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PLASÍK

Úvod
Vážení a milí čtenáři,

vítáme vás u dalšího vydání časopisu Plasík.

Co všechno se událo od začátku školního roku? Vybrali jsme pro vás nejzajímavější
okamžiky z exkurzí, školních akcí a sportovních událostí. Několik pestrých anket.

Na závěr si můžete osvěžit své mozkové buňky a vybrat si motiv na titulku příštího čísla.
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Poznávací zájez d – K r a k o v a O s v ě t i m
Cestováním nemůže člověk nic ztratit,
naopak získá poučení, nové zkušenosti
a cenné informace.

Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Plasy vyjeli
ve dnech 5. 9.–6. 9. 2019 na poznávací
zájezd do Krakova a Osvětimi v sousedním
Polsku. Krakov nás překvapil velmi dobře
zachovalým historickým centrem a nádherným hradem (Wawel) s královskou
katedrálou a palácem. Prošli jsme i známou
tzv. Královskou cestu. Pochopili jsme, proč
je Krakov nazýván „POLSKÝM ŘÍMEM“.
Druhý den byl věnován návštěvě
koncentračního tábora Osvětim, kde
během druhé světové války zemřelo více
než milion nevinných mužů, žen i dětí.
Je to místo, kde se z člověka stalo pouhé
číslo, kde hodnota jeho života klesla na
nulu.
Tímto poznávacím zájezdem si škola
připomněla místa, kde před 80 lety začala
druhá světová válka (napadením Polska
hitlerovským Německem).
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Adapta č n í d e n 6 . t ř í d
Dne 11. 9. se třída 6.A vypravila na seznamovací procházku po Plasích. Zastavili
jsme se i u studánky. Většina aktivit a her probíhala během celé cesty, zejména pak na Velké
louce. Dozvěděli jsme se o sobě plno nových informací, zahráli si na živé sochy a na chvíli
se proměnili v různé dopravní prostředky. Nejnáročnější bylo letadlo. Vyzkoušeli jsme si
na vlastní kůži, jaké to je, když se máme spolehnout jeden na druhého, domluvit se bez
mluvení a spolupracovat v týmu. Nakonec jsme vytvořili pravidla třídy a erby pro dívky
a chlapce.

www.zsplasy.cz
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Dravci o p ě t v e š k o l e
V pátek 27. 9. 2019 navštívil
naši školu profesionální sokolník pan
Milan Zaleš se svými opeřenci.

Žáci všech ročníků se
zúčastnili jeho velice zajímavé
přednášky s praktickými ukázkami.
Dozvěděli se zajímavosti o způsobu
života dravců a sov, jejich ochraně,
výcviku a chovu. Měli možnost
dravce nejenom pozorovat, ale
splnit i několik soutěžních úkolů. Pan Zaleš jim také odpověděl
na dotazy. Za odměnu si pak vyzkoušeli přílet dravce na ruku
a zhlédli krmení. Dětem se setkání s živými tvory moc líbilo.

www.zsplasy.cz
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Alenk a v ř í š i d i v ů

text: Zuzka Hopiánová
ilustrace: Martina Pham Kim u – 6.A
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Exkurze – D ů l v N e v ř e n i
Ráno jsme se všichni setkali u Míny. Jeli
jsme autobusem a když jsme byli na místě,
rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla
do dolu a druhá na naučnou stezku.

Výlet do Centra Caolinum Nevřeň
se nám všem moc líbil. Z tabulí na naučné
stezce jsme se dozvěděli o živočiších, kteří
žijí pod zemí. Mohli jsme si představit, jak
to vypadá pod zemí a vidět, jak dokonale
fungují kořenové soustavy stromů, hub
a rostlin.

My, 6.A, jsme šli do dolu. Tam si
nasadili helmy, byla to nová zkušennost
do přírodopisu. V některých místech
jsme spatřili netopýry. Na konci si každý
mohl vzít trochu jílu. Z komentované
prohlídky, která trvala necelou hodinu,
jsme se dozvěděli informace o hlubinném
Kaolinovém dolu v Nevřeni, ale také o těžbě
nerostných surovin – kaolinu a černého
uhlí. V Nevřeni dříve pracovaly tři uhelné
doly, z nichž největší Irena (Irene) dosáhla
hloubky 43 m. Ale koncem roku 1925 byla
těžba uhlí úplně zastavena.

