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Třetí číslo/ročník čtvrtý
Červen 2008



Představujeme se

                                                     Naše třída 7.A
Ve třídě je 22 žáků, z toho 10 holek a 12 kluků. Vycházíme spolu docela 

dobře, až na některé dny. Někdy spolužáci mají dobrou náladu a někdy špatnou. 
Špatné známky nás také někdy vyvedou z míry.   

Minulý  rok  jsme  byli  na  výletě  v  Praze.  S  Paní  učitelkou  Dagmar 
Pospíšilovou  a  s  paní  učitelkou  Ingeborg  Markovou   a  ještě  se  žáky  7.B. 
Prohlédli jsme si nějaké památky. Tento rok k nám přišli tři noví žáci: Gabriel 
Csupori,  Lukáš Pohlotko,  Michaela Nohová.  Máme i své oblíbené předměty. 
Nejvíce  ty,  kde  se  nemusíme  moc  učit,   jako  například  hudební  výchovu, 
tělesnou výchovu a výtvarnou výchovu. Nejraději máme velké přestávky, kdy 
můžeme  chodit  do  tělocvičny.  Od 6.    třídy  máme  za  třídního  učitele  pana 
Václava Riedla. 

Chtěla bych vám představit každého člena naší třídy: 
Anna Bayerová - nepozorná, často vyrušuje výuku s Marií Waitovou.
Nikola Budilová - upovídaná, láskyplná, dobrá ve šplhu, chytrá a má kolečko
 navíc.
Gabriel Csupori - má hudební talent, dobře umí hrát na kytaru a je drzý na 
učitele.
Kateřina Čáslavová - hodně zapomíná, ukecaná.
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Patrick De Luca - internetový maniak, ukecaný.
Denisa Dudyová - nemluvka, má maliřský talent a má ráda koně.
Jana Horáková - dobrá ve sportu a kreslení, kamarádská. 
William Horvát - surový, drzý, mluvka, dobrý ve sportu.
Milan Karnolt - je chytrý, rád čte knihy.
Dominik Karol - dochvilný, rád sportuje.
Jan Kroka - pohledný, drzý, má rád sport(fotbal).
Nikola Marcínková - kamarádská, ráda jí a ráda hraje basket.
Veronika Marcinková - dobrá ve sportu, kamarádská, sympatická.
Michaela Nohová - nerada chodí do školy, drzá na kantory.
Milan Novák - nejmenší prcek ze třídy a nejraději má rád výtvarnou výchovu a 
pracovní činnosti.
Lukáš Pohlotko - dobrý ve sportu, kamarádský a je s ním sranda.
Michaela Proftová - inteligentní, vtipná,laskavá.
Tomáš Sivák - rád vyrušuje při hodinách.
Daniel Sochor - chtěl by podplout Mount Everest a pak se chce stát 
kosmonautem.
Štěpán Vít - chytrý, rád hraje Airsoft ,ukecaný.
Marie Waitová - kamarádská, je s ní sranda, někdy ráda pomáhá druhým.
Roland Zůna - chytrý, laskavý.

Napsala: Michaela Proftová ze VII.A

                                                 Od začátku
  Naše třída prošlamnoha změnami. Původně někteří z nás chodili 
do 1.  ZŠ  a jiní  ještě do 2.  ZŠ. Ve čtvrté třídě se obě třídy spojily  a  
vznikla IV.A.  Byl  to pro nás veliký šok!  Ovšem do té doby,  než jsme 
poznali své spolužáky. 

Bylo nás hodně a někteří  nás opustili:  Michael  Schmidt,  Michal 
Chadima,  Anna  Demeterová,  Hana  Miková,  Petr  Bandurič,  Andreas 
Body  a  Jakub  Polívka  a  naopak   jiní  přibyli:  Gabriel  Csupori,  Lukáš 
Pohlotko a Michaela Nohová. Většina z nás tu zůstala a děkujeme! Teď 
jsme kolektiv s 22 žáky a velice si rozumíme. Náš nynější třídní učitel se 
jmenuje Václav Riedl.

