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Nakreslila:
Káťa Polívková ze 7.B



Z naší školy

7. A
Naše třída se skládá z 16-ti žáků. Není nás moc, ale jsme velice rádi, že 

nejsme spojeni s druhou třídou 7. B. Každý máme jiné zájmy. Někdo rád 
tančí, jiní zase zpívají, někdo rád hraje basketbal a někdo se rád učí. Jsme 

velmi talentovaná třída. Jedna z talentovaných se jmenuje Lucie Siváková. 
Ta patří k těm, kteří rádi zpívají. Má velmi krásný hlas a také se zúčastnila 
několika soutěží, ve kterých dosáhla velkých úspěchů. Na konci šesté třídy 
nám odešla tři děvčata, ale tenhle rok nám přibyl nový žák – Petr Giňa. 
Všichni spolu vycházíme docela dobře. Fungujeme jako kolektiv, který si 
ve všem pomáhá. Jsme jako jedna velká rodina. Také je nám líto, že nám 
odešla paní učitelka třídní -  Marie Kadlecová, které jsme si  moc vážili. 
Naše nová třídní se jmenuje Tereza Jansová. Je docela hodná. Už jsme si 
na sebe docela i zvykli. S paní učitelkou je nejlepší tělocvik. Na tělesnou 
výchovu jsme rozděleni. Děvčata mají p. učitelku Jansovou. To se vždy 
těšíme. Poté co, se převlékneme si dáme rozcvičku, do které se zapojí i 
sama paní učitelka. Nejvíce nás baví basketbal. To si vždycky zahrajeme 
všichni. I paní učitelka, která nám také pomáhala se připravit na Novoroční 
turnaj  v  basketbalu,  kde  jsme  umístili  na  2.  místě.  Myslím,  že  spolu 
vycházíme docela dobře až na nějaké spory, které se už také objevily. Ale 
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vždy se to nějak vyřešilo. Hodina ČJ, na kterou máme také naší třídní, nás 
moc nebaví. Ale byla i taková hodina, která nás zaujala. Tu hodinu jsme 
nazvali Relax. To jsme si lehli na zem pod okno a paní učitelka nám četla 
pohádky. To by se mohlo opakovat častěji. Nejlepším předmětem pro nás 
jsou přestávky. To u nás pořád něco děje.  Někteří  chodí  do tělocvičny, 
někteří se chodí procházet na chodbu a ostatní ve třídě blbnou anebo se učí, 
ale  to  se  nestává  často.  Někdy je  lepší  být  ve  škole  než  doma.  To  se 
alespoň  nenudíme  a  zasmějeme  se.  Hlavně  při  zeměpisu  a  dějepisu  s 
panem učitelem Plevkou se nám to poštěstí téměř vždy. A to třeba i při 
zkoušení.  Ale  i  angličtina  nás  velice  baví.  Na  tu  máme  p.  učitelku 
Kolářovou.  To se  vždy naučíme něco nového a  k tomu si  zahrajeme i 
nějakou tu hru. Jak říkáme, vycházíme spolu všichni v dobrém a doufáme, 
že to tak bude až do té deváté třídy. 

Napsali: Martina Demeterová a Josef Ferenc ze 7.A
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Naše třída VII.B
My dvě  chodíme  do  třídy  7.B,  kam nás  chodí  celkem 18,  z toho  je  8 
chlapců a 10dívek. 