Ještě mnoho let předtím, přesněji
od 2. poloviny 19. století se obec stala
horní osadou. Těžba kaolinu zde nejdříve
probíhala povrchově odklizy. Později se
surovina získávala razícím způsobem,
těžbou kaolinických arkóz na hlubinu.
Těžba byla zahájena roku 1870 a skončila
roku 1897. Horníci používali různé nástroje
jako mlátek a želízko. Těmito ručními
nástroji se arkózy dobývaly téměř 30 let.
Vytvořili impozantní podzemní prostor
– dechberoucí labyrint chodeb a sálů místy
vysokých až 12 metrů. V podzemí je stálá
teplota 10 °C.

www.zsplasy.cz

text: Marcela Piškulová
ilustrace: Martina Pham Kim u – 6.A
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Exkurz e – 6 . A a 6 . B
V osm hodin ráno třídy 6.A a 6.B čekaly
u Míny, kam přijel autobus. Nastoupili jsme
a vyrazili do Nevřeně. V cíli na nás čekala
paní průvodkyně. Po zakoupení vstupenek
na prohlídku jsme si se spolužáky mohli
sníst svačinu.
Potom nás paní průvodkyně vedla
lesní cestou do kaolinového dolu. Pro
naši bezpečnost před vstupem do dolu
si naše třída nasadila přilby. Prohlídka
trvala přibližně hodinu. Dozvěděli jsem se
spoustu zajímavostí.

Cestou nazpět k autobusu jsme si
četli informace o přírodě na dřevěných
cedulích. Před odjezdem do Plas nám paní
učitelky dovolily si krátce pohrát na hřišti.
Když se venku rozpršelo, šli jsme zpět do
budovy. Tam na nás čekal lehký test.
Na zpáteční cestě do školy nám
pršelo a my jsme se už těšili na oběd.
Celý den se mi moc líbil, protože jsem se
dozvěděla hodně nových informací.

www.zsplasy.cz
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Sport – f l o r b a l – ú s p ě c h
Mladší žáci skvěle reprezentovali
naši školu a zvítězili v okresním kole
Florbalu.

GRATULUJEME!! !
Mladší žákyně se také nenechaly
zahanbit a obsadily výborné
2. místo.

Harry Potter a prokleté dítě – pracovní scénář k novému filmu.
O 20 let později stojí Harry a Ginny
se svými dětmi na nádraží a čekají na vlak
do Bradavic.

Dokonce dojde k tomu, že zabijí
Harryho, Brumbála, Cedric Diggory se
stane smrtijedem a vlády se ujme Pán Zla.
Když se jim konečně povede všechny změny
vrátit zpátky, o obraceč času přijdou.

Albus se ve vlaku seznamuje se
synem Draca Malfoye Scorpiem. Rozumí
si, protože oba vyčnívají z davu. Albus
není schopen dostát slavnému jménu
a o Scorpiovi se říká, že je synem samotného
Pána Zla.

Posedlá Delphi, která se chce setkat
se svým otcem Voldemortem a zařídit aby
opět povstal, jim obraceč sebere a stáhne
je s sebou do Godrikova dolu, do dne, kdy
zemřeli Harryho rodiče.

Když je Albus přiřazen do Zmijozelu,
nikdo ve velké síni ani nedutá. Roky plynou
a oba dva chlapci se v Bradavicích cítí
poněkud mizerně.

Albusovi se podaří kontaktovat
Harryho a ten, společně s ostatními,
přijde na pomoc. Zajmou Delphi a nechají
Voldemorta, aby zabil Lily a Jamese.

Když jednou před odjezdem
zaslechne Albus rozhovor svého otce
Harryho s Amosem Diggorym, který
požaduje oživení svého syna pomocí
obraceče času, rozhodne se, že se Scorpiem
Cedrica zachrání.

Patrik Plevka – 8.A

Nejprve se vloupají do Ministerstva kouzel
a ukradnou obraceč času, poté způsobí
obrovské problémy a změní přítomnost,
když zasáhnou v minulosti. Cedrika
nezachrání.

www.zsplasy.cz
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Okresní k o l o v h á z e n é
Dne 16. října se v Horní Bříze
uskutečnilo okresní kolo v házené starších
žákyň a žáků. Základní škola Plasy vyslala
své zástupce do obou kategorií.

s Dolní Bělou 4:1 a následně přehráli i žáky
Horní Břízy 4:2.
V posledním zápase stál před hochy
obtížný úkol – dominantní Zruč-Senec.
Po vynikajícím týmovém výkonu hráli
vyrovnaný zápas až do konce a uhráli parádní výsledek 5:8.

