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Z naší školy

                                                       8. A
Od tohoto  školního  roku  naše  třída  čítá  pouze patnáct  žáků.  A  to 
proto, že nám odešel velmi oblíbený žák Josef Ferenc. Tento školní 
rok  odejde  z naší  třídy  Petr  Giňa.  Také  máme  opět  novou  třídní 
učitelku.  Jmenuje  se Markéta  Ligošová.  Už jsme si  na sebe docela 
zvykli, paní učitelka je totiž velmi hodná. Máme jí na Čj, Vv a Vko. 
Český jazyk nás moc nebaví, ale paní učitelka nám hodinu vždy nějak 
zpestří. Některým se daří více a některým méně. Nyní se připravujeme 
na Olympiádu z českého jazyka.   Hodina probíhá vždy v klidu.  Při 
Výchově k občanství je to ale jiné. Paní učitelka se na nás vždy zlobí, 
že jsme neukáznění.  Také už jsme měli  pár třídnických hodin,  kde 
jsme probírali naše chování a plánovali školní výlet. Museli jsme si 
zvyknout i na jiné paní učitelky. A to na paní učitelku J. Janáčkovou. 
Tu máme na matematiku a zeměpis. Po několika hádkách jsme si však 
uvědomili,  že  je  zbytečné  vyvolávat  konflikty  a  dostávat  špatné 
známky. Došlo nám, že se to určitě dá nějak vyřešit. Nedá se říct, že 
hodiny paní učitelky Janáčkové jsou úplně v klidu, ale je to čím dál 
tím lepší.  Přibyl nám i  nový předmět  – Chemie.  Chemie  nás baví, 
protože se dozvídáme nové věci. Zkoušíme si i různé pokusy. To nás 
obzvlášť  baví.  O přestávkách je to  u nás různé.  Někteří  navštěvují 
tělocvičnu, někteří spíše chodí na chodbu a někteří se učí. Ale to jen 
výjimečně. Také jsou v naší třídě talentovaní žáci. Především Lucie 
Siváková. Věnuje se už nějakou dobu zpěvu a nyní se chystá na další 
soutěž, která se koná v Brně. Všichni jí držíme palce a doufáme, že 
vyhraje.  Předměty,  které  nás  vůbec  nebaví,  jsou  matematika  se 
zeměpisem. Naopak nejvíce nás baví anglický jazyk s paní učitelkou 
L. Kolářovou. Každého z nás baví ale něco jiného. Doufáme, že tento 
rok  nikdo  od  nás  ze  třídy  nepropadne.  I  když  je  to  dost 
nepravděpodobné. Jsem ráda, že mám takové hodné spolužáky. Prožili 
jsme spolu velmi pěkné chvíle a doufám, že nadále budeme. Dosud 
jsme neměli žádné větší konflikty. Jsme jako jedna velká rodina. 

Napsala: Martina Demeterová z 8. A
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Nakreslila: Šárka Koutová ze 6. B

Paní učitelka Markéta Ligošová

Jak jste si určitě všimli, na škole máme novou paní učitelku. Paní učitelka se 
jmenuje Markéta Ligošová a je to třídní učitelka 8. A.
Na paní učitelku jsme si docela rychle zvykli, protože je velmi hodná.
O velké přestávce jsem si  za  ní  zašla  a  zeptala jsem se,  jestli  mi  odpoví na 
nějaké  otázky  do  školního  časopisu.  Paní  učitelka  byla  moc  ochotná  a  na 
všechny otázky odpověděla.
A zde už jsou otázky, které jsem paní učitelce položila:
 

1. otázka: Jaké předměty učíte? 
Odpověď: Čj , Vv , Ikt , vko , sčj 

2. otázka: Na jakých školách jste učila předtím? 
Odpověď: Měla jsem praxi na sokolovském Gymnáziu a na Soukromé obchodní 
akademii.

