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VE ŠKOLE PRACUJE 36 ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Cože, ve škole straší?!
Nebojte se. Jak napovídá slovník, není duch jako duch. Duch /od dýchati,
dech/ znamenal původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého.
JAK DÝCHÁ NAŠE ŠKOLA?
CO JI OŽIVUJE?
Každý z nás se podílí na vytváření ducha školy svou aktivitou, tvořivostí,
zájmem, ale také svou nečinností, slepotou, kritikou či nezájmem. Škola
je naše společné hřiště a jde jen o to, co a jak tady hrajeme.
Vidíte před sebou první číslo nového školního časopisu, který bude ducha
stopovat. Každý, kdo máte co říct /třeba i obrazem či veršem/ k dění ve
škole, ve společnosti i ve vesmíru, koho baví život v jakékoli podobě,
můžete přispět do časopisu a pomoci tak odkrývat tvář ducha naší školy.
(Šmí)

Přírodovědný kroužek
Do přírodovědného kroužku jsem začala chodit na začátku školního roku. Koná se vždy každý
pátek od 14:00 hodin v učebně přírodopisu.
S panem učitelem Brandtlíkem se staráme o různé živočichy, např. rybičky, osmáky, křečky,
vodní želvy, činčilu a také o hada. Nechybí ani hmyz, např. zlatohlávci, švábi a strašilky.
Učíme se poznávat nejen zvířata, ale i rostliny. Zúčastnili jsme se i biologické olympiády.
Na kroužku se mi velice líbí.
VERONIKA HOLUBOVÁ, 6.B
Foto R. Černý

Děti z kroužku HRNEČKU, VAŘ! při soustředěné práci

Výtvarný kroužek
Každé pondělí se scházíme s několika dívkami z druhého stupně na výtvarném
kroužku paní učitelky Šmídové, abychom daly volný průchod své kreativitě a fantazii,
abychom rozvinuly své nápady a odzkoušely si nejrůznější výtvarné techniky i
materiály. Kroužek je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší výtvarníky.
Panuje zde příjemná atmosféra a v útulném prostředí kreslírny se cítíme dobře.
MARKÉTA VÝŠKOVÁ, 9.A

Pozoruhodné exempláře přírodovědného kabinetu
Foto: Richard Černý

Turistický kroužek
Pobýváme v přírodě jedenkrát týdně, letos máme setkání každou středu
odpoledne. Obvykle prozkoumáváme okolí obce, povídáme si, hrajeme různé
hry. Příležitostně podnikáme víkendové výlety vlakem i pěšky na zajímavá
místa, účastníme se turistických akcí a soutěží. Poznáváme nová místa,
necháváme vzniknout novým přátelstvím, podporujeme radost ze života.
(Lu)

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Kdo bude v březnu reprezentovat naši školu v okresním kole recitační soutěže, se dozvíme už v tomto týdnu. Ve středu
/24. 2./ a ve čtvrtek /25. 2./ předvedou své nejlepší výkony zástupci tříd prvního i druhého stupně. Všem recitátorům
držme palce.
(Šmí)

Na pátek 26. 2. připravují někteří učitelé se žáky již tradiční

VÝSTAVU TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI,

letos na
téma OBJEV TELEFONU, VÝVOJ TELEFONŮ, HLAVOLAMY. V rámci
výstavy proběhne také soutěž ve skládání RUBIKOVY KOSTKY.
V odpoledních hodinách čeká na zájemce i z řad veřejnosti přednáška
Ing. Veřtáta ze ZČU Plzeň, která nese název OD BELLA K MOBILŮM.
Určitě se máte na co těšit.
(Šir)

ZÁPIS NOVÝCH PRVŇÁČKŮ
28. leden byl slavnostním dnem pro 52 dětí předškolního věku, které se
v doprovodu rodičů přišly představit jako budoucí žáci prvního ročníku.
Úkoly, na nichž musely ukázat svou školní zralost, byly inspirované
básničkou o veverce a tím i zábavnější. Pokud se rodiče nenechali unést
svou uspěchaností, mohli si s dětmi den zpříjemnit prohlídkou budovy i
bohatým doprovodným programem, který naše škola připravila
/videoprojekce, dráhu v tělocvičně, výtvarnou dílnu, občerstvení ve
školní jídelně aj./.
Více jak polovina z těchto předškoláků však musí ještě podstoupit
vyšetření v PPP, s možností odkladu školní docházky. Ke dni 12. 2. bylo
přijato pouze 22 nových prvňáčků. Vzniká tak otázka, co vede tolik rodičů
k žádostem o odklad školní docházky svých dětí?
(Šmí)