Co si naše třída myslí o budoucnosti:
Anna Bayerová: Mě to nezajímá.
Nikola Budilová: Očekávám chvalitebné známky a nějaké překvapení!
Gabriel  Csupori:  O  budoucnosti  si  nic  nemyslím,  zabývám  se 
momentálně přítomností.
Kateřina Časlavová: NIC.
Patrick De Luca: Jsem velmi inteligentní a očekávám dobré známky na 
vysvědčení (ale nějaká čtýra tam bude!).
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Denisa Dudyová: To že budu žít sama ve svém baráčku, budu mít dvě 
děti a žádného manžela a budeme žít spokojeně! 
Jana Horáková:  Budu mít  hodně dětí  alespoň deset  dětí  a  manžela 
vlkodlaka, až ty děti vyrostou budou to velcí zlí zabijáčtí Shreci, a myslím 
si, že budu mít létající auto a motorku a udělaj se mi na zádech křídla a 
budu  volná  jako  pták  a  budu  létat  po  celém světě  jako  anděl  smrti.  
Budeme taková velká povedená smrtící rodinka.
William Horvát: 
Milan Karnolt: Já si myslím ****.
Dominik Karol:
Jan Kroka: Budu vášnivý fotbalista.
Nikola Marcínková: 
Veronika Marcínková: Asi pracovat v kanclu a budu vydělávat milióny.
Michaela Nohová: Chci mít dvě děti a koně.
Milan Novák: Myslím si, že budu na pracáku shánět práci!
Lukáš Pohlotko: Zvětší se ozonová díra a shoří celá Země.
Michaela Proftová: Myslím si že vyjdu ze školy s dobrými známkami.
Tomáš Sivák: Budou létající auta a inteligentní mluvící elektronika.
Daniel Sochor: Asi podplavu Mount Everest a budu kosmonaut.
Štěpán Vít:  Myslím si,  že budu mít předražený auto a Dan bude můj 
velitel na Airsoftu.
Marie Waitová: Budu utírat kravám zadky.
Roland Zůna: Nevím!

                                           

                                    Napsali: Nikola Budilová a Patrick De Luca ze 7. A 
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7.B - tak to je naše třída. Moc nás tam není - jenom 17 žáků a 
z toho  5  holek  a  12  kluků.  Naše  třídní  učitelka  se  jmenuje 
Ingeborg Marková. Moc hodná třída nejsme, máme ve třídě pár 
kluků, kteří nám to tam kazí. Někteří učitelé k nám neradi chodí 
učit, kvůli těm několika neustálým zlobilům. Naše třídní učitelka 
je moc hodná, když máme nějaký problém, tak ho s námi hned 
řeší. Často a rádi někam vyrážíme. V šesté třídě jsme byli na 
exkurzi na Šindelové, kde jsme se seznámili s meteorologickou 
stanicí. Letos pojedeme na exkurzi do elektrárny ETI v Tisové. 
V 6. třídě jsme také byli na školním výletě v Praze. Prošli jsme 
okolo  Pražského  hradu  a  okolo  mnoha  krásných  památek. 
Letos jedeme někam vlakem a tam si budeme opékat  buřty. 
Náš nejoblíbenější předmět je asi 

výtvarná výchova a naše nejlepší učitelka je Marie Kadlecová. 
Kluci o přestávkách nejraději běhají mezi lavicemi a dívky sedí 
na lavici a povídají si o nějakých zajímavých věcech. Měli jsme 
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ve  třídě  hlavně  3  zlobivé  žáky,  kvůli  kterým  u  nás  učitelé 
nechtěli  učit  byli  to  hlavně:  Jan  Hladký,  který  k nám  už  ale 
nechodí, protože přestoupil na jinou školu, pak Tomáš Gaszi, 
který s námi pořád chodí a Pepa Ferenc. Ve třídě však máme 
také velmi šikovné žáky a je to např. Daniel Šmrha, který se 
dobře učí, Martin Vhoung,  který je nejlepší ve fotbale a 4 holky, 
které hrají volejbal. Tak to je naše třída 7.B.

Napsali: Klára Brousilová a Jakub Šťastný ze 7. B
  

Školní akce

Ocenění výtvarné práce
14.dubna  2008  se  zúčastnila  Michaela  Mirgová  z 9.  B 

vyhlášení výtvarné soutěže Chraňme si život na Zemi v Domě dětí 
a mládeže v Sokolově.
Ve své kategorii za obrázek Náves získala krásné první místo.