3. otázka: Co děláte ve volném čase? 
Odpověď: Ráda čtu, občas si zacvičím, když je hezké počasí, ráda jezdím na 
kole. Moc ráda cestuji po ČR.

4. otázka: Jakou barvu máte nejraději? 
Odpověď: Oblíbenou barvu nemám, ale mám neoblíbenou, a to je fialová!
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5. otázka: Jak si zvykáte na této škole? 
Odpověď: Myslela jsem, že to bude pro mě těžké, ale kolegové i žáci mi 
pomohli rychle se přizpůsobit.

6. otázka: S čím máte největší potíže? 
Odpověď: S rozvrhem. Stále se mi plete, co, kdy a kde učím.

7. otázka: Líbí se vám u nás? 
Odpověď: To zaleží na tom, jak mě zlobíte.

8. otázka: Jaké přání máte letos pod stromeček?
Odpověď:  No přece překvapení od Ježíška!

9. otázka: Jste ráda, že jste třídní učitelka 8. A? 
Odpověď: Ano, jsem ráda, i když někdy musím udělat bububu.

10. otázka: Rozumíte si se svými kolegy? 
Odpověď: Ano, a jsem za to moc ráda.

11. otázka: Jaké je vaše oblíbené zvíře? 
Odpověď: Oblíbené zvíře nemám.

12. otázka: Jaká je vaše oblíbená hudba? 
Odpověď: Ráda poslouchám české písničky, hlavně popové a rockové.

S paní učitelkou souhlasím ve všem a to i s tím, že žáci 8. A nejsou zrovna moc 
hodní. Co se týče zálib i tam máme něco společného. Chtěla bych paní učitelce 
poděkovat za ochotu a popřát jí, ať se jí tu líbí a daří se jí. 

Napsala: Adriana Ladičová z 8. A

               

 

          

Každoročně před Vánoci se koná vánoční zpívání.
Děti ze sboru a dobrovolníci nacvičovali v hudebně s paní učitelkou 
Janou Krapfovou měsíc dopředu koledy. 22.12. 2011 se uskutečnila 
vánoční besídka, která se odehrála na chodbě. Ráno jsme se všichni 
sešli v hudebně, kde jsme nacvičovali.
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Kolem  9.  hodiny  jsme  společně  vyrazili  na  1. 
stupeň,  abychom  uvítali  Vánoce  a  zazpívali  si 
koledy.  Poté  jsme se  vraceli  do svých tříd,  kde 
jsme oslavovali vánoční besídku.
V 11 hodin jsme se všichni sešli na velké chodbě 
2.  stupně.  Jakmile  zpěváci  odzpívali  koledy, 
nastoupili na scénu učitelé, kteří měli připravené 
vánoční překvapení. Společně zazpívali 2 vánoční 
koledy. Nakonec jsme si popřáli veselé Vánoce a Šťastný nový rok 
2012 a šli spokojeně a šťastně s dárky domů. Besídka se opět vydařila 
jako každý rok.

Napsaly: Sára Horvathová a Michaela Holubová z 8. B

                                                                                                 
  

                                                                                     Foto: Mgr. Aleš Plevka
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Den otevřených dveří
                50.výročí otevření školy

V září naše školní budova oslavila 50-té výročí existence, a proto 19. 
listopadu proběhl ve školním areálu den otevřených dveří. S přípravou 
vypomohlo  i  několik  žáků,  kteří  celý  den  pomáhali  na  předem 
určeném  stanovišti.  Hlídali  třídy  a  odpovídali  také  na  dotazy 
návštěvníků. Školní budova byla otevřena v 9 hodin a po té si vše lidé 
mohli prohlédnout a to až do tří.

Přípravy probíhaly následovně: 
Ve čtvrtek se vybírali listiny z minulosti, které se pak zalaminovaly.
V pátek se ozdobily třídy a šatny a všude se také vystavily práce, které 
vytvořili žáci.
V sobotu dopoledne se dveře otevřely a lidé se mohli projít po celé 
škole. Porozhlédnout se po třídách a všechno důkladně prostudovat.