Po prvních zápasech plných
nervozity se dívkám i chlapcům podařilo
výrazně zlepšit. Dívky po skvělém týmovém
výkonu v obraně porazily žákyně Kaznějova
a poté ve vypjatém rozhodujícím utkání jen
těsně podlehly velice dobře hrající Horní
Bříze 1:2.

Bohužel ani tento dobrý výkon
nemohl zlepšit �inální umístění a chlapci
tak skončili na 3. místě turnajové tabulky.
I na ně tak čekala odměna v podobě poháru
a medailí.

O prohře rozhodla smolná tyčka
v závěru zápasu. Druhé místo tak dívkám
uniklo o pouhých několik centimetrů. I tak
si domů odvezly odměnu v podobě medaile
a poháru za 3. místo.

Nejlepším střelcem ZŠ Plasy
na turnaji se stal Adam Addouche
a individuální trofej pro nejlepšího
brankáře turnaje si navíc zcela zaslouženě
odvezl gólman ZŠ Plasy Jan Hercik.

Hoši si nejprve ve druhém zápase
po dobrém taktickém výkonu poradili

www.zsplasy.cz
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SŠ K r a l o v i c e
15. 10. 2019 naše třída 8.A naštívila
Střední školu v Kralovicích. Byli jsme
rozděleni na holky a kluky. Holky šly do
budovy střední školy a kluci do dílen. Když
jsme my holky přišly do místnosti, kde jsme
se měly přívítat, tak v místnosti byl koberec,
židle poskládané dokola a uprostřed skákací
míče. Napřed nás přivítala paní učitelka,
která nám pověděla témata, která se na
střední škole dozvíme.

A
poslední téma bylo s další
paní učitelkou, která nám říkala něco
o postižených dětech, jak se dorozumí
vají,
jak
čtou.
Ukázala
nám
i jejich čítanku. Vyprávěla nám, kam se
studenty různě jezdí, aby se něco přiučili
i prakticky.

Na závěr přišel i pan ředitel, který
se nás ptal, jak se nám u nich líbilo. Rozdal
nám malé kalendáře, kde jsou rozepsané
Poté přišli žáci třetího ročníku, kteří prázdniny.
byli rozděleni na skupiny. První skupina
Kluci byli v dílnách, kde si svařili plech
nám předvedla, jak správně meditovat,
zapálili nám svíčku a celou dobu jsme se na a vyrobili výrobek, který si mohli nechat.
Jeden nejmenovaný žák si dokázal při téhle
ní měly koukat.
akci i popálit ruku.
Druhá skupina nám rozdala papíry
a měly jsme nakreslit naši duši, jak si ji
V Kralovicích se nám líbilo a někteří
představujeme, řekli nám, jakým způsobem z naší třídy možná i uvažují o této střední
to máme kreslit a všem se to moc povedlo.
škole.
Rozloučili jsme se všichni a jeli
Třetí skupina nám rozdala listy, které
jsme
autobusem
zase zpátky do naší školy
jsme měly seřadit do dvou skupin, poté nám
v Plasích.
oznámili, jak to má být správně.
Čtvrtá
skupina
nám
rozdala
též pracovní listy, ale tam už jsme jen
zaškrtávaly A, B nebo C podle sebe, pak nám
to vyhodnotili a dali nám kartičky, které nás
charakterizují.
Pak přišla jiná paní učitelka, která
je zároveň zdravotní sestra a ukázala nám,
jak správně resuscitovat, všechny jsme si to
musely vyzkoušet a všem nám to moc šlo.

Poté jsme šly do jiné třídy, kde jsme
s další paní učitelkou vyráběly kartičky,
na které jsme napsaly datum, co je za den,
rok a roční období. Nevěděly jsme předem,
proč to tam píšeme, ale paní učitelka nám to
vysvětlila, protože takhle to píšou starší lidé,
kteří si toho už moc nepamatují. Na tyhle
kartičky jsme si vyrobily ježka.

www.zsplasy.cz
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Lucie Priglová – 8.A

SOŠ Plasy a Po s vi ť si n a b ud o uc no s t
16. 10. naše třída 9.A navštívila
Střední odbornou školu Plasy. V jídelně
jsme se rozdělili na skupiny. Naše skupina
pokračovala nejdříve do pitevny, kde paní
veterinářka vyšetřovala pejska pomocí
sona, mohli jsem si poslechnout i jeho
srdíčko. Poté jsme si šli zkusit simulátor
jízdy v autě. Dále jsme malovali na
polohovacím tabletu.

