
První číslo/ročník sedmý
Listopad 2009

David Fišer ze 7. A 



Z naší školy

Rekonstrukce školy
Ve  dnech  18.6.-1.9. 
procházela   rekonstrukcí 
základní  škola  Habartov.  I 
když se  uvažovalo,  že  škola 
bude  zprovozněna  o  týden 
později,  bohužel  se  tak 
nestalo  a  škola  byla,  jako 
ostatní, otevřena 1. září. Bylo 
zde  vyměněno  staré 
elektrické  vedení  za  nové  a 
při  této  příležitosti  byla 
položena  i  nová,  moderní 
počítačová  síť.  Nového 
vzhledu  se  dočkal  první  i  druhý  pavilon,  když  stěny  pokryly  barevné 
nátěry.  
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Zrekonstruována  byla  také  tělocvična.  V  prvním  poschodí  naší  školy 
přibyla nová jazyková třída. Školní kuchyně byla předělána zcela.

Na poslední fotce si můžeme všimnout nového vybavení ve školní 
kuchyni.   Napsal: Roland Zůna z 9.A
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Snad každý, který naší třídu zná a zaslechne:,, TŘÍDA IX.A‘‘ ,     
si ve své paměti vybaví: ,,TŘÍDA ukecaných  a provokativních žáků, 
kteří ze svých úst vydávají podivné zvuky. V poslední době se vše 
mění a to aniž bychom chtěli. Nedokážeme popsat, čím to je…snad 
tím,  že  dospíváme.   V  poslední  době  některé  holky  o  přestávkách 
sedají k lavicím a drbou.  Další holky se provokují s klukama a zbytek 
je  v  tělocvičně  nebo  na  chodbě… Dříve  jsme  si  všichni  se  všemi 
povídali,  pomáhali  si  atd.…  Ale  nemůžeme  říct,  že  si  už  vůbec 
nepomáháme.  Jakmile se někdo dostane do problému, ať už se jedná 
o hádky, známky atd.,  vždy se mu snažíme pomoci.  Dokážeme při 
sobě stát v každé situaci. To dělají ty roky, kdy se každý den (kromě 
víkendu)  vídáme.  Za  těch  9  let,  co  chodíme  do  školy,  se  nám 
vystřídalo  celkem 8 třídních  učitelů.  Za 9 let  jsme se  toho o  sobě 
mnoho dozvěděli a to se může v budoucnosti hodit. 

Napsala: Michaela Proftová a Nikola Marcínková z IX.A
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Prostudoval jsem kroniku naší třídy, kterou založila paní učitelka 
Marková v šesté třídě. V té době mezi nás ještě patřili  tito žáci: 
Martin Vuongh, Marek Gesl, Tomáš Bulva a Honza Hladký. Nyní 
je nás jen patnáct (pět holek a deset kluků).  Zažili  jsme hodně 
exkurzí a výletů na různá místa v České republice. Na základní 
škole jsme už poslední rok spolu a právě se rozhodujeme, kam se 
přihlásíme na školu. Už začínáme vymýšlet  potisky na trička a 
kraťasy.  Připravujeme  se  na  Poslední  zvonění,  které  bude 
oficiální předávkou pomyslné štafety budoucím prvňáčkům. Naše 
paní  učitelka  navrhla,  že  bychom se  mohli  zvěčnit  na  třídním 
tablu.  Nám se  tento  nápad  velmi  líbí.  Na  konci  školního  roku 
pojedeme  na  třídenní  výlet  pod  stany.  Chystáme  se  také  na 
společnou  rozlučkovou  večeři.   Děkujeme  naší  třídní  učitelce 
Markové, že s námi vydržela všechny školní roky a že nám vždy 
poskytla pomoc, když jsme se nemohli na něčem dohodnout.

Napsal: Jakub Šťastný, 9. B
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Karin Rozsypalová z 8. A

Rozhovor

Jelikož se nám na škole od začátku školního roku objevili noví učitelé, 
dovolila jsem si udělat s jedním z nich menší rozhovor... Zvolila jsem si 
slečnu Zajovou, která je mi z nich nejsympatičtější.