Na  naši  slavnostně  vyšňořenou  školu  se  přijeli  podívat  i  přátelé 
z našeho  partnerského  města  Lengenfeldu  .  V prvním  patře  byly 
rozmístěny panely s fotkami z uplynulých let .
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Na projektoru, který byl umístěn na prvním stupni, se také promítaly 
fotky již spíše ze současnosti.
Při vstupu do prvního i druhého stupně se rozdávaly lístky s anketou, 
na kterou mohli dobrovolně lidé odpovídat.
V učebně chemie se objevily různé aparatury, se kterými se tu po dobu 
své školní docházky děti naučí pracovat.

V učebně jazyků byly k vidění texty, které děti tvoří v jiném jazyce.
V každé  třídě  byly  navíc  vystaveny  nejrůznější  práce,  které  žáci 
zpracovávají během výuky.
Jídelna a družina byly též vyzdobeny a navíc se tam mohlo nerušeně 
posedět a bylo tam připraveno malé i občerstvení.

Jedna třída byla moderně vybavena počítači,  na kterém se promítal 
film a hned o třídu dál byla učebna vybavena starými knihami fotkami 
a  dokumenty.  Akce  probíhala  v klidu.  Na  mé  dotazy  mi  ochotně 
odpověděla paní učitelka Bencová . Za její spolupráci jí velmi děkuji a 
celá akce se mi moc líbila . 
 

                                                                                                 Napsala: Lucie Paulíková  z 8. A

7



8



V říjnu jsem dostala nabídku  od paní učitelky Polívkové na výpomoc při 
dni otevřených dveří v naší škole (19.11.2011). Škola slavila 50 let od vzniku. 
Společně jsme se ráno v 9 hodin sešli  (dobrovolníci) vedle jazykové učebny, 
dostali  jsme  poznávací  trička  a  instrukce k pomoci.  Potom nás  paní  učitelka 
Polívková rozdělila na dvojice či trojice a přiřadila do různých tříd a k různým 
učitelům, kteří nás měli na starost. Já (Lucie Klarnerová ) a Lucie Zieglerová 
jsme  byly  přiřazeny do naší  třídy  (VIII.B)  a  zde  nás  měla  na  starosti  paní 
učitelka  Zajová.  Od  ní  jsme  se  dozvěděly,  že  každému,  kdo  se  sem  přijde 
podívat,  máme  rozdat  letáček  a  promítnout  mu  video  o  fyzice  (toto  video 
vytvořila třída VII.A ). 

Potom přišli první návštěvníci a samozřejmě jsme měly hroznou trému. 
Ale zvládly jsme to. Každou půlhodinu se promítalo video. Později k nám do 
třídy přišla paní učitelka Polívková a požádala nás, abychom jí pomohly rozdat 
svačinu.  Poté  co  jsme  to  udělaly,  jsme  se  vrátily  do  třídy  a  pokračovali 
v promítání a rozdávání. Takto jsme pokračovaly dalších 5 hodin a dokonce se 
na  nás  přijely  podíval  naše  bývalé  paní  učitelky  paní  učitelka  Kadlecová  a 
Špicnerová. Nakonec jsme pomalu sklízely a připravovali jsme se na odchod 
domů. Nakonec nám paní učitelka Polívková poděkovala a my jsme mohly jít 
domů. V pondělí jsme dostaly pochvalu a malý dárek.

                                     Napsaly: Lucie Klarnerová a Nikola Juhásová z VIII. B

                                                                                          Foto: Mgr. Aleš Plevka
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Chebské divadlo
  
     Dne 14. října jsem se společně se svou kamarádkou Lucií Sivákovou a 
s devátou třídou zúčastnila výletu do Chebského divadla na představení komedie 
„Mnoho povyku pro nic“ od W. Shakespeara.  