Naší třídní učitelkou je paní Jitka Zajová, je moc hodná a velmi nadaná, je 
šikovná a máme jí rádi. I my jsme šikovná třída, jezdíme na výlety a 11.3 
spíme ve škole, na to se všichni moc těší, bude to zábava, protože paní 
učitelka vymýšlí zábavné hry. Naše třída je okouzlující, i když někdo zlobí, 
ale přesto jsme třída suprová. Máme rádi všechny naše učitele. Bylo nás ve 
třetí třídě kolem 22 dětí. Ve čtvrté třídě jsme se rozdělovaly a teď nás je 
18.   Jsme  dobrá  třída,  nejraději  máme předmět  Český jazyk,Výtvarnou 
výchovu,  Tělocvik  a  Dějepis.  Nejlepšími  žáky  v  naší  třídě  jsou Martin 
Igari,  Denisa  Köhlerová.  Denisa  Köhlerová  navíc  hodně  krát 
reprezentovala naší školu ve volejbale, basketbalu a vybíjené. V naší třídě 
se chováme k sobě ohleduplně, ale někdy se najdou i jedinci, kteří pokazí 
např. celý plán naší třídy, ale už jsme si na sebe zvykly když, teď jsme 
taková  jedna  velká  rodinka.  Na   škole  se  první  den  v novém  roce 
uskutečnil basketbalový turnaj. Společně jsme se sešli v tělocvičně v 8.00 
hod. Kolem 8.10 h jsme nastoupili na nástup. Paní Mgr. I.Marková poté 
turnaj zahájila a hráli jsme spolu se třídami 7.A a 6.A. Naše třída vyhrála 
1.místo, 7.A byla druhá a 6.A třetí, všechna místa byla zasloužená a celý 
turnaj byl spravedlivý. Pak jsme si společně rozdělili odměnu a poté jsme 
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šli  domů.  Každý  rok  na  Vánoce  zdobíme  stromeček  a  pomáháme  s 
přípravou naší vánoční besídky. Pak si rozdáváme vánoční dárky, vždycky 
si  určíme komu jej  dáme, aby měl každý žák v naší  třídě svůj vánoční 
dáreček. Zpíváme si koledy a většinou koukáme na film, ale paní učitelka 
vždy vymyslí nějaké překvapení. Kolem 10.00 jdeme společně na chodbu a 
zpíváme koledy, letošní rok byl velmi pěkný, protože zpíval sbor, který 
vede paní učitelka Jana Krapfová.
Pro žáky 2.stupně se 7.3.  koná recitační soutěž, kterou vede p.u.Tereza 
Jansová, z naší třídy jdou dobrovolně žáci, kteří se sami přihlásili (Míša 
Holubová, Daniela Vráželová a Lucie Klarnerová).Všichni doufáme, že z 
naší třídy někdo postoupí do okresního kola, držíme jim palce.

Napsaly: Sára Horvathová a Lucie Zieglerová žákyně 7.B

Nakreslila: Lucie Siváková ze 7.A

Anketa
Já a má kamarádka  jsme váhaly, o čem máme psát a  nakonec jsme se 
rozhodly. Zajímalo  nás,   který  učitel  z naší  školy  je  mezi  žáky 
oblíbený.  Pak  jsme  zašly  o  velké  přestávce  do  vedlejší  třídy  7.B. 
Nejprve  jsme se šly ale zeptat dozoru, jestli nás vůbec pustí, což se 
stalo.
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Ve třídě sice nebyli všichni žáci, ale nám to pro získání bodů stačilo.
Hlasování  proběhlo  skvěle,  byly  jsme  moc  překvapené.  S tímhle 
výsledkem já i má kamarádka  souhlasíme. Rozhodly jsme se uveřejnit 
hlasování  do 3. místa.
V naší minianketě hlasovala 7.A/B.
Krásné 1.místo získal pan učitel Aleš Plevka (tř.uč.8.B) s počtem 12 
hlasů.  Na  2.místě  se  umístil  pan  učitel  Roman  Benca  (zástupce 
ředitele) s počtem 8 hlasů a na 3.místě se umístila paní učitelka Jitka 
Zajová (tř.uč. 7.B) s počtem 4 hlasů. 
Kdybychom měli jít za všemi žáky, tak by hlasování možná dopadlo 
jinak,
Chtěli bychom však říct všem učitelům, že jejich oblíbenost není to 
nejdůležitější, důležité je to, co nás naučí tak si  s toho nic nedělejte.
Děkujeme žákům 7.A/B za hlasovaní.

                 Napsaly: Michaela Karbolová aAdriana Ladičová ze 7.A

Z našeho města

Město Habartov - zábava
Naše  město  je  v současnosti  krásné  město,  protože  tu  máme  plno 
zábavy .
           A co se tady dá dělat? Ve  městě, kde bydlím, se spousta věcí 
za posledních pár let změnilo, ale čím začít. Vybudovali se  zde nové 
areály pro sportovní akce např. nová jízdní dráha, pro ty co umí jezdit 

na  kolečkových  bruslích  nebo 
na kole. Pak  zde vzniklo nové 
centrum zábavy, kde se dá hrát 
jak  fotbal,  tak  i  jiné  sporty. 
Máme  tu  i  prostor  pro 
pingpongové stoly a hřiště pro 
ty  nejmenší,  kde  je  spousta 
zábavy.
No  a  v neposlední  řadě  se  tu 
najde  i  basketbalový koš, pro 
ty  co  hledají  trošku  jiné 
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sportovní odvětví. Je k tomu i připojené sportovní centrum, které zde 
stojí už delší dobu. Najdeme zde hřiště na volejbal a i na tenis. Tedy 
pokud to někdo umí.  Abych nezapomněla   na  skejťáky a ty  lepší 
bruslaře, tak tu je pro ně skatepark. Kde je spousta ramp…