Přestože  byl  obrázek  zveřejněn  v minulém  čísle  školního 
časopisu, ještě jednou ho připomínáme.
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Sportovní akce Lengenfeld
Když  jsme měli  jet  do Lengenfeldu,  byla  to  pro nás 

radostná zpráva a proto jsme pilně trénovali. Potom jsme 
poznali, že se nám to vrátilo vítězstvím.

Když jsme dorazili do Lengenfeldu, všechny nás tam 
pěkně  přivítali  a  odvedli  nás  do  tělocvičny.  Tam  nám 
předali na důkaz přátelství  plakety s fotkou jejich školy a 
s česky  napsaným  textem  „Srdečně  vítáme“.  Pak  nám 
sdělili program dne.

Jako první v programu byla prohlídka města. Rozdělili 
nás  do  skupin,  ve  kterých  byli  2  žáci  z Habartova  a  2 
z Lengenfeldu.  Když  jsme  došli  ke  kostelu,  dali  nám na 
výběr, jestli chceme čekat 15 minut, než budeme moci jít do 
kostela  a  pak  do  města,  nebo  naopak.  Vybrali  jsme  si 
město. Tam nám ukázali starou radnici, starou banku, kino, 
obchod  a  hotel,  do  kterého  jsme  se  šli  po  prohlídce 
naobědvat. Po patnácti minutách jsme se vrátili ke kostelu, 
kde  na  nás  čekala  paní  učitelka.  V kostele  nám  farář 
vyprávěl historii kostela. Byl tam velký požár a kostel byl 
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postaven obráceně, atd. Podívali jsme se do kostelní věže, 
která je  vysoká 66 metrů.  Vyšli  jsme pouze do výšky 33 
metrů. Výhled z věže byl úžasný. Když jsme vyšli z kostela, 
čekal na nás pan ředitel,  který nás vyfotil  a pak hurá na 
oběd. V hotelu nám pan ředitel objednal jídlo a pití jsme si 
objednali  sami.  Než  jídlo  připravili,  připili  jsme  si  na 
vítězství a povídali si. K obědu byly hranolky a řízek. 

Po  návratu  do  školy  jsme podle  zájmu mohli  jít  do 
bazénu,  nebo  hrát  pinčes.  Až  na  dva  si  všichni  vybrali 
bazén.

Nakonec  jsme  si  odvezli  dvě  ceny.  Všichni  byli 
spokojeni  i  ti,  co  prohráli.  V autobuse  jsme  byli  všichni 
unaveni,  někteří  i  spali,  ale  zážitky z akce nám zůstanou 
v paměti.

         Napsal: Miroslav Vlas z 9. A
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  Náš pan starosta, pan Ivo Zemek, podepsal s  městem 
Lengenfeld  partnerskou  smlouvu,  a  proto  jsme  se  jeli 
seznámit i my s tím, jak město vypadá a jací tam jsou žáci. 
Dne  16.  dubna  2008  v půl  osmé ráno  jsme se  vydali  na 
zájezd do Lengenfeldu, kde se hrál volejbalový a fotbalový 
zápas a také vybíjená. Hráli je dívky i chlapci z obou škol. 
Ve volejbale nás reprezentovalo 15 hráčů, 
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za fotbalové družstvo 9 hráčů 

a za družstvo vybíjené 16 hráčů.
Když  jsme tam přijeli,  tak  nás  seznámili  s ředitelem 

