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Vedení školy přeje všem svým žákům i zaměstnancům příjemné prožití letních
prázdnin a dovolené a pohodové načerpání nových sil pro další školní rok.
Začátek nového školního roku 2012/2013 bude 3. září 2012.
BERLÍN
31. května někteří žáci druhého stupně vyrazili na poznávací zájezd do Berlína. Jednalo se především o
žáky, kteří chodí na hodiny německého jazyka. Jeli jsme s paní učitelkou Kuchtovou a Volemanovou. Po
cestě jsme přibrali i naši průvodkyni. Cesta trvala 5 hodin.
V Berlíně jsme nejprve prošli Braniborskou branou kolem betonových kamenů, vypadaly jako žulové,
které zde stály na památku Židům, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Také jsme navštívili Říšský
sněm. Viděli jsme Berliner Dom. Obešli jsme ještě několik dalších památek a v pozdních hodinách jsme se
jeli ubytovat do hotelu nedaleko Berlína. Na každém pokoji byla koupelna se záchodem a základním
vybavením. Ráno jsme šli na snídani, kde si každý mohl vybrat opravdu to, co chtěl. Po snídani jsme se
vypravili do koncentračního tábora Sachsenhausen. Po koncentračním táboře nás průvodkyně prováděla
celé dvě hodiny. Poté jsme jeli zpátky do města. Dále jsme navštívili bunkr, který byl určen k ochraně lidí
před atomovou bombou. Bylo tam celkem přes tři tisíce lehátek, jedna malá kuchyňka plná konzerv s jídlem,
jedna koupelna se sprchami a záchody. Kromě těchto památek jsme také ještě navštívili Story of Berlin.
Jednalo se o interaktivní prohlídku. Zde se nacházel například zbytek slavné berlínské zdi, různé obrazy a
velké nůžky. Ty nás opravdu zaujaly.
Zájezd do Berlína jsme si opravdu moc užili, bylo to tam moc pěkné a pro nás velmi poučné. Mohli jsme
také, alespoň na chvilku, zapomenout na školu a běžné učení.
Aneta Kratochvílová a Terezie Pokorná 7. třída

Vedení školy vyzývá všechny šikovné rodiče, kteří jsou ochotni se o své nadání podělit s dětmi a měli by
zájem od podzimu vést zájmový kroužek, aby kontaktovali školu. Chtěli bychom dětem hlavně nabídnout
další aktivity nebo rozšířit nabídku stávajících kroužků, zejména sportovních (basketbal, florbal, kopaná,
taneční, ...), ale i jakékoli jiné, o které by byl zájem.

Z dění na 1. stupni
Dětský den
V pátek 8. června pořádaly třídy 5.A a 5. B dětský den pro prvňáky a třeťáky. Každá dvojice z 5. třídy
měla na starosti čtyři mladší spolužáky, které provedla po trati „Stezka za pokladem“. Po cestě děti plnily
různé úkoly. Například házely šišky, navštívily račí princeznu, musely prolézt dračí jeskyní a rozluštit
zprávu. Na cestě je také přepadli loupežníci. Na posledním stanovišti si děti opekly buřty a hledaly poklad.
Nikola Nagyová a Eva Staňková 5.A
Loučení s 1. stupněm
Třída 5. A se rozloučila s 1. stupněm vařením pro své oblíbené učitele, mezi které patřila i paní učitelka
Eva Košnářová. Všem velice chutnaly všechny tři chody. Tříchodové meny začalo předkrmem mozzarela s
rajčaty a opečeným toustem. Hlavní jídlo se skládalo ze šťouchaných brambor, masa a oblohy. Jako dezert
byl malý dortík s jahodami a polevou. Nikdo si nestěžoval! Tyto tři chody jsme vařili pod dohledem paní
učitelky Miloslavy Sýkorové. Takto se loučila 5. A s 1. stupněm.
Simona Mlejnská 5.A
Na výletě
V pondělí jsme jeli s kroužkem Zahradník do Karlových Varů. Šli jsme na kolonádu. Ochutnal jsem
Hadí pramen. Došli jsme až k Vřídlu. Cestou zpátky jsem šel do obchodu s minerály. Potom jsme šli na
autobus. Výlet se mi líbil.
Pavel Bartoň 4. tř.
Volitelné předměty
Již několik let jsou u nás ve škole zavedeny pro žáky 2. stupně různé volitelné předměty. Každý rok v
měsíci květnu, když už je hezké počasí, je pořádán Den volitelných předmětů, kdy žáci vyrážejí se svými
vyučujícími na různá místa, aby tak zúročili svoji celoroční práci.
Tak například :Vlastivědný seminář, pan učitel Růžička, letos navštívil Slavkovský les. Environmentální
výchova / jinak ekologie /, pod vedením paní učitelky Volemanové, vyrazila na již tradiční návštěvu EKO
farmy v Nežichově. Žáci si zde mohli například vyzkoušet výrobu sýrů. Žáci předmětu Sportovní činnosti,
pan učitel Svoboda, důkladně prověřili svoji zdatnost na kolech. Výtvarné činnosti, paní učitelka
Svobodová, se vypravily do nedaleké Chýše namalovat krásný zámek.
Já navštěvuji volitelný předmět Vlastivědný seminář. Letos jsme jeli na exkurzi do Slavkovského lesa.
Vyjeli jsme od školy hned ráno v 8 hodin malým autobusem pana Vrbíka. Když jsme dorazili na místo,
navštívili jsme dvě maloplošná chráněná území: Křížky a Upolínovou louku. Potom jsme odjeli na naučnou
stezku Kladská. Byla moc pěkná a trvalo nám hodinu, než jsme ji prošli. Když jsme opouštěli Slavkovský
les, podívali jsme se ještě na rozhlednu nad městečkem Krásno. Byla vidět krásná pohoří. Poté jsme odjeli
do Bečova, kde jsme povedenou exkurzi zakončili opravdu výbornou zmrzlinou.
Marián Bok 7. třída
Vycházející žáci
Ve školním roce 2011/2012 vychází 33 žáků. Z devátých tříd vychází 29 žáků, z osmé třídy 3 žáci a
ze sedmé třídy 1 žák. Na střední školu s maturitou bylo přijato 18 žáků, na střední odborné učiliště žáků 14
a jedna žákyně nepodala žádnou přihlášku.
V tomto školním roce došlo ke změně přijímacího řízení. Žáci si mohli v 1. kole přijímacího řízení
podat pouze dvě přihlášky. Základní škola nemusela vydávat výstupní hodnocení. V Karlovarském kraji
byly povinné přijímací zkoušky. Některé školy v jiných krajích (např. Plzeňském), ale také dělaly přijímací
zkoušky. Ne všichni žáci byli přijati na školu, kterou chtěli, ale v konečném výsledku byli všichni přijati a
spokojeni (kromě jedné žákyně, která nepodala v žádném kole přijímacího řízení přihlášku).
Všem přeji úspěšné studium na nových středních školách a samozřejmě gratuluji k přijetí na střední
školu.
Mgr. Monika Volemanová, výchovná poradkyně
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