Citát pro toto číslo :
"Jestli chceme zlepšit svět, musíme se nejdřív podívat
sami na sebe. Začni u toho, koho vidíš v zrcadle změň sám sebe!"
Michael Jackson

Co se událo…
Milí čtenáři,
o tom, jak čas opravdu letí, nás přesvědčí fakt, že vychází další číslo
našeho časopisu. A co se všechno v naší škole událo? V listopadu 2015 se
hoši z 8. třídy zúčastnili florbalového turnaje. V okrskovém kole získali 1.
místo a v okresním kole se umístili na skvělém 3. místě. Děvčata z 8. a 9.
třídy se též zúčastnila okresního kola, tam obsadila pěkné 3. místo.
V sobotu 28. 11. žáci základní školy prodávali své výrobky na jarmarku.
Následoval program žáků 5. třídy a ZUŠ Plasy. Vánoční koledy a říkanky
naladily diváky do vánoční nálady. Celý program ukončilo rozsvícení
vánočního stromečku. Na začátku měsíce prosince uspořádala naše třída
9.A sbírku pro Dětský domov Trnová. Podařilo se nám vybrat 3 300 Kč.
22. 12. 2015 (poslední den školy) žáci 2. stupně ukončili soutěží
v aerobiku. Dívčí kategorii vyhrála Zuzana Míková, druhé místo získala
Dominika Chlupáčová a na třetím místě se umístila Klára Sebránková.
Chlapeckou kategorii vyhrál Václav Pekárek, na druhém místě skončil
Daniel Hajžman a třetí místo obsadil Jakub Kolář. V pondělí 4. 1. 2016 jsme
úspěšně zahájili studium v novém roce. 18. ledna se žáci Pavlína Krejčová,
Patrik Hübner a Dominika Soukupová zúčastnili dějepisné olympiády. Ke
konci ledna všichni určitě vypilovali známky a užili si jarní prázdniny.
Žákyně 9. ročníku Pavlína Krejčová a Dominika Soukupová se 8. 2.
účastnily Olympiády z českého jazyka. 16. 2. žáci 9., 8. a někteří žáci 7.
třídy navštívili novou scénu divadla J. K. Tyla v Plzni. Zhlédli hru Flamendr
zasazenou do plzeňského prostředí.
šéfredaktorka :
Dominika Soukupová
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Vánoční jarmark
Dne 28.11.2015 se konal v zimním refektáři v Plasích vánoční jarmark.
Vánoční jarmark začal v 15:00h, v 16:OO hod. následovalo vystoupení ZUŠ
a 5.A ZŠ. Poté proběhlo
slavnostní rozsvícení
stromečku.

Výrobky školní družiny

Výrobky 1.A a 1.B

Výrobky 2.A a 2.B
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Výrobky 3.A

Výrobky 4.A

Výrobky 5.A

Výrobky 6.A
3

Vystoupení žáků z 5.A

Zajímavost:
Na vánočním jarmarku jsme za prodej našich výrobků získali částku
celkem 11.818 Kč. Peníze z loňského jarmarku byly použity na zaplacení
vánočních dárků, dopravy, sportovních a kulturních akcí a na nákup
materiálu na letošní
jarmark.
Možnost bylo zakoupení
časopisu Plasík ☺
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ROZHOVORY:
Redaktorka: Dobrý den, co jste si tady koupila?
Návštěvnice jarmarku : Svíčky na keramice.
Redaktorka: Jak se vám tady líbilo?
Návštěvnice jarmarku: Pěkný.

Redaktorka: Dobrý den, co jste si na jarmarku koupila?
Návštěvnice jarmarku: Zlatou rybu a sušenkovou svíčku.
Redaktorka: Jak se vám výrobek líbí?
Návštěvnice jarmarku: Pěkné. Vyráběl to můj syn.

Vaše redaktorky Balu ☺
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Rozhovory:
1.A
Redaktorka: Ahoj. Jaké jsi měl
Vánoce?
Žák 1.A: Ahoj, dobrý.
Redakorka: Co jsi dostal za
dárky?
Žák 1.A: Pistol a letadlo na
ovládání
1.B
Redaktorka: Ahoj, jaké jsi měla
Vánoce?
Žákyně 1.B: Ahoj, hezký.
Redaktorka: Co jsi dostala za dárky?
Žákyně 1.B: Nějakého koně, no a
potom už nevím.
Redaktorka: Co se ti na Vánocích
nejvíce líbí?
Žákyně 1.B: Štědrovečerní večeře.

