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Z naší školy

Pokud si  vzpomenete,  co jsme o sobě psali  v minulém čísle,  tak došlo 
k určitým změnám. V poslední době se zlepšovaly vztahy mezi spolužáky. Už to 
u nás není hrůza a myslíme si, že se tu i dobře pracuje.  

Účastnili  jsme  se  řady  akcí,  které  máme  opravdu  rádi.  Na  vánočních 
besídkách  jsme si  rozdali  dárky,  hráli  kolektivní  hry  a  poté  jsme  se  kochali 
zpěvem spolužáků z ostatních tříd. Překvapením pro nás byl zpěv učitelů, mezi 
kterými pochopitelně nechyběla ani naše paní učitelka Janáčková.  Bylo to moc 
příjemné. Společně jsme si svátky užili senzačně. I třídu jsme si pěkně vyzdobili 
za  pomocí  paní  učitelky  Jansové,  kterou  máme  na  výtvarnou  výchovu.  Po 
vánočních  prázdninách  jsme  se  všichni  vrátili  do  školních  lavic.  Ale  aby 
přechod  k učení  nebyl  tak  tvrdý,  někteří  z nás  se  zúčastnili  basketbalového 
turnaje. I když neměl každý  z nás sportovního ducha, stejně jsme si to užili.
A užili  jsme  si  nejen  to!  Byli  jsme  na  výletě  v ETI,  kde  jsme  se  seznámili 
s výrobou  tepla  a  elektrické  energie  v tepelné  elektrárně  a  leccos  jsme  se 
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dozvěděli  i  o  pracovních  podmínkách  zaměstnanců.  Liduška  měla  protekci, 
protože za ní přišla maminka se svačinou.
Na přednášce o drogách v Městské knihovně jsme byli velice poučeni o tom, co 
a  proč  nedělat.  Snad  to  v nás  něco  zanechá  a  budeme  se  umět  vyhnout 
návykovým látkám.
Bohužel neabsolvujeme jen různé akce, ale musíme se také učit. To nám však 
jde, tak co o tom psát.

Tady je seznam žáků v naší třídě 8.A, aby jste se v nás orientovali a když nás 
potkáte, věděli o koho jde:
Banduričová Hana (Hokejistka)
Brandis Jonáš (Jony)
Cicková Lýdie (Lily)
Čáslavová Anežka (Šmoula)
Doležalová Karin (Golfistka)
Dubová Františka (Akdemrahc 
uktápzop)
Fišer David (Fíša)
Janík Matěj (Fotbalista)

Kačmaříková Monika (Monísek)
Kroka Miroslav (Mireček)
Ladičová Julie (Jůlinka)
Mašková Petra (Mašulka)
Rodová Jana (Janička)
Zakopčanik František (Dark 
Orbiťák)
Žák Jiří (Žaklin)

Napsaly: L. Cicková a A. Čáslavová z 8. A

Vytvořila: Sára Horváthová ze 7. B
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V naší třídě je dohromady 17 žáků, se kterými si docela dobře rozumíme. 
Chodíme spolu do třídy už 8let, a tak se docela dobře známe. Připravily jsme si 
pro  některé  spolužáky  z naší  třídy  otázky,  a  jsme  zvědavé  co  nám  odpoví. 
Nebudeme překvapené?

1. Co se vám na naší třídě líbí nebo nelíbí?
Většině spolužáků se libí výzdoba třídy.

2. Chtěli byste něco změnit na naší třídě?
Většina našich spolužáků odpověděla,  že by změnila  všechno.

3. Jaký je váš oblíbený učitel?
V odpovědích se nejčastěji pochopitelně objevil pan učitel Plevka, náš 
třídní učitel.

4. Jaký předmět je váš nejoblíbenější?
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Nejoblíbenějším předmětem byla v odpovědích výchova ke zdraví a 
hudebka.

5. Jaký předmět je pro vás méně oblíbený?
Nejméně oblíbená byla  matematika a chemie.

6.Myslíte si, že si jako třída rozumíme?
Většina spolužáků odpověděla, že si docela rozumíme.