18. 10. jsme vyrazili na exkurzi do
Depa 2015 v Plzni, kde jsme se seznámili
s prezentací různých středních škol. Obešli
jsme si ty, které nás zaujaly, např.: Obchodní
akademii, Nerudovku, Hotelovou a Policejní
školu, umělecké školy a gymnázia.
Poté následoval návrat do Plas.

Nakonec jsme navštívili tělocvičnu,
kde se konaly různé soutěže a akce. Okruh
jsme zakončili opět v jídelně a vrátili se do
naší školy.

Zdeňča a Anča Mutínská
Kačka Vagnerová – 9.A

ANKETA
Nej… pan učitel a paní učitelka na 2. stupni ZŠ
Celkem hlasovalo 198 žáků.

Anketu připravily a vyhodnotily Karolína Kurucová a Marie Hamplová.
Největší počet hlasů získali:

pan učitel Petr Malecha a paní učitelka Vlasta Holotová.
www.zsplasy.cz
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Pro c h y t r é h l a v y
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Házení střevícem, pouštění lodiček a rozkrojení jablka patří mezi vánoční …
2. Co za pečivo se peče?

3. Kdo nosí dárky dětem v Americe?
4. Poslední zimní měsíc?

5. Co pečeme na Vánoce?

6. Kdo nosí dárečky nám?

TAJENKA č. 1:..........................................................
Křížovky pro vás připravila Kačka Beštová – 9.A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Ryba.

2. Vánoční písnička.

3. Kdo má svátek 24. 12.?
4. Jehličnatý strom.

5. Jaký den v týdnu je adventní?
6. Zlaté …
.

www.zsplasy.cz
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Co si přeješ k Vánocům?
1. A:
T Adélka Zahradníková – počítač
T Tobík Kouba – Lego
T Natálka Honomichlová – tablet
T Péťa Kronforstová – tablet

1. B
T Anička Štěpánková – telefon
T Emma Josí�ková – převlek
berušky
T Kuba Pácl – pistole Nerf
9.A
T Marek Soukup – poník
T Petr Havlík – Barbie

3. B
T Lukáš Herold – Gravity Trax
T Nikola Petržilková – koně
T Adéla Němečková
– Nintendo Switch
T Silvie Kropáčová – Lego
T Adriana Kantorová
– krabička s baletkou
T Kristýnka Beštová – Lego

učitelé:
T Petr Malecha – sníh
T Zdeněk Chlup – klid od žáků

T
T

Anketu připravily a vyhodnotily:

Áďa Pospíšilová a Míša Šlajferčíková

4. a 5. třída – neví, tak asi nic :-)

T
www.zsplasy.cz
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ANKET A p r o č t e n á ř e

1)

2)

3)

4)

www.zsplasy.cz
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Vyber titulku pro příští číslo Plasíka

5)

6)

7)

8)
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Šťast n é a v e s e l é
Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví?
Celkem hlasovalo 70 žáků z 2. stupně ZŠ.

Anketu připravily a vyhodnotily Iva Filipová a Kristýna Taubrová.
T

vosí hnízda a perníčky – po 21 hlasech

T linecké cukroví – 16 hlasů

T vanilkové rohlíčky – 10 hlasů
T rumové kuličky – 1 hlas
T pracny – 1 hlas

Tip na �tulku příš�ho čísla časopisu zasílejte na mail:
zsplasik@seznam.cz
Tři vylosovaní účastníci ankety obdrží malou odměnu.

Na přípravě tohoto čísla se podíleli:
Zuzka Hopiánová, Martina Pham Kim Thu, Jolana Hoppová,
Marcela Piškulová, Patrik Plevka, Kája Kurucová, Marie Hamplová,
Lucka Priglová, Karin Krauseová, Oliver Frank, Adam Marvánek,
Kristina Tirdilová, Štěpán Kepka, Honza Kroupa,
Anča a Zdeňča Mutínská, Kačka Vagnerová, Iva Filipová,
Kačka Beštová, Petr Havlík, Kristýna Havlíková,
Ondra Berka, Kristýna Taubrová, Áďa pospíšilová, Míša Šlajferčíková
a další…

Přidejte se k nám!!! Už od příštího čísla.

www.zsplasy.cz
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