 
Před školou jsme se všichni sešli  v půl deváté. Všichni jsme se velmi  pěkně 
oblékli  a  těšili  jsme  se  na  představení,  které  si  pro  nás  herci  připravily.  Po 
příjezdu  jsme  se  všichni  odebrali  do  sálu  divadla,  kde  se  celé  vystoupení 
odehrávalo.  Když  jsme  se  usadili,  mohlo  vše  začít.  Po  osmdesáti  minutách 
zazvonil zvonek a nastala krátká 10 minutová pauza, abychom si mohli dojít na 
WC,  trochu se  protáhnout  a  podívat  se  po divadle.  Po deseti  minutách  opět 
zazvonil zvonek, bylo to upozornění na to, že se máme všichni vrátit na místa a 
dále sledovat děj,  který pokračoval.  Zhruba po 40 minutách celé představení 
skončilo. Herci, kteří v něm hráli, se několikrát uklonili a my jsme se jim jako 
řádní diváci odměnili nadšeným potleskem. V této hře se představilo i několik 
známých  herců  např:  Petr  Konáš,  kterého  známe  z účinkování  v některých 
seriálech např.: „ Cesty domů nebo Ordinace v růžové zahradě“. Představení se 
mi velmi líbilo. Bylo velmi humorné, ale i místy jsem se i nudila. Myslím si, že 
představení bylo velmi dobře zahrané a také kulisy byly velmi hezké.
Po skončení jsme se všichni odebrali ven, kde jsme se mohli najíst nebo napít. 
Když jsme se  pak už konečně zase  všichni  shromáždili,  udělali  jsme  nějaké 
fotky a nastoupili do autobusu a odjeli domů. 

10



Po příjezdu z divadla do Habartova ke škole jsme se rozloučili s panem učitelem 
Plevkou a paní učitelkou Zajovou  a šli všichni domů. 
Myslím si, že všichni jsme byli vyčerpaní a také unavení.
                                                                   Napsala: Michaela Karolová z 8. A

Nakreslila: Denisa Ladžonová  ze 6. B
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Návštěva rytířů
Dne  19.  září  navštívili 
naší  školu  dva  členové 
ze skupiny historického 
šermu  -  Pernštejni 
z Pardubic.  Ti  nám 
začali  vyprávět  plno 
zajímavých informací o 
tehdejší  době 14.  a  15. 
století. 
Dále si vybrali tři žáky, 
kteří  se  dostali  do  role 

rytířů, ve které je čekaly dvě disciplíny. Nejprve se museli trefit do 
dřevěného štítu a dále měli prostrčit hrot kopí do zavěšeného kroužku. 
Ten, kterému se to povedlo nejlépe, byl pasován přede všemi na rytíře. 
Vybrali si i jednoho žáka z 9. A a oblékli ho do rytířské výzbroje. Tak 
jsme mohli vidět, jak se dřív rytíři odívali do boje a co všechno patřilo 
k jejich výbavě. Tak tedy náš rytíř Dan nám předvedl, jak takový rytíř 
v boji vypadal. Jeho zbroj byla překryta červenou látkou se znakem 
českého lva. Na hlavě měl přilbu a u pasu meč.
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 Na konec představení nám předvedli oba průvodci vlastní secvičený 
souboj.  Než  hodinové  představení  skončilo,  žáci  se  ptali  na  plno 
dotazů, které se týkaly doby gotiky. Po skončení představení každý 
pomalu odcházel do své třídy.

Mě osobně se to moc líbilo. Zase jsme zjistili plno informací o něčem 
novém a jiném než jsme zvyklí. Určitě to bylo o dost lepší než text 
z knížky. Těšíme se na naše rytíře zase za rok.