V BŘEZNU NÁS ČEKÁ ŠKOLNÍ AKADEMIE
LITERÁRNÍ OKÉNKO
FACEBOOK
Na mém facebooku se objeví nové
upozornění,
jež
hlásí
něco
zvláštního: Nyní jste přátelé - Jace
Death.
Nikoho s takovým jménem jsem si
nikdy nepřidala. Kurzor myši zamířil
na políčko hledat, kde jsem si
nového „přítele'' vyhledala, abych
mu mohla napsat zprávu.
Holly L - Ahoj, promiň, ale známe se?
Čekala jsem, avšak dlouhou chvíli
nikdo neodpověděl a přitom po
celou dobu, kdy jsem se dívala na
náš chat, měl jasně zeleně napsáno:
Online. Zatřásla jsem nevěřícně
hlavou a přesunula se na záložku
Youtube, jenže v ten moment jsem
uslyšela velice povědomý zvuk, jež
jasně značil, že mi kdosi odepsal.
Trochu naštvaně jsem se vrátila
zpátky na celosvětově známou
sociální síť a podívala se, kdo mi
napsal. S nadšením jsem doufala, že
to bude ten neznámý chlapec s
prapodivným jménem. Avšak s
mírným zklamáním jsem klikla na
chat své nejlepší kamarádky, která
mi právě napsala.
Catherine L - Ahoj, hollywoodská
hvězdo, tak jak to fičí? :D
Musela jsem se zasmát před ubohým
monitorem. Vždycky mi dokázala
zvednout náladu.
Holly L - Kdo je tady hollywoodská
hvězda? :D Jinak u mě dobrý, co ty?
Mírně jsem začala klepat do stolu,
jelikož jsem stále těkala očima po
druhém chatu neznámého kluka.
Doufala jsem, že odepíše, a kdyby
ne, rozhodně si ho v přátelích
nenechám!
Mírně jsem začala klepat do stolu,
jelikož jsem stále těkala očima po
druhém chatu neznámého kluka.

jelikož jsem stále těkala očima po
druhém chatu neznámého kluka.
Doufala jsem, že odepíše, a kdyby
ne, rozhodně si ho v přátelích
nenechám!
Catherine L - No ty, ne? :D Viděla
jsem noviny! Sluší ti to tam ;) A u mě
taky dobrý, až na tátu. Zase přišel
domů opilý a ... no však víš, co se u
nás vždycky děje.
V mžiku jsem pohlédla na hodiny.
Byla téměř půlnoc. Bylo mi jasné, že
její táta byl zase v hospodě od půl
šesté až doposud. Bylo mi jí líto,
jelikož mít takového tátu, jež se
nestará o rodinu a stará se jenom o
chlast, tak to není můj táta, ale jen
ožrala, který se o nikoho než sám o
sebe nezajímá.
Holly L - Jo? Děkuju :3 A to mě
hrozně mrzí! :(
Catherine L - Vůbec neděkuj! A s tím
si nedělej starosti… Už jsem si nějak
zvykla. On se už prostě nezmění…
Nyní jsem váhala co napsat. Chtěla
jsem ji utěšit, jelikož jsem věděla, že
to je pro ni těžký i přesto, že se to
snaží skrýt. Když jsem však začala
psát začáteční slova, ozvalo se
zapípání. Mírně jsem se lekla, ale už
jsem věděla, od koho mi zpráva
přišla. Přelétla jsem očima na druhý
chat, který jsem měla po celou dobu
otevřený a přečetla si zprávu od
neznámého kluka.
Jace Death - Lítost nepomáhá…
Jeho slova jsem vůbec nechápala.
Jak může vědět, že právě teď pociťuji
lítost?
Holly L - Prosím? Mimochodem,
neodpověděls na otázku. Proč sis mě
přidal?!
Jace Death - Hledám nové přátele.
SIMONA FENCLOVÁ, 9.A

Letošní zima si s námi pohrává, nezvykle vysoké teploty náhle střídá mráz,
rozkvetlé květiny přikrývají sněhové vločky. U nás se však dlouho neudržely.
Ale ještě než stačily roztát, neunikly hledáčku fotoaparátu.
(Šmí)

Foto: PETRA MAŠÁTOVÁ, 8.A

ŽÁRLIVOST
Ve Francii na zámečku Leiuma žila asi před 200 lety kněžna Ella Alexandra
Licheinsteinská. Měla hodného manžela, čtyři děti, spoustu sluhů i peněz na
pohodlný život.
Její komorná Luisa byla naopak chudá žena. Měla smůlu, protože jí
zemřeli děti i manžel na černý kašel. Plat neměla příliš velký, proto se
musela přestěhovat zpět na zámek do malé komůrky v přízemí.
Luisa, neustále obklopena lidmi šťastnějšími než byla ona sama, prošla
změnou. Z usměvavé a veselé ženy se stala zahořklá samotářka. Měla čím
dál tím míň přátel, až zůstala úplně sama. Začala ji ovládat žárlivost.
Luisa žárlila na kněžnu, ale ta ji stále měla za jednu ze svých nelepších
přítelkyň a vůbec nic netušila.
Jednou, když si spolu vyjely do kopců, zastavily se na malebné vyhlídce.
Kněžna se právě rozhlížela, když Luisu ovládla žárlivost. Shodila kněžnu dolů
a v zámku vyprávěla historku o tom, že to byla nehoda, že se pod kněžnou
ulomil kus skály.
Přestože Luisa dostala výhodnou práci s velkým platem, už nikdy nebyla
šťastná. Navždy musela žít s tíhou viny na srdci, a té jí už nikdo nikdy
nezbaví.
Z kněžny se stal duch. Bloumá světem snažíc se zabránit lidem v žárlivosti,
ale na to sama nestačí, musíme se snažit stejně jako ona.
-Zu-