6

2.A
Redaktorka: Ahoj, jaké jsi měla
Vánoce?
Žákyně 2.A: Pěkný.
Redaktorka: Co jsi dostala za dárky?
Žákyně 2.A: Korálky.
Redaktorka: Jaké jsi měl Vánoce?
Žák 2.A: Dobrý.
Redaktorka: Co jsi dostal za dárky?
Žák 2.A: Autodráhu.

2.B
Redaktorka: Ahoj, jaké jsi měla Vánoce?
Žákyně 2.B: Ahoj, hezký.
Redaktorka:A co jsi dostala za dárky?
Žákyně 2.B: Lego friends,svetr,triko.
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3.A
Redaktorka: Jaké jsi měla
Vánoce?
Žákyně 3.A: Hezký.
Redaktorka: Co jsi dostala za
dárky?
Žákyně 3.A: Plyšáka mimoně, náušnice, triko.

4.A
Redaktorka: Ahoj, jaké jsi měl
Vánoce?
Žák 4.A: Na p*** Dobrý.
Redaktorka: Co se ti na nich líbilo?
Žák 4.A: Lego.
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5.A
Redaktorka: Jaké jsi měla
Vánoce?
Žákyně 5.A: Dobrý.
Redaktorka: Jaký dárek se ti
nejvíce líbil?
Žákyně 5.A: MP3.
Redaktorka: Co se ti na
Vánocích nejvíc líbí?
Žákyně 5.A: No asi no… nevim.
Vaše redaktorky Balu ☺
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Hvězdy nad Střělou
Milí čtenáři.
Dnes jsem si pro Vás připravila článek o Horním Hradišti.
Pseudonym   .
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Hořní Hřadiště

Docela dlouhou dobu jsem nevěděla, co do článku napsat! Nakonec se to naštěstí
vyřešilo. Moje kamarádka, která bydlí v Horním Hradišti, onemocněla. Tak jsem ji
jela navštívit, ale všimla jsem si toho, že venku neběhá žádné dítě. Trochu mě to
zarazilo, protože když jsem byla malá, chodila jsem domů až kolem 20:00 – 21:00
hodin večer. Když jsem si s kamarádkou dala kávu a popovídala si o novinkách, vyšly
jsme si na krátkou procházku na čerstvý vzduch. Po pár krocích jsem zahlédla kluka
ve vestě, který držel tablet. Byl do něho tak zahleděný, že to skoro vypadalo, jako
by ho chtěl sníst. S humorem jsem pokračovala dál. Všimla jsem si moc pěkného
hřiště, na kterém cvičí hasiči. Nevedou si vůbec špatně, už několikrát se umístili
pěkně vysoko v žebříčku. V létě minulého roku, když nad nimi hořel les, se
s požárem rychle vypořádali. Samozřejmě na to nebyli sami, ale je vidět, že
pohotovost jim nechybí. V Horním Hradišti najdete hospodu, zastávku a další
místa, kam hradišťští rádi chodí. K nám do ZŠ Plasy chodí z Horního Hradiště 16
dětí. V minulém roce k nám chodilo 13 dětí. Většina jezdí autobusem. Autobus tu
jezdí každou hodinu. Ovšem nejhorší je ráno. Dříve jezdil jen jeden autobus a
opravdu velké množství dětí. Z tohoto důvodu si lidé (hlavně rodiče) stěžovali na
IDOSU a další den se konečně dočkali. Je to sice jenom mikrobus, ale přesto jsem
ráda, že se nás tam netlačí tolik. Já jezdím tímhle autobusem také. Když jezdil
jenom jeden autobus, byl velmi přeplněný. Řidiči si často stěžovali na naši
nedochvilnost. Pravda je ovšem taková, že kdyby se něco stalo, pravděpodobně by
to nedopadlo dobře. Z Horního Hradiště do Plas je to opravdu kousek - přibližně
15-20 min. autobusem. Na Horním Hradišti je asi nejkrásnější příroda. Čerstvý
vzduch prospěje každému. Můžete se projít do přírody, kde uvidíte dvě vyhlídky Kozí zámek a Malovanou skálu. Vesnicí protéká Hradišťský potok. To by bylo asi
všechno. Podle mě je tam krásně 
Pseudonym   

