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Úvodník, aneb co se
stalo…
Milí čtenáři,
v novém školním roce 2016/2017 se nám naše redaktorská sestava
změnila.
Náš tým opustili spolužáci z loňské 9. třídy, ale přibyli nám
pomocníci ze 7. A. Všechny rubriky zůstanou stejné, jen budou psány
jinými členy týmu. Můžete se těšit na spoustu zábavy, zajímavostí a
soutěží. Samozřejmě naši redaktoři budou mapovat vše, co se v naší
škole děje.
Nejvíce prostoru jsme v tomto čísle věnovali našim prvňáčkům,
se kterými udělali rozhovory a foto žáci 7.A .
První číslo časopisu vyjde v předvánočním čase. Druhé číslo
připravíme na slavnostní ukončení školního roku.
Kepková Adéla
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Výstava ITEP
(Veletrh cestovního ruchu)
Dne 15.9.2016 žáci 4.A, 4.B a 7.A vyrazili na výlet do Plzně na
akci ITEP (Výstava cestovního ruchu). Akce se vydařila a byla
navštívená v hojném počtu.
V prvním pavilonu výstaviště byly umístěné stánky z různých
krajů, měst, regionů. Obdrželi jsme zde spoustu letáčků a mohli si i
zasoutěžit o hodnotné ceny (jazykový kurz, výlet s cestovkou apod.)
Druhý pavilon byl určen hlavně pro návštěvníky mladší. Byli zde
např. HZSP –Hasiči záchranného sboru Plzeňského kraje. Měli pro
nás připravené různé úkoly - luštění křížovky, důležitá telefonní čísla
atd. Za odměnu si děti mohly vybrat náramek nebo samolepku. Děti si
braly většinou náramek. Bylo zde také umístěno podium, na kterém se
cvičila dětská joga, aerobic, hrála se zde divadelní představení a
podobně………
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V první hale probíhaly rozhovory se známými osobnostmi.
V době, kdy jsme zde byli my, měl Jiří Bláha rozhovor s Lukášem
Langmajerem. Využili jsme situace a Lukáše Langmajera vyzpovídali
také pro náš časopis.
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Rozhovor s Lukášem Langmajerem
Redaktoři: Dobrý den, co vás sem přivádí?
Lukáš Langmajer: Přivedl mě sem Jiří Bláha, který mě vyzvedl před
touto sportovní halou a dovedl mě dovnitř.
Redaktoři: Líbí se vám tady?
Lukáš Langmajer: Jsem rád, že můžu tady být, protože Plzeň je moje
rodné město.
Redaktoři: Za jakým účelem jste sem přijel?
Lukáš Langmajer: Přijel jsem sem vyprávět něco ze svého života,
pevně věřím, že to někomu něco řeklo.
Redaktoři: Tak děkujeme za rozhovor a mějte se krásně.
Lukáš Langmajer: Taky. Děkuji.

4

MINIKOPANÁ
Dne 29.září 2016 se naše škola zúčastnila v Horní Bříze turnaje
v minikopané. Do turnaje se zapojilo celkem 13 základních škol.
Školní týmy byly rozdělené do 3 skupin, v první skupině bylo 5 týmů
včetně nás, v druhé a třetí skupině byly týmy 4.

První zápas jsme hráli s nýřanskou základkou, kterou jsme první
poločas zápasu tlačili, ale nedokázali jsme vstřelit gól, ve druhém
poločasu jsme udělali v obraně dvě chyby a podlehli 2:0. Ve druhém
zápase jsme měli poměřit své síly se Zbůchem. Bylo vidět, že má
Zbůch o něco navrch, a proto jsme mu podlehli 1:0. Protože jsme
první dva zápasy prohráli, potřebovali jsme další dva zápasy vyhrát,
abychom postoupili ze skupiny. Další zápas nás čekaly Kožlany, o
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kterých jsme si mysleli, že je jasně porazíme, ale opak byl pravdou.
Hned v prvním poločase jsme opět chybovali v obraně, dostali jsme
gól a výsledek 1:0 rozhodl o nepostoupení ze skupiny.

Poslední zápas jsme hráli s Tlučnou. Při tomto utkání jsme si už
mohli jenom zlepšit náladu. A taky že jo, první poločas jsme sice vedli
jen 1:0, ale druhý poločas jsme dali dalších 5 gólů a vyhráli jsme
výsledkem 6:0. Na tomto výsledku měl obrovský podíl Lukáš Honal,
který vstřelil 3 branky. Další 2 góly vstřelil Jakub Kolář a poslední gól
dal Jan Krejčí. S kladným skórem 6:4 jsme odjížděli zklamaní domů.
Naši sestavu tvořili Jakub Kolář, Jan Krejčí, Filip Šimera, Martin Široký,
Aleš Tauchen, Filip Hampl, Adam a Štěpán Kůsovi a Lukáš Honal.