Napsala: Sára Horváthová z 8. B

Nakreslila: Anna Hreňuková ze 6. A
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Volný čas

        

                                    

                                                                                         
                                     
věk: 21 let                                                              věk: 13  let
výška: 168 cm                                                        výška: 172 cm
barva očí: modré                                                    barva očí: hnědé
barva vlasů: hnědé                                                 barva vlasů: hnědé
znamení: beran                                                      znamení: rak
povolání: herečka                                                povolání: žákyně
rok a den narození: 9.4. 1990                               rok a den narození: 7.7 1998
místo narození: Los Angeles USA                       místo narození: Sokolov ČR

                                                                       Vytvořila: Lucie Zieglerová
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Namalovala: Lucie Grafová ze 6. A
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Baník Habartov-starší žáci

Hrát  kopanou za  Baník  Habartov jsem začal  chodit  před 8 lety,  protože  mě 
fotbal  baví  a  mám  k  němu  citový  vztah.  Zatím  se  naše  družstvo  pohybuje 
v tabulce okresního přeboru starších žáků kolem 2. až 5. místa. Mé stále místo 
v sestavě je ve středu obrany a sám o sobě můžu napsat,  že mi to tam jde a 
dělám na trenéry dojem. V naší soutěži se hraje na zmenšeném hřišti, a proto nás 
je  v  poli  7+  brankář.  V současnosti  je  náš  nejlepší  hráč  a  střelec  Jonáš 
Brandis .Nejčastěji oblékáme dresy v černo-červené kombinaci.

Trénujeme 3x do týdne. V pondělí a pátek jsou tréninky na umělce a ve středu je 
v tělocvičně. Na začátku se jdeme převlíknout do naší kabiny, kde máme míče a 
pověšené dresy. Pak se jdeme rozběhat a poté se rozcvičíme. Potom hurá na 
trénování. Trénujeme fyzičku a střelbu na bránu, ale nejvíc mě baví samotné 
hraní. Všichni se pak asi vždy těšíme na zápasy, které jsou v sobotu nebo v 
neděli. Proto jsem rádi že, nás trénují:  Miroslav Tancl a Martin Janík, kteří nás 
dobře připravují na zápasy. Nejčastěji hrajeme s Krajkovou a s  Bukovany . Náš 
největší soupeř je Lomnice.
Letos  nás  velice  překvapil  náš  sponzor  a  to  tak,  že  nás  chce  vzít  v létě  do 
bazénu. Koupil nám také nové šusťákové bundy na trénink, abychom i vypadali 
jako jeden tým. 

Napsal: Josef Sazima z 8. A
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Josef Vojtek
Vs.
Já

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Já                                  Josef Vojtek 
Oči                         zelené                                 hnědé                   
Léta                              13                                        46
Místo narození                              Sokolov                               Teplice 
Znamení                         beran                                 blíženci
Životní úroveň                              normální                              vysoká

                                         

                                                    
    

                                                                                                               Napsal: Jan Majka z 8.B
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Namalovala: Maruška Miňová  ze 6. B
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Naše třída VIII.B si  pro vás připravila revoluční vynález „Stroj  času“.  Když 
jsme se poprvé dozvěděli o tom, že budeme muset psát do tohohle časopisu, byli 
jsme vystrašení. Sice to není nic vážného, ale bude to číst celá škola, a tak jsme 
museli  navrhnout několik přístrojů, a ještě hůř.. Vybrat ten nejlepší! Nakonec 
jsme vybrali přístroj, který jeho tvůrce nazval : Stroj času. Už podle názvu není 
těžké poznat, že vás přístroj dokáže přenášet v časoprostorovém kontinuitu. 

Návod k     použití…  

Na  digitálním  displeji  zadáte  všechna  potřebná  data.  Tím  myslím 
rok,měsíc,den,hodinu,minutu,vteřinu  a  milisekundu  času,  kam  se  chcete 
přesunout.  (Stroj  neumožňuje  přenos  prostorem,  ale  snad  se  toho  dočkáme 
v budoucích  verzích.)   Poté  si  stoupnete  na  načervenalou  plošinu,  která  se 
jmenuje „Warp“  a zatáhněte za růžovofialovou páku. To je vše..

Užijte si výlet !

                           Napsali: Martin Igari a Jirka Procházka z 8. B
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Namalovala: Markéta Doksanská ze 6. B
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