Většina odpovědí nás vůbec nepřekvapila, ale některé přece jenom ano.
Například odpovědi na třetí otázku nás nepřekvapila vůbec. Ale zato odpovědi 
na druhou otázku nás opravdu překvapily. Změnit by spolužáci chtěli všechno, 
ale nic s tím nedělají.

Na závěr bychom chtěly poděkovat našim spolužákům za spolupráci.
Napsaly: Jarmila Jetelová  a Markéta Jirglová  z 8. B

Vytvořila: Káťa Polívková ze 7.B

5



Rozhodly jsme se, že požádáme o rozhovor paní učitelku Vaňkovou, protože je 
v této škole prvním rokem. Chtěly jsme znát názor paní učitelky na naši školu, 
proto jsme jí daly pár otázek ohledně naší školy.

1. Čím jste se vyučila?
Odpověď: Vystudovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni 
filozofickou fakultu. 

2. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu?
Odpověď: Protože se škola nachází nedaleko mého bydliště.

3. Učíte na této škole ráda?
Odpověď: Ano.

4. Jaké předměty vyučujete?
Odpověď: Německý jazyk, tělesnou výchovu a ráda bych učila i ruštinu.

5. Jste s touto školou spokojená?
Odpověď: Ano.

6. Jaký máte vztah s učiteli?
Odpověď: Doufám, že dobrý.

7. Jakou třídu máte nejraději?
8. Jaká třída je podle vás nejproblémovější?

Odpověď: Snažím se nedělat rozdíly.

Závěr:
Překvapila nás odpověď na otázku číslo 4, že by paní učitelka chtěla vyučovat i 
ruštinu.  Velmi nás potěšila odpověď na otázky číslo 7 a  8,  že paní učitelka 
mezi nikým nechce dělat rozdíly.

Napsaly: Monika Francová a Henrieta Nocarová z 8.B                         

 Vytvořila: Míša Karolová ze 7.A
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Vytvořila: Lucie Siváková ze 7.A

21.prosince měla 8.A, jako i všechny ostatní třídy,  vánoční besídku. Moc jsme 
se těšili, až si rozdáme dárky. Dali jsme si však jednu podmínku, že si každý 
musí  zahrát hru, ve které má předvést svůj talent,  ať to byl zpěv nebo tanec. 
Jenže  nakonec  všichni  prohráli,  protože   Fanda  vzal  výhru  a  utekl  s  ní  a 
představte si, že se s nikým nepodělil!!! Takže z toho nikdo nic neměl. A byli 
jsme smutní. Začala totiž přestávka a my museli čekat. Konečně však zazvonilo 
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a přišla chvíle, na kterou se všichni těšili (rozdávání dárků). Dárků byla spousta 
a každý dostal alespoň jeden.

Jakmile se rozdaly dárky pustila se 
televize a koukalo se na Asterixe a 
Obelixe. Pak se všechny třídy sešly 
na  chodbě,  abychom  si  vytvořili 
vánoční  náladu  poslechem  koled. 
Zpívali  hlavně žáci,  ale překvapili 
nás  učitelé  tím,  že  nám na  závěr 
také  zazpívali.  Konečně  nadešla 
poslední hodina, ve které jsme zase 
hráli hry. Nejzábavnější hra byla na 
policajta  a  zloděje,  ve  které  se 

všichni pobavili. A přitom jsme čekali, až zazvoní zvonek na přestávku a šli 
jsme domů a těšili jsme se na skutečného Ježíška!