Jan Krejčí
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Náš tým :
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ROZHOVORY S NAŠIMI PRVŇÁČKY
Prokop Koča
Redaktor: Co si přeješ na Vánoce ?
Prokop Koča: Lego STAR WARS ®
Redaktor: Co rád děláš za sport ?
Prokop Koča: Cyklistika.

Dominik Kalina
Redaktor: Líbí se ti ve škole ?
Dominik Kalina: Ano.
Redaktor: Jaké písmenko ti jde ?
Dominik Kalina: A.
Redaktor: Jaký je tvůj nejoblíbenější kamarád ?
Dominik Kalina: Dominik.
Redaktor: Hraješ nějaký sport ?
Dominik Kalina: Fotbal.

Redaktoři : Lukáš Šiml, Daniel Hajžman

Radek Tesař
Redaktor: Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Radek Tesař: Těstoviny s mákem.
Redaktor: Jaký je tvůj nejoblíbenější kamarád?
Radek Tesař: Ondra ze 4.A
Redaktor: Jaká je tvá nejoblíbenější pohádka?
Radek Tesař: Blesk McQuen.
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Jitka Janečková
Redaktor: Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Květa Jarečková: Tereza Klímová.
Redaktor: Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Květa Jarečková: Hranolky s kečupem.
Redaktor: Jaká je tvoje nejoblíbenější pohádka?
Květa Jarečková: Poníci.

redaktorky :Sabina Müllerová, Tereza Chmelířová

Daniel Karafa
Redaktor: Líbilo se ti víc ve škole nebo školce?
Daniel Karafa: Ve škole.
Redaktor: Co si přeješ k vánocům?
Daniel Karafa: Hodinky.
Redaktor: Kolik sis našel nových kamarádů?

Daniel Karafa: 18.
redaktoři: Monika Pechová, Markéta Šnajdrová
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Viktor Boldi
Redaktor: Jaký předmět máš?
Viktor Boldy: Tělocvik.
Redaktor: Těšíš se na Ježíška?
Viktor Boldy: Ano.
Redaktor: A co si přeješ?
Viktor Boldy: Pejska.
Redaktor: A děláš nějaký sport?
Viktor Boldy: Ano.
Redaktor: A jaký?
Viktor Boldy: Běhám.

redaktoři : Jiří Michl, Vít Vojtěch

Michal Hauer
Redaktor: Nejoblíbenější kamarád/ka?
Michal: Daniel.
Redaktor: Nejoblíbenější předmět?
Michal: Tělocvik.
Redaktor: Jak se ti líbí ve škole?
Michal: Moc se mi líbí ve škole.

Michaela Škopová
Redaktor: Jakého máš nejoblíbenějšího kamaráda/ku?
Michaela: Andrejka.
Redaktor: Nejoblíbenější předmět?
Michaela: Výtvarná výchova.
Redaktor: Jak se ti líbí ve škole?
Michaela: Moc se mi líbí ve škole. 
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redaktoři: Nikol Viehmannová, Miroslav Zaťko

Andrea Šnajdrová
Redaktor: Jak se ti líbí ve škole?
Andrea: Jo, líbí.
Redaktor: Jaký předmět máš nejradši?
Andrea: Tělocvik.
Redaktor: Jaká je tvoje oblíbená barva?
Andrea: Růžová.

Karolína Zahradníková
Redaktor: Jak se ti líbí ve škole?
Kája: Jo, líbí.
Redaktor: Jaký předmět máš nejradši?
Kája: Tělocvik.
Redaktor: Jaká je tvoje oblíbená barva?
Kája: Bílá.

redaktoři :Míša Dřinková, Tomáš Gyüre ,Klára Sebránková
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Petr Matějovský
Redaktor: Jaké je tvoje oblíbené zvířátko?
Petr: Dinosauři.
Redaktor: Těšíš se na Vánoce?
Petr: Jo.
Redaktor: Která písmenka ti jdou nejlépe?
Petr: Všechny.

redaktoři : Michal Vicena, Kateřina Šnajdrová

Eliška Súkeníková
Redaktor: Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?
Kristýnka: Český jazyk.
Redaktor: Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Kristýnka: Řízek.
Redaktor: Co bys chtěla pod stromeček?
Kristýnka: Kolečkové brusle.

redaktoři : Josef Rídl, Vojtěch Janovský
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Martin Belbl
Redaktor: Co si přeješ od Ježíška?
Martin: Křečka.
Redaktor: Těšíš se na čerty?
Martin: Ano.
Redaktor: Zlobil jsi?
Martin: Asi jo.