lengenfeldské  školy  a  se  starostou  města  a  také 
s protihráči z lengenfeltské školy, od kterých jsme dostali 
malý  dáreček  na  památku  (papírové  medaile  s obrázkem 
školy).  Potom  volejbalové  a  fotbalové  družstvo  šlo  na 
prohlídku Lengenfeldem, šli se podívat na kostel, dokonce i 
nahoru   na  jeho  věž,  která  měřila  asi  36  m.  Fotbalové 
družstvo  si  mezitím  prohlédlo  lengenfeldskou  školu. 
Družstvo  vybíjené  v tu  dobu  hrálo  své  zápasy.  Potom 
volejbalové  družstvo  šlo  na  oběd,  fotbalové  družstvo 
začalo hrát a dívky a chlapci, kteří předtím hráli vybíjenou 
šli do bazénu, který byl v té škole. Když hrálo volejbalové 
družstvo tak družstvo vybíjené bylo v bazénu a fotbalové 
družstvo  na  obědě.  Když  jsme  dohráli  všechny  zápasy, 
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bylo vyhlášení. Družstvo vybíjené a volejbalové se umístilo 
na  prvním  místě,  jen  chlapci  z fotbalového  družstva  na 
druhém  místě.  Jako  pozornost  jsme  od  nich   dostali 
hrníček a pohlednici s logem lengenfeldské školy, propisku 
a pravítko, vítězové pak také skleněný pohár.

   Moc se těšíme, až nás navštíví tady u nás a budeme 
mít  šanci  se  zase  poprat  o  první  místo.  Domů  jsme  se 
vrátili kolem páté hodiny a bylo to celkem fajn.

Napsali: Denisa Trägerová a Pavla Dobošová ze 7. B                                           
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Die ersten sportlichen Vergleichswettkämpfe
Seit  November  haben  wir  uns  auf  die  deutschen 

Schüler aus unserer Partnerschule in Lengenfeld gefreut. 
Wir  haben  für  die  Spiele  fleißig  unter  Leitung  von  Frau 
Pospíšilová geübt.

Am 16. 4. 2008 gegen 7.30 Uhr sind dann unsere 39 
Sportler und 3 Lehrer (Frau Pospíšilová, Frau Špicnerová 
und Herr Plevka) mit dem Bus nach Lengenfeld zu einem 
sportlichen Wettkampf gefahren.

Auch unser Schulleiter Herr Tolar,  unsere Sekretärin 
Frau  Zemková  und  der  Bürgermeister  von  Habartov  Ivo 
Zemek sind mitgefahren. Diese Begegnung und somit ein 
Kennenlernen  von  beiden  Seiten  sollte  die 
partnerschaftliche Vergleichswettkampf traten die Schüler 
der  Schulen  an,  um  so  erste  Kontakte  zu  knüpfen, 
Berührungsängste abzubauen und sich ein Stück näher zu 
kommen.  
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Wir möchten uns ganz herzlich bei den Schülern der 
MS  Lengenfeld  bedanken,  die  die  Stadtführung  und  die 
Besichtigung der Schule sehr interessant gestalteten. 
Es  war  ein  gelungener  Tag  und  wir  glauben  sagen  zu 
können, dass aus „Fremden Freunde wurden“.
 Gleichzeitig  verbinden wir damit  die Hoffung auf ein 
baldiges Wiedersehen bei uns – in Habartov!

O Habartově

Budoucí jezero Medard se nachází v těsné blízkosti obcí Bukovany,  
Svatava, Citice a měst Habartov a Sokolov.
Celková rozloha jezera Medard bude 500 ha

Nedávno na území budoucího jezera přestala těžba hnědého 
uhlí.  Díky  tomu  zde,  a  tedy  i  v okolí  Habartova,  zůstalo 
mnoho  šachet  a  jam.  Nyní  prochází  území  povrchovými 
úpravami.  Napouštění jezera z řeky Ohře by mělo začít a 
skončit během 3 let. Kolem jezera by mělo vzniknout mnoho 
rekreačních  oblastí.  Kolem  jezera  bude  postavena 
cyklostezka a mnoho vyhlídek na jezero: Okolí jezera bude 
rozděleno na lokality: Pod Jelením vrchem, Západní pobřeží, 
Medardovy  terasy,  Citice  a  okolí  a  Chlum.  Oblast  Pod 
Jelením vrchem bude  využita  pro  aktivity  spojené  s vodní 