  1. Proč jste přešla zrovna na tuto školu?

         Shodou náhod a okolností. ZŠ Habartov hledala němčináře, já 
školu.
       
  2. Jaké třídy vyučujete a které předměty?
            
         Aj – 4. třída, Hv – 5., 6., 7. , tř, Nj – 3. , 7.  tř. Vlastivěda – 5. třída 
Občanská a rodinná výchova – 6.,       7., 9. třída.
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 3. Baví Vás to?

        Pokud třída alespoň do jisté míry spolupracuje pak velmi, v 
opačném případě méně.
         
 4. Který z vyučovaných předmětů vyučujete nejraději?

       Německý jazyk

 5. Deváté třídy vyučujete sexuální výchovu. Jaké to je vyučovat 
toto choulostivé téma a zrovna u dospívajících studentů?

      Někdy velmi stresující, někdy úsměvné.

 6. U nás v 9. A  jste se zmínila, že zde v Habartově nebydlíte. Líbí se 
Vám naše město?
            
     Město jako takové je hezké, k infrastruktuře mám pár výhrad, 
každopádně na svůj zrenovovaný Sokolov nedám dopustit.

                                                                             Děkuji za tento rozhovor, Marie Waitová  z 9.  
A

Lucka Siváková ze 6. A
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Z Habartova

Knihovna a muzeum
Nedávno  se  v Habartově  otevřelo  infocentrum,  ve  kterém  je  sloučena 
knihovna a muzeum. V muzeu, které je v druhém patře se můžete podívat 
za 10kč na četnickou výstroj, zbraně, dopravní prostředky, na kterých se 
četníci  dopravovali.  Dokonce  tam  naleznete  originální  dokumentaci  o 
platebních podmínkách četníků, dále pak postavy četníku v terénu. Plakáty, 
které tam naleznete, vám vytvoří představu, jak dotyční četníci vypadali, 
sloužili a žili.

Městská  knihovna  Habartov je  nedílnou  součástí  muzea.  Naleznete  zde 
nespočet knih různých žánrů (od románů milostných až po horory). Každý, 
kdo navštíví knihovnu, tak si hned všimne většího prostoru, což je důvod, 
proč tady najdete více věcí ( např. pohodlné sedačky, kávovar,atd.). A to 
není zdaleka vše, co tu můžete dělat. Můžete surfovat na internetu, jsou zde 
totiž 4 zbrusu nové počítače (oproti té staré, kde byl jen jeden počítač, je 
toto docela důležitá změna), kdo by chtěl, tak může navštívit knihovnu, ale 
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musí se zaregistrovat, což stojí 50 Kč na rok, ale za vše co nabízí, to určitě 
stojí.          Napsali: Zdeněk Cicko a Dominik Novotný z 9. B

Víkendový pobyt na Rotavě potřetí
Již potřetí pořádal DDM Habartov víkend na Rotavě, který alespoň podle 
mě  sklidil  velký  úspěch.  V  sobotu  26.9.  kolem  10  hodiny  se  začali 
víkenďáci sjíždět do tábora. Někteří marně doufali, že budou ubytováni ve 
stanu, ale stany byly už dávno pryč a noc jsme museli přečkat v pokojích 
ve  druhém  patře.  V  letošním  roce  jsme  se  stali  členy  týmu  třech 
konkurenčních  televizních  stanic,  které  mezi  sebou  soupeří  o  přízeň 
diváků.

Televizní  stanice  Čiki,  Angel  a  eXtrem  musely  vytvořit  logo  stanice, 
reklamu, večerníček a třeba moderovat sportovní utkání. Diváci si nejvíce 
oblíbili  televizi  Čiki,  na  druhém  místě  ve  sledovanosti  se  umístila  Tv 
Angel  a  na  konci  se  umístila  stanice  eXtrem,  která  zanedlouho 
zkrachovala.  Každý dostal  nějakou odměnu,  ať  už  za  vítězství  nebo za 
prohru. Tento tábor doporučuji všem, kteří mají rádi zábavu a kamarády.
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Rozhovor s Janou Chalupskou, ředitelkou DDM Habartov:

-Koho vlastně napadlo uspořádat víkendový pobyt na Rotavě?
Tento nápad jsem dostala já.

