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Nový školní rok byl slavnostně zahájen opět v Lidovém domě, kde jsme 5. září slavnostně
přivítali naše nejmladší spolužáky - prvňáčky.
Všem žákům i učitelům popřála hodně úspěchů nejen paní ředitelka, ale také pan starosta A.
Horák, místostarosta J. Šobr a předseda školské rady Z. Strousek.

Tento školní rok je pro moji třídu plný změn. Mezi ty největší patří nový třídní učitel Milan Khas a
nová třída ve staré budově. Naše minulá třídní učitelka, Jana Hamadejová, se totiž odstěhovala
a nás dostal na starost někdo jiný. V osmé třídě nám také přibyl nový předmět - chemie. Na
spoustu předmětů máme nové učitele, kteří nastoupili na naši školu v září. Na němčinu přišli
dva noví učitele - paní učitelka Štenglová a pan učitel Šmíd. Pana učitele Šmída jsem dostali i
na chemii. Na přírodopis máme nově paní učitelku Brožovskou. Vyučující hudební výchovy se
nám změnil z paní učitelky Augustinové na pana učitele Khase, kterého nakonec máme nově i
na výchovu ke zdraví a výchovu k občanství. Tento rok je pro nás,osmáky, hodně důležitý. Už
teď se musíme zamýšlet nad naší budoucí střední školou a ujasňovat si, co budeme chtít v
budoucnu dělat. Někteří už určitou představu mají, jiní ještě vůbec netuší. Každopádně se tento
rok musíme snažit, aby dopadl co nejlépe.
Kristýna Forstová 8. A
Dnes už chodíme skoro třetím týdnem do školy. Když jsme přišli po letních prázdninách opět do
školy, zjistili jsme, že se nám na pár předmětů změnili učitelé.
Na fyziku máme pana učitele Valečku, na češtinu paní učitelku Suchou a na výchovu k
občanství paní učitelku Valečkovou. Také k nám z Holýšova přišla nová žákyně - Nikča Šimlová
a do 7. B Fanda Vaško.
Eliška Jáchimová, 7. A

Ad a p ta čn í ku rz
Hned v prvním školním týdnu vyrazily 6. třídy na Zelený háj na adaptační kurz. Dopoledne jsme
se ještě učili a odpoledne v půl čtvrté jsme se všichni sešli před školou. Zavazadla jsme naložili
do dvou aut a nechali si u sebe jen malé batůžky se svačinou. Drobně pršelo, takže jsme měli
strach, abychom cestou nezmokli. Chvíli jsme počkali, a když přestalo pršet, vyrazili jsme
směrem na Holubí hlavu.
Po příchodu jsme se ubytovali do chatek po dvou nebo
třech a šli jsme k ohništi opékat buřty. Když jsme si buřty
opekli a snědli je, Adam Veselý a Matěj Röman měli pro
nás připravené vystoupení. Zazpívali několik písniček a
říkali vtipy. Zazpívala také Aneta Schejbalová. Šeřilo se, a
tak jsme se chystali na spaní, umyli jsme se a šli si
lehnout. V chatkách jsme si ještě před spaním povídali.
Ve čtvrtek jsme se po probuzení společně nasnídali a
vydali jsme se do lesa hledat zkameněliny. Po cestě jsme
došli k nedaleké hromadě, kde jsme se pustili do hledání.
Kladívkem jsme nalezené kameny rozlomili a uvnitř se
objevily pozůstatky obrysů rostlin. Před obědem jsme se
vrátili do chatek a navzájem jsme si ukazovali, jaké
zkameněliny jsme našli. Některé nálezy byly opravdu
nádherné.
Po obědě byl krátký polední klid a pak jsme hráli hry.
Nejdříve venku. Moc nám to nešlo, protože jsme se jako
třída (6. B) nedokázali domluvit. Nejvíc nás bavilo asi
Bingo neboli Hon na lidi. Zajímavá
byla i hra Gordický uzel. Na další hry
jsme se přesunuli dovnitř. Zde nás
čekalo společné kreslení. Pracovali
jsme ve skupinkách, ale nesměli jsme
při tom mluvit. Odpolední program byl
až do půl šesté. To jsme si začali
objednávat pizzy, které nám na
Zeleném háji upekli. Večer jsme si
zalezli do chatek, ale ve tmě vypukla
panika, protože některé děti z áčka
tvrdily, že viděly ducha. Všichni jsme
se báli. Nakonec jsme ale šli spát a
paní učitelky obcházely chatky a
kontrolovaly nás každou půl hodinu. V
půl druhé ráno konečně spali všichni
kromě Toma Felixe.
V pátek jsme vstávali časně a sešli jsme se před chatkou 22. Diskutovali jsme o čtvrteční noci. V
osm jsme šli na snídani. Pořád jsme diskutovali o nočních záhadách. Kolem půl deváté jsme
začali vyklízet chatky a tábořiště. V půl desáté jsme odcházeli zpět do školy. Cestou jsme
probírali záhady a tajemství číslic 9 a 22. Mluvili jsme o záhadné povídce, která byla napsaná na
stropě chatky. Po návratu do školy vyrazili někteří na oběd do školní jídelny a zbytek si vzal své
věci a šel hned domů.
Žáci 6. A a 6. B