14



plochou a také zde bude mnoho pláží pro slunění a koupání 
návštěvníků.  Také  se  zde  vystaví  vstupní  terminál  a 
informační  centrum.  Do  lokality  Západní  pobřeží  patří 
spojnice  mezi  Habartovem  a  Bukovany,  území  není  pro 
koupání moc příznivé jeho strmé břehy brání přístupu k vodě. 
Ale  drobné  zálivy  toto  přesto  umožní.  Uvažuje  se,  že  se 
v této  části  vystaví 
přístav.  Medardovy 
terasy,  do  této  lokality 
mezi  obcí  Svatava  a 
naším  Habartovem  bude 
vyhrazeno  místo  pro 
autokemping,  srubový 
tábor, ale i třeba letiště 
pro  ultralehká 
letadla.Okolo  jezera 
bude  zřízena  naučná 
stezka,   jejíž  součástí 
budou  i  tzv.  kamenné 
pařezy.  Dominantou 
lokality  Chlum  bude 
zrekultivovaná  lítovská  výsypka.Budou  zde  vytvořeny 
podmínky  pro  umístění  golfového  hřiště  s kompletním 
vybavením.Doufám že  se  projekt  podaří  a  zvýší turistický 
ruch Habartova.  Na to  jak se  to  daří,  se  už teď můžete 
podívat z vyhlídky Masák, která je na rádské křižovatce. 

  Napsali: Jiřina Švehlová a Jirka Pařízek ze 7. B
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… aneb trocha historie nikoho nezabije
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12.9.1938-se Hitler rozhodne, že navždy zkazí tento den. Byl to vášnivý projev, 
který  pobouřil  henleinovce  v Československu.Ti  se  pak  rozhodli  přepadnout 
mnoho míst a mezi nimi i Habartov. Nejdříve zašli na poštu a pak ji obsadili (to 
abychom nemohli ohlásit, že jsme byli napadeni a poté zamířili  na četnickou 
stanici). Nastal tuhý boj o přežití, četníci bojovali statečně a neústupně 4 dlouhé 
hodiny.Mezi tím zemřeli dva četníci. Henleinovců bylo několik stovek a četníků 
jen 4. Ve skříni měli kulomet, jenže ho nepoužili kvůli rozkazu ministra, který 
říkal, že jej nesmí nikdy použít. Došlo i na výhružky a vydírání. Zajali manželku 
jednoho z četníků. Tu poté zmlátili do bezvědomí. Pár minut potom na to přijela 
spása  sokolovští  četníci,  tento  boj  trval  2  hodiny.V  této  přestřelce  zemřeli 
nakonec další dva četníci. Nakonec  se henleinovci rozutekli. Tento teror byl i v 
jiných městech našeho okresu:Bublava, Krajková, Horka, Chodov atd. Na uctění 
památky zemřelých četníků byl zhotoven pomník se jmény obětí a byly podle 
našich hrdinů pojmenovány některé ulice ve starém Habartově. Je důležité si 
tyto hrdiny zapamatovat a vzdát jim hold. Ve městě byl vybudovám pomník. 
Dříve stál u 2. ZŠ Habartov, ale dnes ho najdete nad dnešním náměstím. Pomník 
je nedávno nově zrekonstruovaný a vypadá téměř stejně jako původní, dělal se 
podle starých fotografií. Na bronzové desce jsou napsána jména 4 četníků, kteří 
zde padli a jsou to: praporčík Jan Koukol, strážmistr Antonín Křepela, desátník 
Stanislav  Roubal,  četař  Vladimír  Černý.  Tento  rok  uplyne  již  70  let  od  té 
události  a  na  podzim  se  připravuje  velkolepá  připomínka  onoho  smutného 
výročí. Bude to něco podobného jako poslední roky mají v Krajkové.

Napsali: Daniel Šmrha a Zdeněk Cicko ze 7.B  
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                       Nakreslila: Kateřina Kindlová z 9. A

Naše zájmy
                                  Rybářství

 Vybral jsem si rybařinu, protože mě to hrozně baví. Je to pro mě zábava.
U města  Habartov  se  nachází  mnoho  míst  k  rybaření.  Například  vodní  dílo 
Skalka, Jesenice, Rádské koupaliště atd. Musíte ale mít rybářskou povolenku a 
hlavní rybářskou techniku, aby jste mohli rybařit. To je rybářský prut,  naviják  a 
měli bychom mít podběrák. Jsou různé způsoby lovu ryb: lov přívlačí  - vláčení 
nástrahy (to jsou voblery, třpytky, streamry, mušky a umělé nástrahy) u dna, na 
položenou -chytání ryb jen  u dna, na plavanou - na splávek a muškaření .V 
Habartově  je  také  rybářský  kroužek  vedený  panem  Petrem  Kmoškem. 
Účastníme  se halových závodů, soutěže Zlatá udice atd. V létě máme možnost 
se zúčastnit před koncem školního roku zájezdu na vodní nádrž Skalka, kde se 
účastníme různých soutěží a závodů.

