Červen 2018

Na svatého Antonína broušení kos započíná

Číslo V.

Svatý Vít dává trávě pít

Ročník 2

NOVÁ REDAKČNÍ RADA
Ahoj. Pokračujeme dalším číslem školního časopisu ZÁŠKOLÁK. Tentokrát v novém
složení redakční rady. Žákyně devátého ročníku se v červnu rozloučí se školou a
nám předaly pomyslnou štafetu, abychom v této práci pokračovaly. Přinášíme
Vám naše první číslo a věříme, že se Vám bude líbit. Novinkou časopisu je i stručné
představení redakční rady. Přejeme příjemné čtení a radost ze zjištěných
informací.

Eliška Janíková:
Třída: V. A
Zájmy: atletika (skok do dálky nebo do
výšky, běh), běžky, střelba ze vzduchovky
na terče
Záliby: Chození s kamarády ven, výlety,
cestování a sport

Vendula Mitterpachová:
Třída: V. A
Zájmy: tanec, kreslení
Záliby: sledování youtubu, chození ven
s kamarády, plavání

Aneta Nýdlová:

Kateřina Prouzová:

Třída: V. A
Zájmy: atletika (sprint, hod
medicinbalem),
Záliby: lyže, chodit do bazénu, skákat na
trampolíně, chodit s kamarády ven

Třída: V. A
Zájmy: nemám
Záliby: chození ven, vyrábění slizů,
kreslení, plavání

Natálie Kubartová:
Třída: V. A
Zájmy: atletika (skok do dálky)
Záliby: vyrábění slizů, gymnastika

Veronika Beránková
Třída: V. A
Zájmy: švédština
Záliby: malování, zpívání

Hned co jsme v září přišli do školy, jsme jeli na
vlastivědnou exkurzi do Prahy. Celá třída už se
nemohla dočkat. Na konci září jsme odjeli ze Sokolova autobusem Student Agency do Prahy. Jízda
byla příjemná, zpestřili jsme si ji sledováním filmů, občerstvením a hraním her na mobilech.
Po výstupu z autobusu na Florenci jsme všichni spěchali na WC ☺. Paní učitelka a paní asistentky
nás oblékly do slušivých reflexních vest, abychom se v Praze neztratili a navzájem se hlídali.
Metrem jsme se přesunuli k lanové dráze na Petřín. Tam jsme navštívili Petřínskou rozhlednu a
zrcadlové bludiště. Nejdřív jsme se ale na památku vyfotili před Petřínem. Ti, kteří se nebáli výšek,
tak vyšli 299 schodů až nahoru. Byl tam krásný výhled na Prahu. Potom jsme sešli dolů a dali jsme
si svačinu a pak jsme mířili do zrcadlového bludiště. Bylo to hned vedle rozhledny. Když jsme byli
uvnitř, skoro všichni bloudili a naráželi do zrcadel. V zrcadlech jsme byli tlustí, hubení, vysocí nebo
malí. Zrcadel jsme si užili až moc, tak jsme se vydali okolo Hladové zdi a Strahovského kláštera a
pak přes Loretánské náměstí na Pražský hrad. Prošli jsme strážní kontrolou a zamířili ke katedrále
sv. Víta. Při vstupu nás okouzlila gotická architektura. Z hradu jsme sešli po zámeckých schodech
k Malostranskému náměstí kolem chrámu sv. Mikuláše směrem na Karlův most. Na Karlově mostě
jsme se pro štěstí dotkli sochy Jana Nepomuckého.

