmět - chemie, kde si zatím povídáme o různých
pokusech a bezpečnosti při práci. Na ni máme pana učitele Davida Šmída. Na výtvarnou
výchovu nám přibyla nová paní učitelka Lucie Křepelová a na VkZ Ivana Brožovská. Také má
každý učitel svou vlastní třídu, takže žáci docházejí za nimi. Na přesun do jiných tříd máme
někdy jen pětiminutovou přestávku. V letošním roce máme i více dvouhodinovek.
Doufáme, že školní rok 201 8/201 9 dopadne stejně dobře jako ten minulý.
Za čá te k škol n íh o roku v 7 . B

Eliška Jáchimová, 8. A

První školní den 3. září jsme se sešli v naší
nové třídě. Paní učitelka nás přivítala v novém
školním roce a povídali jsme si, jak bude
probíhat výuka. Zajímaly nás především
změny, které souvisí s přesuny tříd na
jednotlivé předměty.
Na závěr tohoto dne jsme dostali náš první
úkol - měli jsme po příchodu domů poslat paní
učitelce fotografii z dovolené, z nějakého
místa, které jsme během prázdnin navštívili.
Další den už jsme ve škole byli čtyři hodiny.
První hodinu jsme se seznamovali se školním
řádem. Pak jsme si ukazovali fotografie, které
jsme poslali e-mailem a paní učitelka je

vytiskla, a odhadovali jsme, kdo kde byl.
I třetí den jsme trávili všichni společně. Polovinu dne jsme byli v žákovské knihovně, kde jsme si
povídali o knížkách a udělali si i dílnu čtení. V další části jsme pak rozebírali, co by každý z nás
potřeboval, aby se ve třídě cítil dobře, bezpečně.
D e n s h a si či - rozh ovor
Dne 6. září byl připraven pro 2. - 5. ročník a žáky z
Holýšova Den s hasiči, na kterém se děti dozvěděly
plno nových informací. Jelikož jsem nebyl na
hasičském dni osobně, tak jsem vymyslel pár otázek
pro Tondu Hölla. V nich se dozvíme informace o
hasičském dni.
1. Jaké aktivity jsi dělal v průběhu hasičského dne?

Simulaci nárazu autem, učení pravidel silničního
provozu a bezpečnosti chodců, jízdu dětskými vozidly,
učení telefonních čísel na hasiče, policisty atd.
2. Jaká aktivita tě bavila nejvíce?

Simulace nárazu autem.

3. Řekni, jakou zajímavou informaci sis zapamatoval?

Telefonní číslo 11 2 se dá zapamatovat, že 1 +1 = 2.
4. Dostal jsi nějakou odměnu?

Odměnu jsem nedostal, ale spoustu dobrých rad.
5. Jak se ti den s hasiči líbil?

Nebylo to nic moc, ale lepší než se učit.

Jára Höll, Adam Zvoneček, 7. B

Adam Zvoneček, 7. B

Corn wa l l e m a D e vore m a ž n a kon e c Ze m ě
V letošním roce nás opět čeká poznávací zájezd do Anglie, tentokrát se zaměříme především
na jižní Anglii.
Než dorazíme do Anglie, zastavíme se v Bruselu, kde navštívíme i Parlamentárium. Trajektem
přijedeme do města Bristonu, kde navštívíme např. Clifton Bridge, univerzitu atd. a večer se
poprvé setkáme se svými hostitelskými rodinami. Další den se pojedeme podívat do národního
parku Dartmoor a na Stonehenge. Následující den navštívíme “konec Země”, který najdeme v
Lands end, kde se nachází nejzápadnější pevnina Anglie, která je omílána Atlantským
oceánem. Šestý den se zastavíme u "nekonečné pláže” a pojedeme do Salisbury, kde se
podíváme na Magnu Chartu. Sedmý - poslední den - se podíváme na nejstarší válečnou loď
HMS Victory. Po pobřeží dojedeme do Eastbourne, kde se projdeme po stometrových křídových
útesech Seven sisters. Osmý den už bychom v odpoledních hodinách měli dorazit do České
republiky.
Už se moc těšíme a doufáme, že se celý zájezd povede.
Eliška Jáchimová, 8. A

O sl a va 2 5 . výročí fi rm y Š m u cl e r
Dne 22. září se na letišti konala oslava 25. výročí firmy Šmucler. Pan Šmucler a jeho tým si pro
nás připravili přehlídku krásných aut. K tanci a poslechu hrála kapela Mandrage a poté kapela
Telefon. Byla pro nás připravena ukázka hasičských krásných vozů, do kterých jsme se mohli
podívat. A pro hladové občany zde čekaly stánky s jídlem. Pro odvážlivce byly připraveny
vyhlídkové lety nad Staňkovem. O zábavu bylo postaráno, jelikož si motorkáři pro nás připravili
show se čtyřkolkami.
Jára Höll, 7. B

D en s Lesy ČR
21 . září jsme vyrazili do Podrážnice u Horšovského Týna. Jeli jsme se podívat do obory, kde
jsme viděli prasata, jeleny a srnky. Šli jsme stezkou, kde jsme plnili různé úkoly. Když jsme se
vrátili, tak jsme si opekli buřty a vyrazili autobusem domů. Vrátili jsme se kolem půl třetí. Celý
den se nám velice líbil.
Adélka Tauerová, 5. B