No možná se u nás brzy ve městě budou stavět i další věci pro trávení 
volného času. Myslím tím, že až zatopí šachtu, tak toho budeme mít 
spoustu a každý si najde to své, co mu bude vyhovovat. Navíc je tu i 
fotbalové  hřiště  pro  naše  fotbalisty,  kteří  reprezentují  naše  město 
Habartov. Je tu Dům dětí a  mládeže    kde můžete navštěvovat mnoho 
různých  kroužků.  Každou 
středu  se  v kině  promítají 
nové  filmy.Vedle  domu 
dětí  je  prostor  pro  malé 
děti, jmenuje se Sluníčko a 
najdete  tam  např. 
houpačky,  kolotoč,  písek 
apod. Na Rádě je knihovna 
a  infocentrum  s  muzeem 
pro  dospělé   i  děti.  Toto 
téma  jsem  si  vybrala, 
protože  je zajímavé a chci 
dokázat, že i v Habartově se nemusíte nudit.

Napsala: Nikola Juhászová ze 7. B
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                 Knihovna

Ve městě Habartov se nachází knihovna na Rádě. Nejdříve byla na 
náměstí, ale zhruba před 2 lety se přesunula právě na Rád. Je poměrně 
veliká a proto sem bylo přidáno i muzeum, ale my budeme tentokrát 
mluvit  o  knihovně.  Byla  otevřena  roku  2009.  Když  vejdete  do 
knihovny, čeká na Vás deset schodů, poté otevřete dveře a před nimi 
je  stůl,  u  kterého  sedí  paní  knihovnice,  která  Vám  ráda  poradí. 
Knihovnu může navštěvovat každý, to znamená jak ti nejmenší, tak i 
dospělí.  V  knihovně  se  nachází  hlavně  spousta  knih,  ale  jsou  tu  i 
k dispozici čtyři počítače s připojením na internet. Knihovna se dále 
dělí na oddělení pro malé a pro dospělé jsou, knihy jsou rozděleny do 
kategorií.  Nesmí  tu  samozřejmě  chybět  ani  občerstvení  nebo  WC. 
Můžete  si  tu  zakoupit  sušenku,  ale  taky  nápoje  -  kávu,  horkou 
čokoládu či čaj.  Když jsem se tak rozhlížel  a všímal jsem si  všech 
věcí, co tu jsou, všiml jsem si také kamerového systému, který chrání 
majetek  a  místnosti  před  nenechavci  a  poškozením.  Máte-li  zájem 
navštívit knihovnu, mají následující otevírací dobu: 

Pondělí: ráno: 9:00 - 11:00 odpoledne: 12:00 - 17:00
Úterý: ráno: zavřeno odpoledne: 12:00 - 18:00
Středa: ráno: 9:00 - 11:00 odpoledne: 12:00 - 17:00 
Čtvrtek: ráno: zavřeno odpoledne: 12:00 - 18:00 
Pátek: ráno: 9:00 - 11:00 odpoledne: 12:00 - 17:00
 Sobota: ráno: zavřeno odpoledne: 12:00 - 17:00 
Neděle: ráno: 9:00 - 12:00 odpoledne: zavřeno

Poplatek za rok je 50Kč jak  pro dospělé tak  i pro mládež, po 
zaplacení dostanete průkazku, která vás opravňuje k návštěvě 
knihovny a půjčování knih. Proto, že je to knihovna, tak si zde zajisté 
můžete hlavně půjčovat knížky. V dětském oddělení jsou knížky pro 
malé, dva stoly a pohodlná křesla, každopádně je tu o vše postaráno. 
Chcete-li vědět více, rozhodně navštivte knihovnu v Národní ulici. 

Autoři: J. Sýkora a D. Horváth
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Nakreslila: Kristýna Jakschová z 9.A

Město Habartov: Obchod Tesco.