Na Karlově mostě byla spousta lidí, takže jsme si nemohli sáhnout na všechny sochy a některé
jsme si ani neprohlédli. Z Karlova mostu jsme rovnou mířili na Staroměstské náměstí. Hned jak
jsme došli, tak začalo poprchávat. Orloj jsme nestihli, takže někteří toho využili a koupili si nějakou
drobnost. Bylo málo času, tak jsme se
vydali k metru odkud jsme jeli zpátky na
Florenc. Chvilku jsme počkali na autobus.
Potom když přijel, tak jsme nastoupili a
jeli zpátky do Sokolova. Jízda nám
skončila na autobusovém nádraží
v Sokolově. Když jízda byla ukončena, pro
některé spolužáky si přijeli rodiče, a
zbytek pokračoval autobusem do
Habartova. Celý den jsme strávili v Praze
a všichni pořád stáli na nohou, ale i tak
jsme si to užili.
Vendula Mitterpachová – V.A
Aneta Nýdlová – V.A
Veronika Beránková – V.A

Už od školního roku 2014/2015
plníme disciplíny olympijského
víceboje. Po dvou letech se nám
podařilo vyhrát finanční cenu
v hodnotě 20 000 Kč, kterou si žáci
z naší školy jeli vyzvednout do
hlavního města Prahy. Za peníze se
nakoupily pomůcky na florbal, které
hodně využíváme v hodinách tělesné
výchovy.
Dvakrát ročně také probíhá losování
o získání sportovního dne s olympionikem. Naši žáci splnili zadané disciplíny, a proto škola
postoupila do slosování. Štěstí se na nás usmálo. Poprvé k nám do Habartova přijela známá beach
volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová.
Sportovní den se uskutečnil venku na
hřišti, kde jsme se rozdělili do pěti
družstev a plnili různé disciplíny. Přálo
nám počasí a den jsme si báječně užili.
Soutěžící dostali malé ceny a na závěr
celého sportovního dopoledne
proběhla autogramiáda.
V novém školním roce 2017/2018
jsme se zase zapojili do projektu, a
opět jsme byli vylosováni. Štěstí se na
nás usmálo i podruhé a na jaře k nám
přijel Petr Pilát. Protože byla venku
zima, tak se trénink odehrál v tělocvičně. Plnili jsme zase různé disciplíny (např. střílení s laserové
pistole, běhání s obručemi,
kouzelnické triky, atd…). Na konci
byla společná závěrečná fotka a
MOC JSME SI TO UŽILI.
TĚŠÍME SE, ŽE I V DALŠÍM ŠKOLNÍM
ROCE BUDEME PLNIT DISCIPLÍNY A
DOUFÁME, ŽE ZNOVU BUDEME
VYLOSOVÁNI ☺
Kateřina Prouzová – V.A
Eliška Janíková – V.A

Zapomenuté hry našich babiček a dědečků
V pondělí dne 7. května pro nás připravily paní učitelky den her, které si hrály naše babičky a
dědečkové. První hodinu jsme hráli hry ve třídách a na chodbách prvního stupně. Děti hrály čáru s
céčkami, mlsnou kozu a skákaly panáka. Během druhé vyučovací hodiny se třídy postupně
přesunuly do tělocvičny, na škvárové hřiště a na umělku.
V tělocvičně si děti
vyzkoušely školku
s míčem, se švihadlem a
míčovou hru halí haló.
Na škvárovém hřišti se
hrály kuličky, krvavé
koleno, Honzo vstávej a
král vyzývá své vojsko.
Na umělce jsme si
zaskákali gumu,
vyzkoušeli hru na sochy a
seznámili se s hrou cukr,
káva, limonáda.
Kuličky jsme si zahráli
jenom pár krát, protože
nás moc nebavily.

Zato se nám moc líbila hra KRÁL VYZÝVÁ SVÉ VOJSKO,
jde o to, že jsou dvě
družstva, které se drží za
ruce, v každém družstvu je
jeden král, který vždy vyzve
jednoho bojovníka, aby
rozrazil nepřátelské řady.
Přišli jsme na škvárové
hřiště, kde jsme hned začali
hrát kuličky, Honzo, vstávej, cukr kávu, král vyzývá své vojsko, halí haló atd. Moc jsme si volné
dopoledne užili a doufáme, že si to příští rok zopakujeme. ☺

