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Slovo deváťáků
Milí čtenáři,
stejně jako každý rok i letos odchází deváťáci na střední školy a učiliště, a
proto se i já jako šéfredaktorka s vámi loučím. Je k neuvěření, že jsme na této
škole strávili 9 let. Začínali jsme jako malí a nezkušení. Teď se z nás stali
ostřílení žáci, kteří vyráží do světa.
Když jsme se sešli v roce 2007 jako prvňáci, vypadalo složení naší třídy jinak.
Pod velení nás dostala paní učitelka Pořádková. Stejně jako se měnily časy,
tak se měnila i sestava naší třídy. Někteří odešli a jiné jsme zase přibrali do
týmu. Už tenkrát jsme učitele dokázali pěkně potrápit. Ale oni nás i přesto
všechno měli rádi.
S přestupem na vyšší stupeň se toho hodně změnilo. Šest našich kamarádů
odešlo na gymnázium, ale my jsme s radostí přivítali čtyři naše nové
spolužáky z okolních měst, obcí a vesnic. Se změnou stupně se změnila i naše
třídní učitelka. Pod křídla si nás vzala paní učitelka Korcová. Začátek nového
života s novými kamarády jsme odstartovali na adaptačním kurzu v Žihli. A
najednou se ocitáme v cíli naší velké hry – 9. třídě.
Často jste mohli od nás slyšet: „Už abychom byli pryč!“ Ale najednou si
uvědomujeme, že nám to vlastně všechno bude chybět. Až teď nám dochází,
že tak, jak jsme tu dnes, se už nikdy nesejdeme ve stejné třídě, nesedneme si
spolu do lavic a už nikdy nebudeme společně otravovat učitele. Nejtěžší pro
nás bude rozloučit se s kamarády a učiteli, které jsme potkávali na školních
chodbách celých 9 let. Nikdy jsme nebyli dokonalá třída, ale doufám, že na
naše hádky brzy zapomeneme a na naše léta strávená ve škole budeme
vzpomínat jen v dobrém.

Dominika Soukupová
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Projekt Karel IV.
Na ZŠ Plasy se 11. 5. uskutečnil projektový den věnovaný
700. výročí narození Karla IV.

Na začátku připraveného programu se žáci 1. – 6. třídy
seznámili pomocí digitální techniky a komentářů žáků 9. třídy
s dětstvím a mládím Karla IV. a začali vypisovat každý svůj
pracovní list.
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Ve druhé části si žáci prohlédli jednotlivé panely věnované
Karlu IV. Byly k vidění materiály zpracované žáky 6., 7., 8.
a 9. třídy, ale i kopie Karlova zákoníku, zakládací listina
Karlovy univerzity, kniha Vita Caroli či maketa Hladové zdi.
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Poslední část projektového dne byla
věnovaná středověkému trhu
s ukázkami středověkých řemesel,
který si připravili žáci 8. ročníku.
Úspěšní účastníci projektového dne si
odnesli nejen nové poznatky o Karlu
IV., ale i o době středověku. Za odměnu všichni dostali zlatý
peníz, jen škoda, že byl jen
čokoládový.
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ROZHOVORY
Redaktorka: Ahoj,jak se ti líbil projekt?
Žákyně: Dobře.
Redaktorka: A co se ti tady nejvíce líbilo?
Žákyně: Video.

Redaktorka: Ahoj, líbil se ti tento projekt?
Žákyně: Ano. Líbil.
Redaktorka: Co si z toho pamatuješ?
Žákyně: Kovář dělal podkovy pro koně.

Redaktorka: Jak se ti líbil projekt?
Žákyně: Bylo to hezký, ale krátký.
Redaktorka: A pamatuješ si z toho něco?
Žákyně: Kravál.

Redaktorka: Jak se ti to líbilo?
Žák: Nevím.
Redaktorka: A co si pamatuješ?
Žák: Šíma tam koval. Je výročí Karla IV.
Vaše redaktorky Balu
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Čaues!!  Všechny Vás zdravím  Chci vám
poděkovat za rozhovory  Pro dnešní číslo jsem si
připravila rozhovory s paní Mgr. Korcovou a
s Vámi !  Taky máte rádi mimoně jako já ? 
Jestli ano ,tak si s nimi pusťte písničku na
youtube : Juan Alcaraz - Minions Bounce
(Original Mix).Je nehorázně chytlavá a doufám,
že se bude líbit  Zároveň bych se s Vámi tímto
dílem chtěla rozloučit a poděkovat za skvělou
spolupráci .Mějte se krásně a čaues ! 

dopadne.

