
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, 1. ČÍSLO 

  



 

V hodinách matematiky v šesté třídě probíhá již od začátku 

školního roku pod vedením paní učitelky G. Kostové soutěž 

zvaná Matematický tovaryš. Tato celoroční hra obsahuje 

celkem 11 různých problémových úkolů, které žáky „nutí“ 

k logickému myšlení a k hledání různých způsobů jejich 

řešení.  

 

Pokud je kdokoli z žáků hotov se svou prací (například s 

testem nebo samostatnou prací) dříve než ostatní, může si 

během „volného“ času počítat jakoukoli z 11 úloh 

Matematického tovaryše. Tím se stává v okamžiku, kdy 

správně vyřeší alespoň 10 úkolů. Takto úspěšný řešitel 

získává titul Matematického tovaryše, obdrží visačku se 

svým jménem a s označením tohoto titulu a čokoládovou 

medaili.  

 

Poté se žáci mohou začít pokoušet získat další tituly – 

Matematický mistr a Matematický expert.  

 

Tyto celoroční hry žáky velmi baví. Všichni se snaží o zisk 

jednotlivých titulů, každé předání titulu je ve třídě bráno 

jako důležitá událost a každý z jmenovaných je na svůj titul 

hrdý a má z něho radost.  

 

Mezi prvními žáky, kteří v letošním školním roce získali 

titul Matematický tovaryš, je Jan Moravec, Radek 

Eisenhamer, Světlana Broučková a Jiří Richter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICKÝ TOVARYŠ 



  

Žáci třetího ročníku pracovali po dobu jednoho týdne na projektu Čeští ilustrátoři.  Žáci 

spolupracovali ve dvojicích nebo skupinách. Ve školní knihovně dostali jedenáct obrázků od 

nejznámějších českých spisovatelů a vyhledávali podle nich knihy od stejného ilustrátora. Sami 

potom vyprávěli, jaké jiné knihy mají doma, nebo jaké ilustrované pohádky viděli v televizi. Ve 

dvojicích vytvářeli plakáty o jednotlivých ilustrátorech. Každá dvojice vybírala z hromádky 

obrázků a přiřazovala je ke správnému ilustrátorovi. Společně vyhledávali na počítači 

fotografie ilustrátorů a zajímavé informace o nich. Projekt se žákům moc líbil, všichni se do něj 

aktivně zapojili a výborně spolupracovali. Jejich plakáty jsou velice zdařilé.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERONIKA HAMERNÍKOVÁ – 5. třída 

VÁNOCE 

Vánoce, Vánoce, jsou tady po roce. 

Naše přání chcete znát? 

Co by každý měl tak rád. 

No přece dárky, ty stačí ke štěstí, 

když na světě je tolik bolestí. 

Mír by každý měl rozdávat  

a jeden každého mít rád. 

A proto Vánoce jsou tady, 

 aby se všichni měli rádi. 

  

ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI 

BÁSNICKÝ KOUTEK 



 

ADÉLA NEDVĚDOVÁ – 5. TŘÍDA 

Jednoho vážně moc mrazivého dne šla dívka, jménem Emily do lesa nakrmit 

zvířata. Bylo to na Štědrý den. Emily měla ale od počátku velice divný pocit. Vše 

šlo dobře a Emily si začínala říkat, že její obavy byly zbytečné. Do té chvíle, než 

šla domů. Po cestě domů její zvláštní pocit pomalu sílil. Pořád za sebou slyšela 

různé šustění a praskání větviček.  Byla si jistá, že jí někdo sleduje…… 

Najednou ze křoví, kolem kterého procházela, vyskočila srnka, která na ni 

promluvila lidskou řečí.  

„ Ty umíš mluvit?“ ptala se udiveně Emily. 