Kateřina Prouzová – V.A
Eliška Janíková – V.A

ÚNOR 1948
Již v minulém čísle školního časopisu Záškolák jsme si připomněli, že letošní rok 2018 je plný výročí
kulatých osmiček. Dnes bychom Vám chtěli připomenout již proběhlou akci na naší škole, která se
týkala února 1948, kdy se komunisté chopili moci v Československu.
Pan ředitel Mgr. Václav Riedl společně s některými žáky z 9. A si pro ostatní připravili prezentaci,
kde nám vysvětlili pojmy a pustili ukázky z této doby. Třída 4. A se na několik dní stala muzeem
této doby, které pro nás připravily paní učitelky z prvního stupně. Celý týden jsme mohli třídu
využívat a seznamovat se s tehdejší propagandou. Ve třídě byly různé koutky. Např. proces s
Miladou Horákovou, staré učebnice a lavice, fotografie tříd z 50. let, ale také knihy, které si děti v
té době četly. Zaujala nás plynová maska, kaleidoskop, ale i vyprávění paní učitelek o této době,
písničky, které v té době byly populární. Zjistili jsme, že začala vysílat televize a další zajímavé
informace. Byl to zajímavý týden a lépe jsme si celou dobu dokázali představit.
Vendula Mitterpachová – V.A
Eliška Janíková – V.A

Mgr. Romanem Bencou
Čím jste se chtěl stát jako malý?
Nejdříve popelářem, pak horníkem a nakonec učitelem.
Který předmět učíte nejraději?
Již několik let učím matematiku, fyziku a hudební výchovu. Nemůžu říci, co učím nejraději, vždy
záleží na dětech, jak jsou schopni se učit. Někdy to jde jako po másle, jindy to zas drhne.
Jak dlouho učíte?
Letos je to „pouhých“ 40 let.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Nejraději mám hudbu, kterou jsem poslouchal, když mi bylo tak kolem dvaceti let-Beatles, Pink
Floyd, Uriah Heep a z našich zcela určitě Olympic. Nebráním se ale i současným písničkám, když
jsou kvalitní a zpěvné. Co určitě neposlouchám a nikdy jsem neposlouchal je dechovka.
Těšíte se na prázdniny?
Na prázdniny se těším stejně jako všichni učitelé a děti. Ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by
prázdniny nechtěl, spíše naopak slýchám, že by měly být častější nebo delší.
Jak dlouho učíte na této škole?
V Habartově učím od roku 1980. Nejprve na „dolní škole“, kde jsem řediteloval a od roku 2004,
když školu zrušili, dělám zástupce ředitele na této škole.
Děkuji za rozhovor.
Eliška Janíková – V.A

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MARTINOU TRNKOVOU
1. Čím jste chtěla být jako malá?
Od malička jsem chtěla být paní učitelkou, ale v mateřské školce.
2. Jaké byly vaše oblíbené předměty.
Asi jako u většiny dětí - tělocvik. Dále mě bavila matematika, fyzika a zeměpis. Možná to bylo tím,
že jsme měli na tyto předměty vyučující, kteří uměli zaujmout. Neměla jsem ráda češtinu a ruštinu.
3. Jak dlouho učíte a kde jste učila?
Začínala jsem učit v Kynšperku nad Ohří. Když došlo ke spojení škol, tak jsme ještě s dvěma
kolegyněmi šly učit do Libavského Údolí na malotřídku. Vzhledem k tomu, že tam děti ubývaly a
často se mluvilo o zrušení školy, hledala jsem si místo jinde. Nejdřív jsem zakotvila v Lomnici u
Sokolova, ale bylo to dost náročné na dojíždění. Po nějakém čase se uvolnilo místo na prvním
stupni v Habartově. Celkem učím 32 let.
4. Máte nějaké koníčky?
Ráda něco tvořím. Takže pletení, háčkování, renovace starého nábytku. Ale chybí mi čas, abych se
těmto koníčkům mohla věnovat. Také ráda čtu a ráda cestuji.
5. Kam byste se chtěla vydat?
Ve třídě často říkám, že se jednoho krásného dne vydám rozkvetlou loukou ☺. Samozřejmě do
teplých krajin za sluncem a teplým mořem, kde jsou písečné pláže - takže do Karibiku. Jednou se
ještě chci vydat do Vysokých Tater a vylézt na Rysy.
6. Co vám škola dala a co vzala?
Dala mi spoustu kamarádů a přátel, se kterými se často scházíme, píšeme si a jsme stále
v kontaktu.
Současný systém školství mi bere spoustu energie zbytečnými hloupostmi.