Napsaly: Hana Banduričová a Petra Mašková z 8. A   

Dne  7.12.2010  jsme  se  zúčastnili  přednášky o  drogách  v  městské 
knihovně. Přednášku měl pan Převrátil z Policie ČR. Pro někoho to byly 
novinky,  pro  někoho  zábava,  ale  někdo  si  z  toho  vzal  i  ponaučení. 
Nejprve jsme se dozvěděli o účincích drog. Po použití některých drog 
máme  halucinace,  myslíme  si,  že  jsme  pomerančem a  začneme  se 
loupat,  nebo  místo  sklenice  vidíme  jablko  a  začneme  jí  kousat  a 
pořežeme si obličej. Ostatní drogy mají zase účinky jiné. Na každého 
trochu jinak působí. Také nám řekl, že drogy dělíme na amfetaminy, 
opiáty, halucinogeny, cannabinoidy. Podle toho jinak působí. Některé 
drogy jsou přírodní a  dají se získat z rostlin, jiné chemicky vyrobené. 
Pan Převrátil nám říkal hodně příkladů, co to s lidmi dělá, jak snadno 
se můžeme stát drogově závislí a hlavně, co to dělá s naším tělem a 
jak můžeme skončit, když budeme drogy používat. Uvedl nám hodně 
příkladů a všichni poslouchali. Na závěr se někteří žáci na něco zeptali 
a pak jsme měli o čem přemýšlet.
Informace  snad  všichni  použijeme  k tomu,  abychom  se  drogám 
dokázali vyhnout.
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Napsali: František Zakopčanik a Karin Doležalová z 8. A

Namalovala: Denisa Dudyová
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U ili  jsme  se  o  elektrické  energii,  vč  zem pise  oě  
elektrárnách, ale p edstavu o výrob  elektrické a tepelnéř ě  
energie jsme moc nem li. Tak jsme se na to 6.12.2010 jeliě  
podívat do elektrárny Tisová. Cena byla 61 K . č

Exkurze se zú astnili žáci osmých a devátých t íd. Jelič ř  
jsme  ve  dvou  autobusech.  S  námi  jela  paní  u itelkač  
Janá ková a paní u itelka Krapfová,  sč č  žáky devátých t ídř  
jela  paní  u itelka  Markováč .  Když  jsme  se  mrazivého 
zimního rána všichni usadili do autobusu mohli jsme vyjet. 
Po pár  minutách jsme byli  u ETI  v Tisové a vystupovali 
jsme. Museli jsme však ješt  ekat u vstupních turniket  aě č ů  
zapsat se. Za chvíli už exkurze mohla za ít. Nejprve jsmeč  
šli  do  dlouhé  místnosti  se  stoly  a  židlemi,  kde  nám 
pr vodci vysv tlili n co o fungování elektrárny a pak jsmeů ě ě  
mohli vyrazit do areálu ETI v Tisové. Bohužel nám pr vodciů  
vysv tlili, že se nepodíváme nahoru na v ž, protože je velkýě ě  
mráz  a  je  to  tam namrzlé.  Na to  jsme se t šili  nejvíce.ě  
Prošli  jsme celý  areál.  Zavítali  jsme k jedné  pracovnici, 
která  monitoruje  celý  prostor  elektrárny.  Vid li  jsmeě  
obsluhy,  které  celou  práci  ídí  prost ednictvím  po íta .ř ř č čů  
Vidí, jestli je všechno v po ádku, nebo ne. Vid li jsme takéř ě  
pásy, na kterých se p eváží uhlí i vlastní generátory, kdeř  
se  vyrábí  tepelná  a  elektrická  energie.  Za  úkol  jsme 
dostali, všímat si, kde byla v tšina stroj  vyrobena. A bylaě ů  
to Škoda Plze .  ň

Nakonec  jsme  se  znovu  sešli  i  s ostatními  žáky 
v dlouhé místnosti. Pr vodci se sů  námi rozlou ili a jelo seč  
dom  :).ů

Napsali: Jakub Hrubý a Ji í K ivka z VIII.Bř ř
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Nakreslila: Káťa Polívková ze 7.B 
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Dne 3.1. 2011 se odehrával zápas v basketbalu. Na naší škole je to tradice, 
vždy po vánočních prázdninách rozhýbat zlenivělé tělo. 

