
 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN � NOVÁ REDAKCE �  TEST OSOBNOSTI � STÁTNÍ 

SVÁTKY � SPORTOVNÍ AKCE � A MNOHO DALŠÍHO … 

      2010  2009 
 

1 

Uvnitř čísla najdete 

 



 
 

číslo 1 2009/2010 
 

2  
 

 

 

Redakce časopisu 

 

Nová redakce  3 

Seznamovací pobyt 4 

Halloween 5 - 6 

Den jazyků 7 

Státní svátky 8 

Prvňáčci 9 

Doubravecké hry 10 

Křížovka 11 

Test osobnosti 12 – 14 

Vtipy 15 

Obsah čísla: 

Šéfredaktor: 

Mgr. Alena POSPÍŠILÍKOVÁ 

Grafická korekce: 

Mgr. Ondřej HAJDUCH 

Jazyková korekce: 

Mgr. Zdeňka RADOVÁ 

Zvláštní poděkování: 

Učitelkám českého jazyka a 
Mgr. Zdeňce RADOVÉ 

 

Redaktoři: 

Daniela KAISEROVÁ 

Míša KRATOCHVÍLOVÁ 

Lucie STUCHLOVÁ 

Luboš JŮDL 
 

 

Milí čtenáři, 

 

právě se Vám dostalo do ruky 
první číslo školního časopisu 
Dvaadvacítka ve školním roce 

2009/2010. Toto číslo je 
tematicky zaměřeno na začátek 

školního roku. Samozřejmě 
nechybí ani příspěvky o dění na 
naší škole. V čísle též najdete i 
různé sportovní akce, kterých 
se naše škola zúčastnila. Proto 
doufáme, že se Vám bude toto 

číslo i další vydání líbit, a 
přejeme Vám příjemné čtení. 

 

Vaše Dvaadvacítka 
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Nová redakceNová redakceNová redakceNová redakce 

S odchodem 9. tříd odešla i bývalá redakce. Časopis neměl kdo psát, a tak jsme se rozhodli, že 

se toho ujmeme MY. 

 

Grafickou úpravu časopisu si vzal na starost Luboš JŮDL.  A teď něco o něm. Luboš hraje ve 

školním florbalovém a fotbalovém týmu. Zúčastňuje se téměř všech sportovních akcí, které pořádá 

nebo se jich zúčastňuje naše škola. Jeho nejoblíbenější předmět ve škole je tělocvik. Luboš je také 

velice šikovný s počítači, proto se ochotně nabídl na místo nového grafika této redakce. 

 

O články v našem časopise se výhradně starají Daniela KAISEROVÁ, Michaela 

KRATOCHVÍLOVÁ a Lucie STUCHLOVÁ. A teď po pořádku. 

 

Míša je velmi nadané děvče. Ve škole ji baví hudebka, tělák, přírodopis, atd. Ve volném čase 

jezdí na koních, studuje hru na klavír a zpívá v Plzeňském sboru. Míša ráda sportuje. Ráda hraje 

volejbal a fotbal. Za polovinu článků vděčíme jí. 

 

Danča se stará spíše o obsahovou stránku článků. Ve škole ji baví zemák,  příroďák. Hraje 

amatérsky na kytaru. Svůj volný čas tráví s kamarády ze skautu, se kterým jezdí na různé akce. 

Má ráda zvířata a doma chová malého pejska, morče a pakobylky. 

 

Lůca se stará spíše o 

zábavnou stránku časopisu. Svůj 

volný čas tráví s kamarády nebo 

s rodinou. Ve škole ji baví 

výtvarka, tělák. Mezi její záliby 

patří malování, sport, 

elektronika a zvířata. Doma má 

pejska a jezdila na koních. 

 

A to je vaše nová redakce 
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Seznamovací pobyt 6. třídSeznamovací pobyt 6. třídSeznamovací pobyt 6. třídSeznamovací pobyt 6. tříd    

Seznamovací pobyt se letos konal poprvé v Konstantinových Lázních. Pobyt byl určen pro 

kluky a děvčata z 6.A a 6.B. Jako doprovod s nimi jely jejich třídní učitelky, paní Pospíšilíková a 

paní Pompová. Dále s nimi jela paní učitelka Kepková a zdravotní asistentka Kamila Gachová. 

 

Dojmy šesťáků: 

Do Konstantinových Lázní jsme jeli vlakem asi 2 hodiny. Byli jsme ubytováni v kempu 

Larocca v dřevěných chatkách po třech. Ubytování se mi moc líbilo. Každý den jsme se chodili 

koupat do bazénu, hráli jsme hry na sportovním hřišti a na jídlo jsme chodili do restaurace. To vše 

bylo v kempu. 

 

Žáci hráli mezi sebou komunikativní hry, aby si vytvořili dobrý kolektiv. Pořádali různé 

sportovní turnaje (vybíjená, přehazovaná). Učili se také orientaci v přírodě formou orientačního 

běhu po dvojicích. Děti se vydaly na jednodenní výlet do Konstantinových Lázní a Bezdružic. 

 

Na výletě v Bezdružicích jsme byli v lanovém centru. Vyzkoušeli jsme svoji odvahu a 

fyzickou zdatnost. Pobyli jsme zde asi 3 hodiny. Za odměnu jsme na cestě zpět večeřeli v pizzerii. 