S l a vn ostn í ote vře n í h ři ště u Li d ové h o
d om u
Ve školním roce 201 7/1 8 mohou žáci
využívat nejen atletické hřiště pod
školou, ale i nové víceúčelové hřiště,
které nechalo město postavit pro
žáky i pro veřejnost.
S tre tt h oke j b a l ový tu rn a j
Dne 1 4. 9. 201 7 jsme se zúčastnili
semifinálového strett hokejbalového
turnaje v Plzni. Jako tradičně jsme
na tento turnaj postoupili po dvou
turnajích okresního kola. Zážitkem
bylo již hrát v hokejbalové hale, kde
se před několika lety hrálo
mistrovství světa a nyní se zde hrají
zápasy české hokejbalové ligy či
mezistátní zápasy české hokejbalové
reprezentace.
Do Plzně jsme cestovali bez dvou
tradičních opor, které měly zdravotní
problémy. Možná i proto jsme nedosáhli
výsledků jako v předchozích letech, ale
ostudu jsme rozhodně neudělali.

P rá ce se tříd ou v 8 . A
Už od loňského školního roku máme ve třídě určitý problém se spoluprací, respektováním se a s
podobnými věcmi. V loňském roce k nám párkrát zavítala jedna paní z pedagogické poradny v
Plzni. Ta nám ale zrovna moc nepomohla. Proto k nám v pondělí 25. září přišel Michal Dubec z
Prahy a dělal s námi v průběhu čtyř hodin různé aktivity. Spoustu jich bylo na spolupráci,
například kostkostroje. Práce s kostkostroji probíhala tak, že jsme měli kostky a ty jsme měli na
sebe naskládat pomocí gumičky, která byla zavěšená na čtyři provázky. Měli jsme
spolupracovat, a tím poskládat věž. Další z aktivit bylo kreslení po skupinách. Dostali jsme papír,
ten jsme si přehnuli na čtyři stejné části. Do první jsme měli každý nakreslit něco, co nás
symbolizuje, do druhé jsme měli svojí barvou zaznamenat co největší území. Do třetí jsme měli
dokreslovat a do čtvrté pozorovat ostatní ze skupiny a spolu nakreslit obrázek. Ke konci setkání
jsme otevřeli živý problém. Začali jsme řešit opravdové problémy ve třídě a už tato chvilka,
myslím si, nám pomohla. Ve středu jsme si na informatice vyplnili dotazník o tom, jestli chceme
pokračování. Vyšlo stoprocentní ano, takže se s panem Dubcem uvidíme ještě minimálně jednou
a budeme probírat téma “navážení se do sebe”. Tímto panu Dubci děkujeme a těšíme se na
další setkání.
Kristýna Forstová 8.A

V úterý 26. září nešel u nás ve škole proud, a tak jsme se my, šesťáci, vydali na výlet do
Domažlic. Naším cílem bylo muzeum Jindřicha Jindřicha, kde na nás čekala paní Kristýna
Pinkrová, aby nám ještě se svojí kolegyní ukázala dvě expozice. Nejdříve šla 6. B s paní
Pinkrovou, která nám řekla spoustu zajímavostí o Chodsku. Věděli jste, že nejlepší kůže, která
se kdysi používala na výrobu měchu k dudám, je psí? Když jsme si prohlédli expozici
věnovanou Chodsku a hudebnímu skladateli J. Jindřichovi, naše skupiny se vystřídaly. My jsme
se přesunuli do přízemí, kde jsme si prohlédli obrazy od tří bratrů Špillarů.
Po prohlídce jsme měli rozchod v Domažlicích na náměstí. Většina z nás si zde koupila něco na
zub, třeba pizzu či kebab. Za půl hodiny jsme se sešli a šli na nádraží. Vlakem jsme se dostali
zpátky do Staňkova.
Z. Osvaldová, T. Podroužková, E. Mertlová, 6. B

Každoročně se v Plzni koná veletrh cestovního
ruchu. Tento rok už to byl 1 3. ročník. Celý
veletrh trval 3 dny. My jsme se se třídou vydali
na veletrh hned první den, ve čtvrtek 21 . září.
Bylo tam celkem dost lidí a hodně stanovišť.
Celý veletrh se konal v TJ Lokomotiva Plzeň a
byl rozdělený do dvou hal. V 1 . hale byly
především stánky, které propagovaly určité
město nebo místo, kam bychom se mohli vydat.
Každá skupinka si měla vybrat jedno místo nebo
město, o kterém musí udělat projekt. Ve druhé
hale byly například stánky, kde nás záchranná
služba učila, jak poskytnout první pomoc, nebo
policisté, kteří nás poučili o tom, co dělat v
krizových situacích. Celý veletrh se skoro všem
líbil a dozvěděli jsme se hodně zajímavostí.
Eliška Jáchimová, 7. A