-Když se pobyt konal poprvé, čekali jste, že se stane pravidelnou záležitostí?
Vlastně ani ne, když jsme jeli poprvé, brali jsme to jako zpříjemnění 
prázdnin, vzali jsme jen pár lidiček, kteří jsou tak nějak s domem dětí 
spřízněni.

-Budete příští rok pořádat pobyt znovu?
Pokud se někdo přihlásí, tak zajisté pojedeme.

-Může se pobytu zúčastnit každý?
Ne, je omezen věkem a přednos mají členi Klubu táborník.

-Bude se v budoucnu konat nějaká podobná akce?
V průběhu zimy se bude několikrát konat akce s názvem noční DDM.

Napsal: Jiří Pařízek z 9. B

Štěpánka Vybíralová ze 6. A
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Naše zájmy

                    

Toto téma jsem si vybral, protože mě tento kroužek moc baví a hlavně 
proto, že se jezdí na různé soutěže. Ve sboru Zvonek jsem začal zpívat 
od začátku tohoto školního roku, i když jsem mohl už chodit i v minulém 
roce. Scházíme se 2x do týdne kvůli zkouškám...

Pěvecký sbor ZVONEK byl založen v roce 1982. Od té doby vystupuje 
pravidelně při různých příležitostech doma i v zahraničí, dokonce pořádá 
za rok i dva samostatné koncerty. Byl úspěšný na několika domácích i 
zahraničních  festivalech.  Současnou  sbormistryní  od  roku  2006  je 
Andrea Plachá.

V měsíci  září  jsme zahajovali  25.  Sokolovskou Čurdu, to je  Divadelní 
svátek a různí ochotníci tu pořádají své herecké prezentace.

3. října jsme byli na soutěži v Jirkově. Je to hned za Chomutovem, kde 
jsme získali oproti minulému roku ZLATÉ PÁSMO s 25,6 body. Jak už 
jsem  naznačil,  minulý  rok  jsme  měli  STŘÍBRO.  25.  října  jedeme  na 
soutěž do německého Schwandorfu.

Hlavní událostí tohoto roku bude soutěž v Belgii, kam jedeme na 4 dny 
kolem května-června.

Webová stránka sboru je: www.zvonek-sokolov.wz.cz

Zkoušky sboru: Pondělí  15:30 - 17:00 ,  Středa  15:30 - 17:00

  Napsal: Patrik De Luca z 9. A

TOP 3 NEJ COOL WEBOVKY
V dnešním předigitalizovaném světě plném vražedných SMSek
a bombových atentátníků z WINDOWSu se objevil bezejmenný
hrdina. My ho nazýváme INTERNET. Jeho zbraněmi jsou we-
bové stránky. Ale i mezi nimi se objevilo několik AVATARŮ 
a o těch pojednává můj článek. WEBU ZDAR, HOWG !!!

TOP 3 NEJ COOL WEBOVKY
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                           LOBOtomie
                                   www.lobo.saiffer.net
Tato stránka patří k mým nejoblíbenějším a to proto, že jejím tématem je 
LOBO! Kdo je Lobo? To je jedna z nej 
cool komiksových postav a taky patří 
k těm nejbrutálnějším. A taky k mým 
nejoblíbenějším. Na této stránce získáte 
přehled o tom, kdo to vlastně Lobo je a 
kdo ho vytvořil.
Najdete zde všechny jeho komiksy a 
některé si můžete i přečíst, což je fakt 
HUSTÝ!!!
                                HODNOCENÍ: 90 %

                         JINOTAJ
                                www.jinotaj.euweb.cz
TAK TOHLE JE FAKT NEJLEPŠÍ STRÁNKA NA 
SVĚTĚ!!! Tahle stránka ani nepotřebuje komentář. Je to 
totiž velmi povedená parodie na Harryho Pottera. Dozvíme 
se tak, že se Snape pokusil uškrtit Harryho, zjistíte 56 

způsobů jak naštvat Snapea a 
ty fotomontáže jsou fakt 
úžasný.
Fakt doporučuji! 
HODNOCENÍ: 100 % 