Basketbal hrál jen druhý stupeň (6-9 třída). První 2 hodiny hrála  šestá 
třídy proti sedmým a další dvě hodiny se to změnilo a šly hrát osmičky proti 
devítce. Ostatní třídy se šly učit.
Některé  třídy  šly  fandit  hlavně  svým 
hráčům. Ale fandili i těm, které nebyli 
z té  samé  třídy.  Týmy  byly  rozdělené 
na holky a kluky. Ve finále se sečetly 
jejich body dohromady a podle toho byl 
na konci turnaje udělen diplom. Hrálo 
se na 2 poločasy po pěti minutách. Po 
prvním poločase se šli hráči napít,  na 
záchod  a  odpočinout  si.  Když  začal 
druhý poločas, hráči se snažili ze všech 
sil dát další koš a tím změnit výsledek zápasu. Po skončení zápasu  si všichni 
pořádně odpočali a oddechli.

Hráli jsme jako druhá skupina proti  8.A a 9.A. Už od počátku jsme si 
nebyli  moc  jistí  úspěchem.  O velké přestávce  týmy odešly  do šaten,  kde se 
převlékly a přesunuly se do tělocvičny. Nejprve nás učitelé přivítali a potom se 
hrál  první  zápas.  Jelikož  se  někteří  členové  týmu  8.A nedostavili  do  školy, 
museli si „půjčit“ posily z 8.B. A  to bylo pro nás štěstí. Kdyby byli v plném 
počtu, jsem si jistý, že by nás (8.B) porazili.

První zápas hrála 8.A s náhradníky z 8. B proti 9.A. Konečný stav utkání 
byl 12:6 a tedy první vítězství pro 9.A. Druhý zápas hrála 8.A proti 8.B. Zápas 
skončil  4:4.  Naši  třídu  reprezentovali  za  chlapce  Nikolas  Červeňák,  Lukáš 
Domin,  Lukáš  Štuka,Jan  Tatíček,  Daniel  Rambousek  a  na  střídání  Martin 
Zachatý.  A  za  děvčata:  Aneta  Petrová,  Alena  Vojtášková,  Hana  Kavurová, 
Monika Francová a Jarmila Jetelová.

Po turnaji  se všichni vrátili  do šaten, převlékli  se, aby se za chvíli  vrátili  do 
tělocvičny vyslechnout výsledky turnaje: 

Na 1.místě se umístila IX.A, 
                             na 2.místě se  umístila VIII.B a 
                            na 3.místě se  umístila VIII.A.

A jelikož se všichni moc snažili,  na konci dostali všechny třídy malou 
sladkou odměnu v podobě  například hamburgeru, párku v rohlíku a podobně. S 
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touto odměnou jsme dostali i diplom podle umístění.  A to už jsme šli domů, 
fyzicky vyčerpaní, ale o 2 hodiny dříve.

Napsali: Tatíček, Štuka, Zachatý, Rambousek z 8. B

Nakreslila: Paulíková z 9.A

13



Povídka

Zkouška 2: Pátek 13.
Možná si ještě pamatujete na Novákovou, jejího (nyní již bývalého) 

učitele a zkoušku z dějepisu. Od té doby se toho moc nezměnilo – 
Nováková  z  dějepisu  zkoušená  nebyla,  takže  nový  učitel  tohoto 
předmětu na škole pořád vyučoval. Ten minulý byl stále v Austrálii a 
vypadalo to, že u Novákové bude vše v pořádku. Jenže pak nastal ten 
osudný den – pátek 13.

Tenhle den je velice zrádný, a proto si musíte dávat veliký pozor a 
raději se neustále rozhlížet kolem. Úplně nejdůležitější ale je, abyste v 
pátek 13. vstali z postele pravou nohou. Protože jestli vstanete levou, 
tak  už  se  vezete  a  nic  vás  nezastaví.  Novákovou naštěstí  zastavila 
skříň a ta je přeci jenom měkčí než zeď, ale ne zase o moc. Jak jsem 
napsala – vstát levou nohou, obzvlášť v pátek 13. a navíc máte-li před 
postelí  kobereček  na  plovoucí  podlaze  je  velice  nebezpečná 
kombinace.