„Ne, to ty rozumíš mně, dostala jsi tento dar za to, jak jsi celý život hodná  

a laskavá, je to tvůj vánoční dárek, dokonce jsi šla v této velké zimě nakrmit 

zvířátka, to by neudělal každý, myslím, že bychom bez tebe zemřeli hlady. Jsi moc 

milá a jedinečná, zasloužíš si tento dar.“ 

Emily přišla domů, sedla si ke krbu a tak dlouho přemýšlela o tom, co se jí 

přihodilo, až z toho usnula… a ze spánku se usmívala. 

 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 



 

KRISTÝNA GALKOVÁ – 9. TŘÍDA 

 

Mobilní telefon je určitě nedílnou součástí dnešní moderní společnosti. Dnešní 

úvaha bude o tom, jaký vliv má mobilní telefon na mě, tím pádem i na mé 

vrstevníky. 

Základní otázkou je, má-li telefon kladný či záporný vliv na výchovu naší 

generace. Snadno se může stát, že z dobrého sluhy se může stát špatný pán. Tím 

myslím, že určitě si lze vybudovat, a to i bez obtíží, závislost na tzv. „chytrém 

telefonu“. Trávit s ním a jeho různorodými aplikacemi více času než je zdrávo. 

Tento čas, strávený s novodobým přítelem, lze prožít jinak, zcela určitě aktivněji. 

Moji rodiče mi několikrát říkali: „…za nás… my jsme…“ Pokud se ovšem trochu 

více zaposlouchám do jejich rozhovoru, tak zjistím, že by dozajisté nebyli jiní.  

Dále je nutno se zeptat, jestli když přijdu na dětské hřiště a vidím, jak ostatní moji 

vrstevníci mají v ruce telefon a neustále sledují displej, zda je to v pořádku. Tato 

generace a samozřejmě i já to bereme jako normální věc. Nejdůležitější otázka 

zní – Proč s ním trávíme tolik času? Myslím si, že se jedná pouze o módní 

výstřelek, že za pár let všechny tyto 

sociální sítě, kterým věnujeme tolik času, 

prohrají boj se zdravým rozumem.  

Ale abych tento přístroj pouze 

neobviňovala z maření volného času 

teenegerů, je to dozajista skvělý vynález, 

který si zasluhuje veliký obdiv. Doufám, 

že tímto mým pohledem jsem aspoň 

někoho z vás přiměla k zamyšlení. 

Souhlasíte se mnou? 

 

 

 

MOBIL A JÁ 



 

Autorské čtení 
Jan Opatřil – Hrůzostrašné povídky 

(hororové povídky) 

NIKOLA MÍKOVÁ, 6. TŘÍDA 

 
Dnes (11. 10.)  jsme zažili krásné 
autorské čtení o hororech. Pan Opatřil 
přišel do třídy celý zahalený do pláště 
s kápí. Bylo to strašidelné. Držel v ruce 
velkou svíčku. Šel ke stolu a položil si 
svíčku na stůl. Vzal si mikrofon a 
postoupil ke stojanu a četl hororovou 
povídku. Dočetl…. Potom nám dal šanci 
pokládat otázky. Pan Opatřil viděl, že nás 
to baví, tak nám přečetl ještě jednu 
povídku. Moc se mi to líbilo. Hlavně 
efekty.  