           VŠE O GTA
               www.gta.cz
A nakonec je tu stránka o GTA. Najdete zde vše, co se GTAčka týká. Jsou tu 
různé obrázky, články a videa. Pokochat se tak můžete videem z
GTA 1 . Najdete zde opravdu všechno.
            HODNOCENÍ: 80 %

Tak co? To má tedy internet mocné zbraně.
Jenže internet a ani můj článek nejsou nekonečné. Takže ADIOS 
AMIGOS!!!
                                                   Napsal: Milan Karnolt z 9. A
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Martin Kadlec z 8. A

Historie:
Začátky paintballu jsou v Austrálii. Pastevci ovcí používali vzduchové pistole a 
kuličky  s nesmyvatelným barvivem,  sloužilo  to  k tomu,  aby  si  ulehčili  práci 
s počítáním ovcí.  Paintball  je  velice  mladý  sport,  který  se  rychle  rozšířil  do 
celého světa. První turnaj se odehrával v USA ve státě New Hampshire v roce 
1981. K nám se dostal v roce 1992 a počet hráčů pořád stoupá.

Paintball je velice akční, zábavná a atraktivní hra, která mě velice zaujala, sice 
hraju jen příležitostně, ale jinak mě to velice baví, je to dost podobné airsoftu, 
ale v paintballu je více akce- prostě správná řežba. 
Jednou jsem byl na akci s mým strejdou, přijelo nás tam kolem 150 lidí, divil 
jsem se, že dokonce přijelo asi deset Němců. I hned, jak jsem vstoupil do hry, 
byl jsem vystřílen ze hry, chytil jsem pořádnou dávku. Tato akce se mi velice 
líbila, protože se tam sešlo dost lidí. 
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Pravidla:
Pár pravidel pro neznalce:

1. Hraje  se  v  přírodě  a  jiných 
libovolných  prostorech,  obvykle 
větší rozlohy.

2. Munice není omezená.
3. Na hru dohlížejí rozhodčí.
4. Obvykle je na hřišti řada umělých 

překážek.

Výbava:
1. Maska je jedním z nejdůležitějších vybavení v paintballu.
2. Libovolná zbraň (samozřejmě na paintball)
3. Oblečení (maskáče podle toho jestli máte nějaký tým).

Nejhratelnější hry:
1. Vlajky (capture to flag).
2. Dobývaní nebo bránění objektu.
3. Záchrana zajatců.

Napsali: David Šedivec a Daniel Škrha z 9. B

                