Přesto ale Nováková neztrácela naději a s úsměvem přišla do třídy. 
První hodina – fyzika. Tu na škole vyučuje přímo sám pan ředitel, 
proto při jeho hodinách nikdo ani nedutá a všichni sotva dýchají. Ten 
den přišel pan ředitel do třídy s obzvlášť mrzutým výrazem ve tváři 
(asi taky vstal levou nohou z postele). Zapsal do třídnice a hlubokým 
tónem  hlasu  pronesl:  ,,Dneska  je  pátek  13.  Co  takhle  někoho 
vyzkoušet? Nováková, pojď k tabuli!“ Nováková byla ale připravená, 
přece by neriskovala se na tenhle den pořádně neučit, a tak šla k tabuli 
docela sebejistě. Zrovna probírali teplo, to má docela v malíčku. Jenže 
pak se jí ředitel zeptal: ,,Co je to atom a co je to molekula?“ Nováková 
jen  na  sucho  polkla  a  pronesla:  ,,S  atomem jsem nepočítala,  pane 
řediteli.  A s molekulou taky ne.“ A do lavice šla s pětkou a stejně 
mrzutým výrazem, jaký měl i pan ředitel.

Další  hodina  byla  čeština,  konkrétně  literatura.  To  už  byla 
Nováková nervózní  zase  o  něco víc,  protože  na  tenhle  předmět  se 
zapomněla připravit. Když vešla paní učitelka do třídy, samozřejmě se 
rozhodla, že když už je ten pátek 13., musí někoho vyzkoušet. A opět 
padla volba na Novákovou. Ta pomalu cupitala ke katedře a s hlavou 
dolů položila paní učitelce na stůl žákovskou.
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,,Tak schválně – minulou hodinu jsme četli příběh. Co to bylo zač a 
kdo to napsal?“,  zeptala  se  učitelka.  Nováková zapátrala  v  paměti: 
,,To bylo o těch bratrech Mrštíkových, jak ten jeden bratr chtěl zabít 
toho druhého.  Teď si  nevzpomenu na název,  ale  napsala  to  nějaká 
Maryša…“  Vyučující  si  povzdychla:  ,,Trošku  se  ti  to  pomotalo. 
Nevadí, zkusíme další otázku, tahle bude lehká – kdo složil Prodanou 
nevěstu?“ Po chvíli ticha z Novákové vypadlo: ,,Už vím! To byl ten, 
Bedřich…“ Podívala  se tázavě na učitelku.  Ta jí  dodávala  odvahu: 
,,Správně…“  ,,Podmáslí!“,  zvolala  vesele  Nováková,  když  si 
vzpomněla na příjmení. Paní učitelka jen zakroutila hlavou: ,,Špatně, 
Bedřich Smetana.“  Nováková (pokoušejíc se vybruslit  z  této trapné 
situace): ,,No jo, ale když se smetana vezme na přetřes, vznikne z toho 
máslo a podmáslí,  tak proto jsem si  to spletla.“  Vyučující  se na ní 
podívala výrazným pohledem typu ,,Ale tohle nemyslíš vážně, že ne?“ 
a Novákové z toho bylo do breku. Přesto to zatím ona ani vyučující 
nevzdaly, a tak jí  paní učitelka položila další  otázku: ,,O čem byla 
Babička?“ Novákové už se skoro zatmělo před očima: ,,Ach, no… To 
bylo… Ta zlá  babička… Jak chtěla  strčit  ty  děti  do  pece…“ V tu 
chvíli už to nikdo nevydržel – spolužáci se smáli, učitelka křičela a 
Nováková jako by najednou viděla nápis ,,Ha ha ha! S pozdravem, 
pátek 13.“ Nováková si v duchu řekla ,,Tak to ne!“, utekla domů a po 
zbytek dne nevylezla z pokoje.

Když se z data začne stávat
třináctého pátek,
musíš pozor dávat
hlavně na začátek.

Napsala: Františka Dubová z 8.A
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Namalovala: Petra Kroupová ze 6.A
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