Ryb už není tolik, jako bylo dřív, ale zážitek z čerstvě ulovené ryby je 
stále velký!!!    
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                      Napsali Daniel Sochor a Roland Zůna ze 7. A

Tento  sport  vznikl  ve Skandinávii.Cílem hry je 
dát více branek než druhý tým. Rozměry hřiště jsou 40mx20m a je ohraničeno 
mantinely  se  zaoblenými  rohy.  V nouzi  se  dá  hrát  i  v obyčejné  tělocvičně. 
Celkový  hrací  čas  je  3x20  minut  a  počítá  se  samozřejmě  i  se  dvěma 
desetiminutovými přestávkami, během nichž si družstva vždycky vymění strany. 
Hru řídí rozhodčí, který trestá i fauly, může se vylučovat a občas dochází i na 
trestné střílení, během něj je hrací čas zastaven. Hraje se to fllorballovou holí a 
dírkovaným míčkem.  Brankoviště  má mít  rozměry 4m x 5m a je  vyznačeno 
2,5m  od  kratší  strany  hřiště  malé  (1m  x  2,5m).  Družstva  mohou  využít 
maximálně  20 hráčů.Během hry musí  být  v poli  6 hráčů a 1 brankář.Tady v 
Habartově také florball hrajeme. Existuje zde kroužek při DDM, který začíná 
každý čtvrtek v 17.30 hod. Chodí nás tam asi 12. Jsou tam zastoupeny všechny 
věkové kategorie.Trenérem je Martin Holeček. Já jsem florball  začal hrát jen 
tak, asi z nudy, dnes mě docela baví. Se mnou tam hrají např.: Daniel Šmrha 
nebo Jaroslav Kindl a další. Zatím jsme nehráli žádnou soutěž a jen občas jsme 
jeli na turnaj, až budeme trochu lepší možná se to změní.

Napsali: Dominik Novotný a David Šedivec ze 7. B
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Nakreslil: 
Tadeáš Brandis z 9. A



Řecká moc v době Antiky

Ve 2.tisíciletí př.n.l. přišli na Balkánský poloostrov Dorové. Sláva Řecka začíná 
v  7.století  př.n.l.  Tehdy  žil  v  Řecku  Solon  (konec  7.století  až  1.polovina 
6.století). Ten vykoupil občany Athén z otroctví a zakázal prodávat svobodné 
občany do otroctví.

V 5.století př.n.l. začala perská expanze do Řecka. V té době vládl ve Spartě král 
Leonidas. Proslavil se hlavně tím, že se pokusil Peršany odrazit v průsmyku u 
Thermopyl. Byl poražen a sám v bitvě zahynul. Když válka s Persií skončila, 
usedl  na  řecký  trůn  Themistoklés  (?-459  př.n.l.).  Ten  později  bojoval  i  v 
následující Peloponéské válce. Tím se zařadil mezi řeckou elitu hrdinů.
Když dozněla řecká sláva, snažila se na výsluní dostat Makedonie. Trůn získal 
Filip  II.  Stalo  se  tak  roku  359  př.n.l.  Jeho  velkým  odpůrcem  byl  řečník 
Démosthénes.
Po vládě Filipa II. usedl na trůn jeho syn Alexander Veliký (356-323 př.n.l.). 
Stal  se asi nejvýznamnějším vojevůdcem v tehdejší Evropě. Dobyl Malou Asii, 
Egypt a část Indie.V celém Řecku se v té době rozvíjela éra kultury helénské. 
Mezi významné filosofy řadíme Platona, Sokratese a Aristotela.

Řecko bylo v Antice jedním z nejvýznamnějších dosavadních států světa.
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Řecký hoplita



Řecká výzbroj: meč, přilba, kyrys, holenní chrániče

Napsali: M. Karnold a Š. Vít ze 7. A
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falanga

bojový slon
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