ZRCADLO (HOROROVÁ POVÍDKA) - MICHAELA FIŠEROVÁ – 6. TŘÍDA 

Na kraji města stál velice starý dům, v tom domě bydlela paní Jeffersnová. Paní 
Jeffersnová byla stará, a tak jí malý chlapec jménem Jack chodil pomáhat. Když 
šla na nákupy, tak jí pomohl s taškami nebo jí uklízel dům. Paní Jeffersnová byla 
chlapci dlužná moc a moc. Tak mu každý pátek alespoň kupovala čokoládu. 
Takhle to bylo dalších 6 měsíců. Jenže stav paní Jeffersnové se zhoršoval  
a zhoršoval.  
25. listopadu oslavila své 81. narozeniny, jenže zrovna druhý den po oslavě paní 
Jeffersnovou odvezli do nemocnice a ona tam zemřela. Jack o ničem nevěděl, tak 
se druhý den vydal k domu paní Jeffersnové, viděl před domem stěhovací službu, 
ale nevěděl, co se stalo. Zeptal se jednoho muže, který zrovna šel se židlí v ruce, 
kde je paní Jeffersnová, a ten mu oznámil, že paní zemřela. Jackovi ukápla slza, 
šel se podívat do domu, procházel od pokoje k pokoji a vzpomínal na to, co spolu 
prožili. Postupně došel k pokoji, kde paní Jeffersnová den co den přebývala. 
Vkročil do pokoje a tam bylo zrcadlo. Bylo velice pěkně zdobené, ale zaprášené, 
bylo totiž staré. Jack se do zrcadla zadíval a ono začalo praskat a najednou se v 
něm vyskytla větší díra a v té díře se objevila usmívající se tvář paní Jeffersnové, 
která se pak pozvolna rozplynula. 
  

HRŮZOSTRAŠNÉ POVÍDKY 



 

Na 3. listopadu si žáci 9. třídy připravili oslavy svátku 

Halloween pro mladší spolužáky. Převlečeni do strašidelných 

masek provázeli žáky 1. stupně po připravených stanovištích 

se zábavnými úkoly. Žáci si tak mohli vyzkoušet běh 

v maskách, poznávání předmětů podle hmatu, střelbu na cíl 

a také lovení drobností z naplněných nádob. V každé skupině 

byly vyhodnoceny nejlepší masky, které si připravily mladší 

žáci. Všem se připravená akce moc líbila. 

 

 

  

HALLOWEEN 



 

Dne 10. 11. 2017 vyrazili žáci 8. třídy do Plzně na 

festival vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost. 

Tato akce se konala v areálu DEPO2015 a nabídla 

žákům ucelený přehled o možnostech studia  

a následného kariérního uplatnění, ve svých 

stáncích se zde žákům představili zejména zástupci 

různých středních škol v Plzeňském kraji. Ačkoli si 

všichni žáci na tomto festivalu tu "svou" školu ještě 

nevybrali, jistě pro ně akce byla přínosná  

a pomohla jim v budoucím rozhodování. 

 

 

 

 

Ani žáci 9. třídy nezahálejí ve 

volbě své budoucí profese. Po 

návštěvě Informačního  

a poradenského centra v Plzni 

navštívili 8. 11. Info kariéru. 

Žáci se během workshopu 

pojmenovaném „Kdo jsem  

a kam jdu“ zaměřili na 

sebereflexi a prozkoumávání 

svého vzdělávacího  

a kariérního směřování. Východiskem bylo uvažování o pojmu kariéra  

a zkoumání vlivů na volbu kariérní cesty. Zážitkovou formou žáci zmapovali svoje 

silné stránky, zájmy, osobní hodnoty, motivy a kompetence. V průběhu 

workshopu žáci pracovali s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností 

a jeho uplatnění v kariérní cestě. V neposlední řadě žáci získali přehled  

o dostupných zdrojích informací, které je možné využívat při rozhodování  

o kariérní cestě.  

POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST 

WORKSHOP – VOLBA VZDĚLÁVACÍ 

CESTY 



 

VYBARVI A RELAXUJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – PROGRAM 
 

1. Zahájení v 16:15 na školním hřišti. 
2. Vystoupení žáků: 
- recitace žáků 1. třídy – Před Vánocemi 
- recitace žáků 2. třídy – Hvězdička 
- recitace žáků 3. třídy – Na ledě 
- recitace žáků 4. třídy – Pojďte chlapci k nám 
- recitace žáků 5. třídy – Hoj ty Štědrý večere 
- zpěv koled – žáci 1. stupně (Rolničky, Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši) 
- taneční vystoupení školní družiny 
3. Rozsvícení vánočního stromu 

ZÁBAVA 