Citát: ,,Na konci vždy vše dobře

A jestli to dobře nedopadlo ,tak to
potom ještě není konec . “
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A teď rozhovory …
s Mgr. Korcovou :
Otázka : Byl váš sen učit
děti?
Odpověď :Určitě ano.
Otázka: Co Vás vedlo k tomu , abyste učila nebo jaký jste měla
důvod?
Odpověď : Líbila se mi práce s dětmi.
Otázka: Učíte ráda v 9. A?
Odpověď : Určitě ano , jsou to moje ,,zlatíčka´´.
Otázka: Máte ráda fotbal? Koukáte na něj v Tv nebo chodíte
rovnou na stadion ?
Odpověď : Ano. Viktorku sleduji v Tv , občas zajdu i na stadion.
Otázka: Jste ráda, že nakonec jste třídní učitelka 9.A?
Odpověď : Jinou možnost nemám. Žiji s nimi už čtyři roky.
Otázka: Jak se máte?
Odpověď :Jsem spokojená.
Otázka: Máte doma nějaké zvířátko? Popřípadě chtěla byste mít
nějaké doma ?
Odpověď : Mám doma dvounohé zvířátko - svého syna. To mi
stačí.
Otázka: Jak dlouho učíte ?
Odpověď : Přes čtvrt století.
Otázka: Co Vás baví více - angličtina nebo dějepis?
Odpověď : Záleží na pozornosti publika.
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Na začátku
S dětmiMáte rádi 9. A ?
4. A Kateřina Vicenová : Jo.
6. A Kateřina Šnajdrová: Ano.
8. A Jan Krejčí: Jak kdy.
Bude Vám chybět 9.A?
4. A Kateřina Vicenová :Jo.
6. A Kateřina Šnajdrová: Ano.
8. A Jan Krejčí: Možná.
Bojíte se
9.A?
4. A
Kateřina Vicenová: Ne .

Na konci

6. A Kateřina Šnajdrová: Ne .
8. A Jan Krejčí : Ne.
V čem máte rádi 9. A ?
4. A Kateřina Vicenová: Nevím.
6. A Kateřina Šnajdrová: No, mám ráda hlavně
Káťu a ostatní holky, chovají s přátelsky.
8. A Jan Krejčí: Tak různě.
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A teď my …………………………….
Na začátku :

Na konci :

Pyžmoň
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Hvězdy nad Střelou
Ahoj, přišel čas na poslední číslo našeho časopisu tohoto roku.
Nějakou dobu jsem přemýšlela, co bych do něj mohla dát . Nakonec
mě napadlo napsat článek o Plasích. Přece jenom není to ledajaké
město, je to naše město! (maloměsto)  Protože většina žáků, kteří
chodí do naší školy, tady bydlí. Tak do článku napíšu pouze
zajímavosti, které o Plasích možná ani nevíme. 
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Pseudonym  

Určitě jste si všimli, že klášter Plasy je velmi zachovalý a trošku
strašidelný, tak vás nejspíš ani nepřekvapí, že se objevil i ve filmu.
Objevil se ve filmu jako např. Poslední rytíři (2015), Donšajni (2013),
Santiniho jazyk (2011), Vůně vanilky (2001), Bídníci (2000) a v mnoha
dalších…
Vídáme je každý den a ani nejspíš netušíme, že jsou to významné
osobnosti Plas. Významní obyvatelé- Václava Korcová (spoluautorka
řady knih Dějepisu), Vladimír Dlouhý (2006-2010 poslanec za ODS,
regionální politik), Jaroslav Skála (československý basketbalista a
reprezentant, 1981 basketbalista Československa), Daniel Stroš
(nakladatel, básník, novinář, bývalý emigrant, komentátor Haló novin,
bývalý nezávislý poslanec Evropského parlamentu zvolený za KSČM
…..) Významní rodáci- Rudolf Jung (1882-1945, politik), Jiří
Kornatovský (malíř, grafik), Viktor Stretti (1878-1957, grafik),
Antonín Wiehl (1846-1910, architekt).
Víte, že Soška dříve fungovala jako základní škola?
Podle projektu Hanuše Zápala byl zahájen začátek stavby v létě
r. 1932. Plasy si půjčily u tří peněžních ústavů přibližně 1,4 mil. korun.
Škola byla dokončena roku 1934. V roce 1941 byla zabavena pro tábor
německé mládeže.
To bylo pár zajímavostí nakonec . Ted´ hurá, prázdniny, těšte
se. Jdeme si pro vás!!!   