11

Školní jídelna
Naše školní jídelna byla rekonstruována v roce 2007. Jídelna je pěkná ,ale v současné době již na
kapacitu všech strávníků téměř nestačí. Jídelna má 9 kuchařek, poskytuje výběr ze dvou jídel.
Poskytují zdravé a vyvážené stravování. Vaří chutně, kuchařky jsou kvalifikované, odborně vzdělané a
jsou rády, když vašim dětem chutná.
Příklad jídelního lístku :

Čtvrtek

28.1. POLÉVKA HRSTKOVÁ

(obsahuje al.:01,03,04,06,07,09)
oběd 1.: SMAŽENÉ KUŘECÍ NUGETKY S ČESNEKEM,BRAMBORY M.M.,
JOGURT OVOCNÝ, MLÉKO,NÁPOJ OVOCNÝ
(obsahuje al.:01,03,05,06,07,08,11)

oběd 2.: PALAČINKY S DŽEMEM,JOGURT OVOCNÝ,
MLÉKO, NÁPOJ OVOCNÝ
(obsahuje al.: 01,03,07,12)
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Rozhovor
Redaktorky: Jaký největší problém v jídelně nastal?
p. Sklenářová: Mezi námi žádné problémy nejsou, jen se na nás hrnou pomluvy.

Redaktorky: Kolik litrů omáčky zhruba vaříte a kolik kg masa denně potřebujete?
p. Sklenářová: Vaříme kolem 70 litrů omáčky a kupujeme zhruba 45 kg masa.

Redaktorky: Mrzí vás , že děti vrací jídlo?
p. Sklenářová: Byli bychom rádi ,kdyby všichni jídlo snědli, ale každý má jiné chutě.

Redaktorky: Kolik máte strávníků?
p. Sklenářová: Máme přes 600 strávníků.

Děkujeme za rozhovor. Čikyta a Áda
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Ahoj, tady Roar.
Moc děkuji za všechny vaše hlasy a mám zde
vyhodnocenou anketu o nejhezčí vánoční stromeček.

Takže : na třetím místě se umístila 1.A se 34 hlasy,
na druhém místě se umístila třída 9.A se 48 hlasy,
na prvním místě se 69 hlasy je třída 6.A.
GRATULUJEME výhercům a děkujeme všem za účast.
3. místo

2. místo

1.A

9.A
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1. místo

6.A

A vyhlašuji novou anketu :

o nejlepší jídlo ve školní jídelně.
Tak povídejte, co vám nejvíce chutná… :)
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Hodina přírodopisu
P.uč. Henzl : Mouleová, už přemýšlíš z jakých kytek mi upleteš pohřební věnec?
K. Mouleová : Z karafiátů.
P.uč. Henzl : A jakou budou mít barvu?
K. Mouleová : Tak chtěla bych černou, ale červená stačí.

Hodina zeměpisu
Pí.uč Radošová : Co se dopravuje po řekách Labe a Vltava?
M. Vojtěch : Imigranti.

Hodina zeměpisu – zkoušení
Pí.uč. Radošová : Jaký je rozdíl mezi podnebími?
V. Viehmanová : Podle barvy.

Hodina zeměpisu
Pí.uč. Radošová : Jak se změnil počet obyvatel od roku 2001?
L. Majeský : Počítají se i imigranti?

Hodina českého jazyka
Pí.uč. Belblová : Beskydy,Krkonoše. Nemůžeme vytvořit číslo jednotné.
L. Majeský : Krkonoš, ne?
Pí.uč Belblová : To byl Krakonoš.
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PRO CHYTRÉ HLAVY
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Správné odpovědi zasílejte na email: novinyplasik@seznam.cz
Členové redakce vylosují 5 úspěšných řešitelů sudoku.
Vítězové budou odměněni.

KomIKs

Pepíčku,
skloňuj
slovo chléb.

Kdo,
co?

Chléb.
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S kým?
S čím?

Se
salámem.

Komu,
čemu?

Mně.

PRO MALÉ ŠKOLÁKY

;

1.

2.

3.

4.

6.
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5.
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Děkujeme za poskytnuté rozhovory.
Školní časopis č. 2
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