Barbora Kováříková
Redaktor: Co si přeješ od Ježíška?
Barbora: Modelínu.
Redaktor: Těšíš se na čerty?
Barbora: Ano.
Redaktor: Zlobila jsi?
Barbora: Trošku.

Redaktoři : Lenka Šímová Adéla Kremlová
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Hvězdy nejen nad Střelou
JAROV
12 kilometrů od Plas leží obec Jarov .

Obec leží v poklidné části mimo hlavní dopravní
tepny na silnici třetí třídy téměř uprostřed mezi
městy Plzní a Kralovicemi.
V současnosti v obci žije 130 obyvatel, součástí
infrastruktury je místní hostinec a prodejna
potravin. Aktivně se zde podílí i místní sbor SDH.
V roce 2016 byla vybudována v malebném okolí
obce nová "Naučná stezka Jarov".
První zmínky o obci:
Ves „Rájov“ (původní název obce) je poprvé
zaznamenaná v nejstarším dochovaném
písemném dokumentu z roku 1250 – v potvrzení
majetku plaského kláštera papežem Inocenem IV.
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Od roku 1497 držel hrad Libštejn (s Kaceřovem a
s Rájovem) Albrecht z Kolovrat, po jeho smrti se
všechny plaské vesnice staly opět součástí
plaského klášterního majetku.
Hasiči:
Sbor dobrovolných hasičů byl v Jarově založen 12.
února roku 1911 v hostinci u pana Frány.
Původním vybavením sboru byla ruční pumpovací
stříkačka, kterou obsluhovalo 8 lidí, v roce 1935 si
hasičský sbor pořídil motorovou stříkačku typ
„SMEKAL“, která byla zrekonstruována
k
100. výročí založení sboru.
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Naučná stezka:
Naučná stezka má 11 zastavení, délka trasy je cca
10 km, čas prohlídky cca 3 hodiny (pěšky), trasa je
okružní (s odbočkou na rozhlednu Radost).

Z této obci dojíždí do naší ZŠ pouze jeden žák.

Tomáš Gyüre
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Noc vědců
V pátek 30. 9. 2016 se naše škola podílela na spolupořádání evropské Noci
vědců.

Před muzeem Centra stavitelského dědictví jsme mohli pozorovat i si vyzkoušet
mnoho chemických, fyzikálních a přírodovědných pokusů, které předváděli
učitelé a žáci naší školy společně se Základními školami z Kaznějova, Kralovic,
zdejšího Gymnázia a PF ZČU v Plzni.
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Večer bylo možné sledovat noční oblohu pomocí hvězdářských dalekohledů.
Návštěvníci akce mohli pozorovat například chemické pokusy – např. Faraonův
had nebo poskakující vodík ve vodě.
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Jakub Kolář a Nikol Hážová
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Rozhovory
s návštěvníky Noci
vědců
Žákyně 7.A: Jak se Vám tady líbí?
Pan učitel Chlup: Pěkné, hezké je to tu.
Žákyně 7.A: Jaký pokus se Vám nejvíc líbil?
Pan učitel Chlup: To nemůžu říct, to by nebylo spravedlivé vůči
ostatním pokusům.
Žákyně 7.A: Takže pokusy se Vám líbily?
Pan učitel Chlup: Líbilo se mi, jak paní učitelky a páni učitelové to
připravili.
Žákyně 7.A: Děkuji za rozhovor.
Pan učitel Chlup: Prosím.

Žákyně 8.A: Povězte nám, jak se Vám tady líbilo?
Návštěvník akce: Nám se tady líbilo, hezké.
Žákyně 8.A: Co se Vám tady z toho nejvíce líbilo?
Návštěvník akce: Všechno se nám tu líbilo, plno věcí.
Žákyně 8.A: Mockrát Vám děkujeme.
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Žákyně 8.A: Můžu se Vás zeptat, jak dlouho Vám tahle příprava
trvala?
Organizátor akce: No, nějak tak půl dne určitě.

Žákyně 8.A: Jak se vám tato akce líbila?
Mgr. J. Průšová: Tato akce je zajímavá, už jsem se na ní těšila, vidím
tady spoustu zajímavých věcí.
Žákyně 8.A: Co se Vám tady nejvíc líbí?
Mgr. J. Průšová: No nejvíc se mi tady samozřejmě líbí naše škola, jak
jsem viděla v mikroskopu křídlo motýla. Naší Nikolce se nejvíc líbilo,
jak psala a pak se to krásně rozpilo.
Žákyně 8.A: Děkuji.

Děkujeme všem za rozhovory.
Lenka Šímová 7.A, Zuzana Míková 8.A
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