Antonín Wiehl

Střed Plas

Rakev Metternicha

Hrobka rodu Metternichů

Klášter (Konvent)
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SOŠ Plasy

Bývalá železná hut´

Školní sportovní
úspěchy
McDonald´s Cup 2015/2016
Okresní kolo
Dne 26.dubna se v Horní Bříze uskutečnilo okresní kolo
19. ročníku fotbalového turnaje McDonald´s Cup kategorie B,
určený pro ročníky 2004 – 2006 (žáci 4. – 5. tříd). Naši kluci
hráli s Dolní Bělou 4:0, s Kožlany 4:1 a s Kralovicemi 0:2, a tak
z druhého místa postoupili do semifinále. Tam je čekalo vítězné
družstvo druhé skupiny z Chotíkova. Díky penaltám opět vyhráli
a ve finále se setkali opět s Kralovicemi. Kralovičtí naše kluky
sice zpočátku přehrávali, ale opět díky penaltám se jim podařilo
vybojovat okresní vítězství a postoupit do krajského kola.
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Vybíjená
Okresní kolo
Před Velikonocemi se v tělocvičně ZŠ Plasy konalo Okresní kolo
vybíjené. Za naši školu nastoupili : Martin Urban, Daniel Čechura,
Jan Hercik, Adam Addouche, Otakar Pánek, Václav Sebránek,
Václav Klíma, Tomáš Hloušek, Lukáš Bartásek, Štěpán Kepka,
Kamil Křížek, Martin Taut a Matěj Hopián. Kluci se ve skupině
utkali s ZŠ Třemošná a ZŠ Kralovice a oba zápasy s přehledem
vyhráli. Následně
se utkali s družstvem, které se umístilo
ve skupině B na druhém místě- ZŠ Žihle. Chlapci svými skvělými
přihrávkami, výbornou taktikou a skvělou spoluprací v družstvu
porazili družstvo ze Žihle 16:2. Následovalo finále, ve kterém
vyhráli neuvěřitelných 20:9 a stali se tak vítězi celého turnaje.
Naše družstvo
postoupilo do Krajského kola ve vybíjené
V Tachově.
Krajské kolo se uskutečnilo ve středu 11. května 2016. Náš tým
byl ve stejném složení a bojoval proti dalším šesti družstvům ze
ZŠ Staňkov, ZŠ Švihov, ZŠ Hornická Tachov, ZŠ Přeštice, ZŠ
Zárečná Tachov a ZŠ Jižní předměstí Rokycany. Kluci se opět
probojovali do finále a nakonec skončili na 2. místě, což je
obrovský úspěch.

Ád´a a Čikyta
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Ahoj, tady Roar.
Mám pro vás vyhodnocení ankety o nejlepší jídlo v naší školní
jídelně. Mohli jste vybírat z těchto jídel:
Halušky
Rajská omáčka
Palačinky s marmeládou
Školní hamburger
Čínské nudle
Svíčková
Zeleninový salát s balkánským sýrem
Kuskus se zeleninou
Vepřo knedlo zelo
Langoše
Vdolečky
Buchtičky se šodo
Školní minipizza

Nejlepším jídlem se díky vašim hlasům stává školní hamburger
(35 hlasů), školní minipizza (23 hlasů) a rajská omáčka (22
hlasů). Jako nové jídlo byste uvítali hranolky se smaženým
sýrem, nebo tortilly. Někteří z vás by v naší jídelně rádi
ochutnali třeba i sushi nebo mlékovou polévku. No, proti gustu
žádný dišputát..
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A jako novou a poslední letošní anketu vyhlašuji anketu o
nejoblíbenější předmět.
Na papírek napište jeden předmět, který máte nejraději, a
dávejte do krabice na chodbě, v prvním patře. Vyhodnocení
proběhne v příštím školním roce.
A teď už vám chci jen poděkovat za vaše hlasy a popřát
krásné prázdniny.
Ahooj
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Hodina chemie
Pí. uč. Vojtajová : Od příštího týdne mě najdete už jen v kabinetu pana učitele Chlupa a
Henzla.
Petr Honomichl : Tak to bych byl radši na chodbě.

Hodina češtiny
(za co se můžeš pochválit)
Bára Antošová : Začala jsem běhat , cvičit a pořídila jsem si rybičky.
(za co se nemůžeš pochválit)
Bára Antošová : Přestala jsem běhat , cvičit, doma s ničím nepomáhám.

Hodina češtiny
( psaní proslovu)
Pí. uč . Belblová : Umíme se sami sobě zasmát v dobrém.
Lukáš Majeský : To i ve zlém.

Hodina Zeměpisu
Pí. uč. Radošová : Petře! Ty máš sedět a poslouchat a nekomentovat každou moji větu!
Petr Honomichl : Ale já to neříkám vám, já se bavim s Lukášem.
Pí. uč. Radošová : A ty se máš bavit s Lukášem o hodině? Ještě když je přes půl třídy?
Petr Honomichl : ….. hhh….
Veronika Viehmanová : No… To ses teda obhájil.
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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.

HÁDANKY
Jedna hlavička,
jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená. Co je to?

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna
druhou nevidí. Co je to?

Posečená znovu roste
a tak pořád, třeba po sté.
Stoupneš na ni, přece stává.
Má ji ráda kráva.
A též srnka, zajíci,
koza, kůň a králíci. Co je to?

Chodí v koruně,
král není,
nosí ostruhy,
rytíř není. Má šavli,
husar není,
k ránu budívá,
ponocný není?

Nemá ruce, nemá nohy
a přeci vrata otevírá. Co je to?

Ve dne malá jako
myš,
v noci všechno
přerostu,
když mě vidíš,
nevidíš. Co je to?
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PRO MALÉ ŠKOLÁKY
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