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Redakční rada: šéfredaktorka (vedoucí rozhovorů): Lenka Kouřimová (Lečo); zástupce
šéfredaktorky (ekotým): Lukáš Arendáš (Kiwi); redaktoři – sportovní zpravodajové:
Dominika Gujdová, Martin Štůla; zpravodajové nesportovních soutěží: Petr Ponert,
Petra Olahová; problémy ve škole: Kateřina Oravcová (Jahůdka), Denisa Straková (Kapusta), Sára Jadlovská (Mečounek); rozhovory s učiteli: Teresa Lieske (Lilek), Vanessa Havlíčková (Vanish); křížovkáři: Sabina Vlačuhová, Kateřina Otavová

Úvodník
Začalo nové pololetí a s ním poslední zimní měsíc. Na konci února nás všechny čekají jarní prázdniny, tak si přejme, aby se vydařily. V únoru se také osmáci zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu na Šumavě. Přejeme vám
úspěšný vstup do druhého pololetí školního roku.

Problémy ve škole
V poslední době dochází k častému ničení zařízení školy. Říká se tomu vandalismus. Problémy jsou nejčastěji způsobovány žáky druhého stupně.

Vandalismus
Je svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku. Je výrazem nekulturních a primitivních projevů. Pachatel koná pro vlastní potěšení a potřebu odreagovat se.
Řešení- trest: Občansko-právní řízení- soud- ochranná výchova ve výchovných ústavech ČR (může být změněna na
ústavní výchovu).
Kapusta a Vanish

Zprávy z Ekotýmu
Dne 16.1.2014 se uskutečnila naše první schůze v novém roce. Hlavním bodem schůze bylo, že tento rok požádáme o audit k získání titulu Ekoškola.
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Projednávali jsme, jaká kritéria musíme ještě splnit, abychom titul konečně získali. Naši zástupci navštívili pana
ředitele. Předložili jsme mu naše návrhy a nápady, které bychom chtěli v tomto roce realizovat. Pan ředitel byl
velmi vstřícný.
Všem připomínám, že u vchodu do školy (přístavba) máme zbrusu nový koutek, kde budou nadále nové a nové
příspěvky.
Kiwi :P

Rozhovor s výchovnou poradkyní – paní Hrůzovou
1) Jaké jste vystudovala školy?
Kdybych odpověděla jaké školy, musela bych dlouze upřesňovat jejich kvalitu. Správně by mělo znít, které školy.
Tak tedy gymnázium, pedagogickou fakultu v Plzni – aprobaci český jazyk-občanská výchova a studium výchovného poradenstvím FF Karlovy univerzity v Praze.
2) Co obnáší vaše povolání?
Z hlediska financí je spíše posláním, ale abych nebyla jenom přízemní, má samozřejmě i své přednosti. Těmi rozumím rozmanitost a smysluplnost díky některým žákům s odpovídajícími zájmy o vědění klasické i moderní.
3) Líbí se vám na této škole?
Převážně ano. Pokud přitakání nestačí, přidám jednoduché argumenty. Hodnotím pozitivně pěkné vztahy mezi
kolegy, volnost v utváření si vlastního životního stylu, důležitou oporu v mé rodině a hlavně zasloužené a někoho i
provokující prázdniny.
4) Co byste změnila?
Ideální a zdravý by byl počet žáků ve třídách. Přála bych škole méně administrativy a hlavně žádné neukázněné
žáky, kteří si neváží prostředí a nedodržují hygienu a pořádek. Ti problémoví se vyznačují neomluvenou absencí,
pozdními příchody do školy, nepřipraveností. Neuvědomují si, že jsou otiskem vlastních rodičů, a tak prozrazují
mnohé, za co by se měli spíše stydět. A jsme u jádra problému. Tím je slabá spolupráce některých rodičů se školou
a nedostatek chápavého hodnocení učitele.
5) Jak dlouho jste na této škole?
Pokud máš na mysli léta, raději to nepočítám, ale téměř patřím k stálému inventáři.
6) Pracovala jste i na jiných školách než na této?
Učím převážnou část svého života, a pokud mohu vyslovit nevýslovné přání, chtěla bych, aby s každou změnou
obsazenosti MŠMT nedocházelo k pohybům ve směrnicích a normách, ale aby pokračovala v hodnotách, třeba i
dávno zapomenutých.
P.S.: Všechny přátelé školy zdraví Mgr. M. Hrůzová
Lečo se svým týmem
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Sport ve škole – florbal
Naše florbalistky začaly novou sezónu florbalových soutěží velmi dobře, ačkoliv nepostoupily do republikového
finále. Vypadalo to velmi nadějně, jelikož se děvčata dostala do kvalifikace v Teplicích. Začneme tedy od začátku.
Jako první se hrál zápas u nás ve škole Jih, ve kterém si změřily své síly šesté, sedmé, osmé a deváté třídy. Vítěz
šestých a sedmých tříd se utkal s vítězem osmých a devátých tříd. Třída 7.A ve své kategorii porazila všechny soupeře, taktéž si vedla i třída 9.B. Nad tímto zápasem bylo hodně napětí a rozpaků, od začátku nebyl vítěz jasný
i přes to, že 9.B má v takovýchto utkáních více zkušeností. Po dlouhém souboji přece jen zkušenosti vyhrály. Třída
9.B vyhrála Pohár ředitele školy. Další utkání se konalo na Gymnáziu v Mariánských Lázních. Tam si naše děvčata
vedla opravdu skvěle. Hrála proti: Dolnímu Žandovu, Úšovicím a Gymnáziu. Dostala jen jediný gól od Dolního
Žandova. Chlapci si vedli taktéž skvěle, bez jediného gólu. Poslední zápas proti Úšovicím bohužel prohráli.
Od postupu je dělil jeden gól. Z chlapců tedy postoupili Úšovice. Další zápas se hrál v Chebu, což bylo okresní kolo.
Tam se dívkám také dařilo, neobdržely ani jeden gól. Postoupily do krajského kola, kde byly největším soupeřem Kraslice. Už po druhé jsme jim „ vyfoukli“ kvalifikaci pouze o jeden gól. Děvčata postoupila do kvalifikace do
Teplic. První zápas proti Kadani vyhrála. Druhý zápas už byl horší, jelikož prohrála s Prahou-Edenem. Děvčatům
patří zasloužená pochvala za vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování patří také panu učiteli Marku Petrušovi,
který byl, a je ochoten trénovat náš tým dívek. Děkujeme!!!!!!!!
Tým sportovních zpravodajů

Křížovka s tajenkou pro zábavu i poučení
Sport, který vznikl v Kanadě
Sport, který pochází ze Skotska
Patří mezi atletické sporty a
původem je ze Skandinávie
Křestní jméno Sáblíkové
Druh lyžování
Používá se při něm puška
Příjmení naší známé sjezdařky
Šárky
Zkratka tohoto sportu SBN
Druh bruslení

Připravil: Tým křížovkářů 
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Omalovánka pro nejmenší školáčky

BOOM! = Bezvadně Originálně Otevřený Měsíčník, školní časopis ze školy JIH Mariánské Lázně. Vydávají žáci semináře informatiky. Páté číslo vyšlo 27.2.2014. Vychází jako měsíčník pro školu a přátele školy. Příspěvky, náměty,
odpovědi na anketní otázky můžete zasílat na adresu casopis@skolajih.cz nebo předat některému redaktorovi.
Uzávěrka příspěvků do čísla 6 je 20.3.2014. Časopis v elektronické verzi je na adrese: http://skolajih.cz/boom.
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