
  Den  západních  Čech

     Ve středu 4. dubna proběhl v naší škole další projektový den, tentokrát s názvem Den 
západních Čech. Tuto akci organizoval pan učitel Růžička. Žáci druhého stupně si zvolili 
čtyři pracovní dílny z devíti možných. Jejich názvy byly zajímavé a náplň v nich různorodá. 
Vybírat bylo opravdu z čeho. Tak například : Po kupeckých stezkách /architektonické 
poklady západních Čech/, V ráji šumavském / přírodní poklady západních Čech /, Bílí havíři 
a černé zlato / nerostné bohatství /, Jak jsme na tom / Karlovarský a Plzeňský kraj v 
číslech /, Vošouch, nebo bramborák? / tradiční jídla západních Čech /.
V závěru celého dopoledne jsme se všichni sešli v naší hudebně. Zde přišlo završení celého 
dne. Navštívit nás přijel pan Zdeněk Bláha. Tento osmdesátiletý pán po celou dobu sršel 
vtipem, dobrou náladou, optimismem a stále rozdával úsměvy. Byl a je dlouholetým 
hudebním redaktorem Českého rozhlasu v Plzni, sběratelem lidových písní a tanců, autorem 
jejich úprav, hudebním skladatelem mnoha písní pro film, TV, rozhlas a zakladatelem 
Folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy, který se zejména jeho zásluhou stal 
několikanásobným vítězem celostátních folklorních festivalů a soutěží. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavého o folklorní hudbě. Pan Bláha nás seznámil s různými hudebními nástroji, 
jako je například vozembouch, fanfrnoch, niněra a samozřejmě i typický nástroj – dudy. 
Zahrál nám na ně, zazpíval, my jsme zpívali s ním, pustil nám ukázky lidových písní z 
nahrávek Českého rozhlasu v Plzni. V závěru vystoupení nám zahrál i jeho dlouholetý 
kamarád, bývalý člen souboru a zároveň náš pan učitel,  Václav Lísal. Hrál na opravdu 
netradiční nástroj, který se asi dost těžko ladí – na hrábě.
Den se opravdu vydařil a my jsme si opět odnesli spoustu krásných zážitků a nových 
vědomostí.

                                                                                                         Jan Berka   8. třída 
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Den  Země

     V úterý 17. dubna proběhl v naší škole Den Země. U příležitosti tohoto dne se nejprve 
uskutečnila  akce s názvem „Ukliďme svět“. Ta proběhla ve spolupráci s Českým svazem ochránců 
přírody, který zde zastupoval pan Václav Lupínek. Akci Den Země organizovala paní učitelka 
Vendula Kuchtová.
Nejprve se někteří žáci 1. a 2. stupně zapojili do úklidu různých míst našeho města a jeho okolí. 
Uklízely se tradiční trasy, jako je například „Sáňkařská“, cesta ke hřbitovu, cesta Pohádkovým 
lesem, okolí rybníka zvaného „Kortusák“, cesta ke koupališti, cesta nad tratí, cesta kolem rybníka u 
Šimkaninů a samozřejmě okolí naší školy. A jaký byl výsledek našeho snažení? Nasbíráno bylo 
přibližně 135 kg směsného komunálního odpadu, 7 ks pneumatik z osobních vozů, 160 kg plastů a 
30 kg skla. Tato čísla jsou opravdu odstrašující!
Od 10 hodin byl pro žáky na horním hřišti připraven program společnosti Zayferus, společnosti na 
ochranu dravých ptáků. Akce se zúčastnili žáci nejen naší školy, ale také děti ze školy mateřské, 
někteří studenti střední lesnické školy a žáci z okolních základních škol, například z Chyše, Štědré 
nebo Bezvěrova. Jednalo se o velmi zajímavý a poučný program spojený s přehlídkou dravců, 
ukázkami lovu. Získali jsme zde spoustu zajímavých informací nejen o dravcích. Viděli jsme 
například výra velkého, orla skalního, supa, káně, sokola, sovu pálenou, kalouse ušatého. Jedním z 
dravců, který se nám asi nejvíce líbil, bylo spíše běhající než létající karančo jižní. Děti mohly 
získat i zajímavé ceny, pexeso, kalendář s fotografiemi dravců, nebo dokonce poukaz pro celou 
rodinu na přehlídku dravců do Lednického parku, kde společnost svoji činnost nejčastěji provozuje.
Dopolední program ale pokračoval dále. Šesté třídy se pokusily namalovat dravce, které jsme 
viděli. Práce některých žáků byly opravdu zdařilé. Žáci sedmé a osmé třídy vyplňovali  pracovní 
listy, kde se jednotlivé úkoly opět týkaly dravců. Deváťáci přešli do mediální učebny, kde zhlédli 
film v angličtině o našem světě. Film byl o tom, jak se správně starat o naši Zemi a k čemu by 
mohlo dojít, pokud bychom se nestarali.
Celý den jsme si velmi užili a odnesli si spoustu zajímavých zážitků a poznatků.

                    Ester Volemanová a Veronika Kriegerová  9.B 

   Jak  jsme  se  málem  staly  přebornicemi  kraje

     Jednoho dne pan učitel vybral sedmičlenný tým holek, protože byla soutěž ve florbale. 
Nebylo moc času na trénink, moc nám to nešlo. Ale když jsme hrály oblastní kolo, skončily 
jsme první. To bylo dobře, protože jsme postoupily do okresu. A tak jsme začaly trénovat, 
kdy se jen dalo, a čas se zkracoval. A najednou byl čas na to, abychom jely na další zápas. 
Jely jsme vlakem a zase jsme vyhrály. Byly jsme nadšené. Trénovaly jsme co nejvíce a za 
dva měsíce jsme jely na krajské kolo. Krajské kolo bylo v Sokolově a jely jsme tam 
červeným autobusíčkem pana Vrbíka. Cesta byla tak rychlá, že jsem se ani neusadila. Pan 
Vrbík nám zastavil před tělocvičnou a my jsme se šly převléknout. Hrály jsme tři zápasy a 
nakonec jsme byly druhé. Soupeřky byly téměř nepřekonatelné, ale díky Karolíně Cardové 
a všem našim obránkyním jsme hrály super.

                                                                                                          Josefína Vojtová  5.B 
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