Připravily jsme si  povídání o novém velkoobchodu Tesco. Velice nás 
zaujal,  a  proto jsme se rozhodli   napsat  o tomto obchodu článek do 
našeho  školního  časopisu!   V našem  městě  jsme  měli  jediný 
maloobchod.  Jmenuje se Alfa Therm,  nedávno se ale nově postavil 
supermarket Tesco. Stavěl se celkem 2 měsíce a byl otevřen 11.října 
2010.   Uvnitř  obchodu  jsou  celkem  čtyři  pokladny  a  masna  Novák. 
Prodavačky jsou ochotné, hodné, vždy rády pomohou v nouzi a podají 
žádanou informaci. Pracovní doba je od 7:00 hodin do21:00 hodin. 
Obchod je střežen kamerovým systémem a ochrankou.  K získání slevy 
se  používají  kartičky  Club  Card,  které  se  ihned  po  otevření  nového 
obchodu  rozdávaly.  Při  každém  nákupu  po  použití  této  kartičky 
dostanete  za  každých  10 korun  1 bod,   ke  konci  měsíce  vám  přijde
zúčtování  a  můžete použít  papírovou kartičku se slevou.  Na začátku 
prosince,  jelikož se blížily Vánoce,  začali  prodávat nové zboží  -  tedy 
hračky.  Pro každý nákup si můžete zakoupit  tašku s logem Tesco.  
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 V součastné době se tam prodává i oblečení. Před tímto obchodem je 
veliké parkoviště asi tak maximálně pro 60  aut. Na parkovišti je také 
plastová bouda pro nákupní košíky, ale i uvnitř obchodu jsou navíc další 
košíky. V srpnu před začátkem školního roku tam můžeme nalézt také 
školní potřeby.   Najdete tam i jídlo pro své mazlíčky pro psi, rybičky,  
kočky,  křečky.  Dají  se   zde  koupit  i  časopisy.  Uvnitř  obchodu  je 
pekárna, kde se každý den peče čerstvé pečivo a cukroví. Také potěší 
veliký  výběr  vín,  piva  a  limonád.  Před  každým  význačným  obdobím 
(svátkem) je zde nové zboží pro danou příležitost: Silvestr – rachejtle . 
sv. Valentýn: bonboniéry, Valentýnská přáníčka, růže, plyšoví medvídci. 
Velikonoce: zajíčci, vajíčka, cukrovinky. Mikuláš: cukrovinky.
Výhody:  velký  výběr  zboží,  velký  prostor,  ochotné  prodavačky,  každý 
týden sleva na vybrané zboží, každý den čerstvé pečivo.
Nevýhody: žvýkačky a bonbony uprostřed uzavřeného prostoru, masna 
každou neděli uzavřena.
Obchod Tesco je mnoha lidmi oblíben! Jsme velice rádi, že tu i v našem 
krásném a menším městečku máme obchodní dům Tesco!
Doufáme že se vám náš článek líbil!!  

Napsaly: Lucie Klarnerová a Kateřina Polívková ze VII.B
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Nakreslil: Patrik Neubauer ze 7.A
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Volný čas

KKK – Střelby 2010

Klub KKK (Kahrský Karetní Klub) existuje už pár let, byl založen roku 2007. Je 
to klub pro přátele z Úžlabí, ale i lidi z Habartova dříve (Haberspirk). Možná by 
vás zajímalo, že v Úžlabí v prosinci probíhala střelecká soutěž.

Střeleb se účastnilo cca. 20 lidí, byla připravena střelecká zóna která obsahovala 
připevněnou desku na stojanu, na kterou se vešli 2 terče. Před střeleckou zónou 
byl připraven stůl a lavice . Na ní leželi 2 lovecké pušky. Každý soutěžící střílel 
jednou za světla a jednou za tmy. Ve dne vždy přišli 2 soutěžící a jeden střílel 
v sedě  a  druhý ve stoje.  Každý měl  na střelbu 5 diabolek a  po vystřílení  se 
prohodili.  Když  už  byla  celkem  tma,  konalo  se  druhé  kolo  za  stejných 
podmínek, ale z druhé pušky (ta trošku zanášela, tak aby to bylo spravedlivé). 
Terč obsahoval pole s čísly od 1 do 10, přičemž 10 je nejvíc. Když se všichni 
vystřídali  a  trochu  občerstvili  přišlo  vyhlášení.  Na  prvním  místě  se  umístil 
K.Langer, na druhém se umístil D.Hrabal a na třetím J.Přindišová. Vítězové si 
domů odnesli ceny, medaile a K.Langer se poprvé zapsal na střelecký putovní 
pohár klubu KKK. Soutěž proběhla dobře ale večerní mráz dával účastníkům 
zabrat.

                        Napsali: Martin Igari a Jirka Procházka ze 7. B 
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