Aneta Nýdlová – V.A

Od kolika let jsi začala kreslit malovat?
No tak jako každé malé dítě kreslím asi už od 2 let, ale takové to „reálné“ malování začalo asi v pěti
letech ve školce.
Co tě vedlo k tomu, že budeš kreslit a malovat?
Talent na kreslení mám po mém tátovi, takže i on mi občas poradí. No a jinak mě to prostě baví.
Kolika soutěží si se zúčastnila?
Dohromady jsem se zúčastnila čtyř soutěží.
Čím by ses chtěla stát, až budeš dospělá?
V tomto si ještě nejsem jistá, ale asi bych chtěla být učitelkou, protože mě baví práce s dětmi.
Jaký styl kreslení - malování tě nejvíc baví?
Ze začátku jsem kreslila hlavně pastelkami, ale od mých asi 10 let maluji temperami a tato technika
mě baví nejvíce. Jinak nejradši maluji přírodu.
Kolik cen jsi již vyhrála a za co?
Uspěla jsem ve 2 soutěžích. V první jsem se umístila na 3. místě a byl to obrázek s názvem „voda
nás živí“
V druhé soutěži jsem se též umístila na 3. místě a byl to obrázek „v levandulovém ráji“
Děkujeme za rozhovor.
Natálie Kubartová – V.A
Aneta Nýdlová – V.A

„Pepíčku, řekni dvě
zájmena!“
„Kdo? Já?“
„Výborně Pepíčku.“

„Paní, nebojíte se, že vám ty děti
z pískoviště utečou?“
„Neutečou, protože mimo
pískoviště není WIFI signál.“

Pepíček se ráno chystá do školy.
„Mami, je dneska krásný den?“
„Proč se ptáš?“
„Ale, paní učitelka říkala, že se z nás
jednoho krásného dne zblázní.“
Eliška Janíková – V.A
Kateřina Prouzová – V.A
Natálie Kubartová – V.A

NÁRODNÍ DIVADLO - TEST

V letošním roce uplynulo 150 let od položení základního
kamene k Národnímu divadlu. V posledním čísle Záškoláka
jsme se dozvěděli, že žáci druhého stupně navštívili v lednu
národní divadlo, proto jsme si pro ně připravily krátký test.

1. Kdo byl architektem Národního divadla?
a. Josef Zítek, Josef Schulz
b. Josef Václav Myslbek, Mikoláš Aleš
c. Antonín Viktor Barvitius, Richard Hunt

2. V jakém slohu je divadlo
postaveno?
a.
b.
c.
d.

Baroko
Gotika
Novorenesance
Klasicismus

3. Kdy byl položen základní kámen
k výstavbě národního divadla?
a.
b.
c.
d.

Leden 1868
Září 1868
Květen 1868
Prosinec 1868

4. Kolik opon má národní divadlo?
a.
b.
c.
d.

2
4
3
1
5. Ve který den roku 1881 vypukl požár v Národním divadle

a.
b.
c.
d.

12. srpna
16. srpna
10. srpna
2. srpna
6. Kolik lampiček má hlavní lustr

a. 360
b. 260
c. 160
Eliška Janíková – V.A
Vendula Mitterpachová – V.A

Všechny úkoly z časopisu lze plnit do karet, které si vyzvednete u třídní učitelky. Nemusíte plnit všechny
úkoly, odevzdat můžete i jen jeden splněný úkol. I přesto budete zařazeni do slosování a můžete vyhrát
drobné ceny. Losování provádí redakční rada za dohledu pana ředitele.
Redakční rada: Eliška Janíková, Vendula Mitterpachová, Natálie Kubartová, Aneta Nýdlová, Kateřina
Prouzová, Veronika Beránková (všechny V. A)
Náklad: 17 ks
Ročník: 2
Číslo:

V.

TISK: Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov
www.zshabartov.cz