         TANEC
HISTORIE TANCE:
Tanec  už  je  tak  starý  jako  lidstvo  samo.  Kresby  tančících  figurek  najdeme 
v afrických jeskyních nebo na nádobách starověkých Řeků. Z toho vyplývá, že 
byl tanec vždy součástí lidské kultury. Tanec sloužil a stále slouží k zábavě. 19. 
století je považováno za začátek období společenských tanců. Taneční zábavy 
začaly být nepostradatelnou součástí společenských setkání jakéhokoliv druhu. 
Otevíraly se taneční sály a vznikaly orchestry.
HISTORIE  BŘIŠNÍCH  TANCŮ: Orientální,  nebo  také  břišní,  tanec  je 
vůbec nejstarším tanečním uměním na světě. Vznikl asi 4 - 10 000 let 
před naším letopočtem. Většina zdrojů se shoduje, že se původně jednalo 
o tanec rodiček.  Tančily  jej  ženy kmenů z oblasti  střední  Afriky a měl 
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usnadňovat  život.  Když  měla  žena  otěhotnět,  odcházela  na  posvátná 
místa. Tam obvykle při úplňku či novu tančila tance, které její tělo i duši 
připravovaly  pro  početí  nového  života.  Na  mnoha  místech  se  s tímto 
rituálem setkáváme dodnes. duši připravovaly pro početí nového ž Jméno 
naší  taneční  skupiny  je  „LIVE  DANCE“,  v  překladu  „živý  tanec“.  Jsme 
rozděleni na 2 skupiny - malí -zde jsou děti do 14 let
                                     - velcí - zde jsou ti starší +14 let
Všichni trénujeme v Domě dětí a mládeže pod naší vedoucí Hankou Královou. 
Mladší se scházejí ve středu od 17:00-18:15. Od 17:00 do 17:45 se připravují na 
moderní  tance  a  potom 17:45  do18:15  jsou  na  řadě  tance  břišní.  My  větší 
trénujeme ve středu od 18:15 do 19:00 a v neděli od 18:00 do 19:00. Trénujeme 
jen  to,  co  se  potřebujeme  naučit.  Jezdíme  na  vystoupení  skoro  všude 
v Karlovarském kraji .Bylo nás 8 ale Sylva Ludwigová  se odstěhovala do Prahy 
a  její  sestra  Andrea  Ludwigová  chodí  jenom  občas,  takže  nás  tancuje  jen 
6:Hanka, Lenka, Melinda, Štěpánka, Aneta a já.
Chodím sem už 1rok a jsem moc ráda, že můžu tancovat v této skupině. Holky 
jsou tu prostě  super,  pomůžou kdykoliv a  můžu se jim se vším svěřit.  Rádi 
tancujeme na Britney Spears, The Pussycat Dolls. Tancujeme i španělské tance 
takzvané  flamengo.  Břišní  tance  tancujeme  se  závoji  a  ty  nám  šije  Lenka. 
Necháváme  si  od  ní  šít  skoro  vše.  Mám je  moc  ráda  a  chtěla  bych  s  nimi 
tancovat dál.
 Ráda tancuji všechny tance. Někdy mě baví víc břišní a někdy zase moderní.

Klára Brousilová

The Sims 3 další  hra od firmy EA Games.  Tato hra je moje 
nejoblíbenější  hra.  Proto  jsem  si  ji  vybrala  jako  námět  pro 
článek do školního časopisu,  ale  taky protože jsem nevěděla 
žádné jiné téma.

Hra The Sims 3 se liší oproti všem dílům skoro vším. Hlavním 
lákadlem hry je stavění objektů do různých směrů, ale nejen to. 
Simíci neboli obyvatelé Simího světa se mohou pohybovat po 
celém městě, ne jako v předešlých dílech The Sims.
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Dalším z lákadel je v této hře nové vytváření postav. Vše si 
můžu  vytvořit  naprosto  podle  svých  představ.  Např.  širší 
nastavení obličeje, oblečení, vlastností (když třeba Simík číslo 1 
nebude mít v lásce televizi a Simík číslo 2 se na ni bude koukat, 
Simík číslo 1 udělá nervózní pózu a televizi nervně vypne). Tuto 
hru pařím až 6 hodin denně, ale jistě ne každý den.

K této nové hře vydané 6. června 2009, je dnes skoro již v 
prodeji  nový  dodatek  „Cestovní  horečka“,  který  vyjde  21. 
listopadu 2009.

Anketa ve třídě informatiky 

Otázka byla jediná a to: Jakou máte nejraději hru?

Jakub Šťastný - „Nejraději si zahraju logické hry“

Marie Waitová - „Nehraju hry, ale za to mám ráda server Lide.cz 

             a ICQ“

Klára Brousilová - „Nehraju hry, mám ráda Facebook“

Zdeněk Cicko - „Mám rád střílečky“

David Šedivec - „ Taky střílečky a strategie“

Patrick De Luca - „ Mirrors Edge, ale teď spíš hraju novou MMO: 

    Aion“

Dan Šmrha - „RPG“

Milan Karnolt - „No tak já teďka Mafii“

Michaela Proftová - „World of Warcraft“

Nikola Marcínková - „Žádnou“

Jiří Pařízek - „Need for Speed“

Dominik Novotný - „To samý co on: Need for speed“

Napsala: N!kola Bud!lová z 9. A
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