Poslední den jsme měli táborák a opékali jsme si vuřty. Seznamovací pobyt se mi moc líbil a myslím, 

že naše třída bude dobrá parta. 
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HalloweenHalloweenHalloweenHalloween    

Za pár dní tu máme opět svátek HALLOWEEN, který je znám především v Americe, Anglii a 

v některých zemích v Evropě. Tento svátek je spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů. Halloween se 

slaví 31. října začínající západem slunce a trvající do východu 

slunce 1. listopadu. Je to nejmagičtější noc v roce. U nás v České 

republice se moc neslaví, je zde připomínán jako Památka 

zesnulých neboli Dušičky, památka na všechny věrné zesnulé, a 

slaví se 2. listopadu. Lidé zapalují svíce na hrobech, přináší 

květiny, věnce a dýně. Halloween je slavený dětmi, které se 

převlékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu se 

slavným pořekadlem „Trick or treat“ (koledu nebo kouzlo). 

Tradičními znaky jsou dýně, speciálně vyřezané a uvnitř se 

svíčkou, kterými si lidé zdobí svá obydlí. Tato světla měla vítat 

zemřelé předky a zároveň sloužit jako ochrana proti 

zlomyslným duchům. 

    

JAK SI VYROBIT DÝNI  

 

Pro výrobu dýňové lampičky budete potřebovat: dýni, fix, ostrý nůž, větší lžíci, misku pro 

odložení vydlabané části dýně, svíčku, zápalky. 

 

POSTUP: 

1. krok: na dýni nakreslíme jakýkoliv motiv-oči,ústa a nos 

2. krok: vyřežete nožem vršek dýně, kde je stopka 

3. krok: vyndáte vršek dýně se stopkou a lžící vydlabete vnitřek dýně, který odložíte na 

talíř či mísu 

4. krok: po vydlabání dýně vyřežte oči, ústa a nos (nebo 

jiný motiv) 

5. krok: do vydlabané a vyřezané dýně vložíte zapálenou 

svíci a přiklopíte vyřezaným vrškem dýně 

 

Poté stačí jen vaši krásnou dýni postavit před dům, na zahradu 

nebo do okna, kde vám bude zářit a zkrášlovat obydlí. 



 
 

číslo 1 2009/2010 
 

6 

Anketa HalloweenAnketa HalloweenAnketa HalloweenAnketa Halloween    

Zeptali jsme se prvních, druhých a třetích tříd na otázky: 
 

Víš co je to halloween? 

1.A  - Anička: „No to je, když se slaví čarodějnice.“ 

2.B – Adam: „Převlékneme se a rozdají nám bonbony.“ 

3.C – Jirka a Pavel: „Děti si berou na sebe masky, dlabou se dýně a dávaj se tam svíčky.“ 

 

A co by si vzali na sebe? 

Ve většině tříd vyhrál duch a čarodějnice. A teď už jednotlivě. 

1.A – čarodějnice 

2.B – duch a Indiana Jones 

3.C – duch a kostra 

 

Zajímalo nás také jestli děti slaví Halloween nebo Dušičky? 

1. A – Jo slavíme Dušičky 

2.B – Ano 

3.C – Jenom trošku a Dušičky  

 

A trošku těžší otázku jsme položili našim učitelkám: 
 

Jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami? 

p.uč. Pavlová, Lauberová – Na Halloween se převlékáme a Dušičky se slaví na hřbitově 

p.uč. Světlíková – Halloween se slaví v Americe, děti mají převleky, obcházejí domy a 

dostávají cukroví.  

p.uč. Šilhánková – No, Dušičky jsou v Česku a Halooween v Anglii. 

 

A ještě jedna závěrečná otázka: 
 

Za co by se naše učitelky převlékly, kdyby šly na Halloween? 

p.uč. Lauberová – Za dýni 

p.uč. Pavlová – Za upírku 

p.uč. Světlíková – Za čarodějnici 

p.uč. Šilhánková – No, já bych se ani nemusela převlíkat!  
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Den jazyDen jazyDen jazyDen jazykůkůkůků    

Jako každoročně se 28. září se na naší škole konal Den evropských jazyků. Akce měla 

úspěch i tento rok. Byla určena pro žáky 7. tříd, kteří obcházeli třídy a v každé z nich se 

dozvěděli něco o určitém evropském jazyku. A co si o dni myslí žáci 7.A? 

 

Dne 28. 9. 2009 se na 22. ZŠ uskutečnil Den evropských jazyků. V průběhu konání jsme my 

sedmáci přecházeli na různá stanoviště. Na každém nás čekal jiný evropský jazyk – angličtina, 

maďarština, ruština, francouzština, němčina a španělština. A nejen to. Dostali jsme ochutnat některá 

jídla typická pro tamější kuchyně. Zaujala mne pomerančová marmeláda, která je součástí každé 

španělské snídaně. Zajímavá byla i ruská azbuka nebo anglická hymna. Celý den se nesl v příjemném 

duchu a určitě bych si ho rád někdy zopakoval. 

Vít Hasenöhrl 

 

V úterý 28. září se na půdě 22. ZŠ v Plzni odehrál Den evropských jazyků. Tato akce je určena 

pro žáky 7. tříd. Skupiny sedmáků chodily po škole od stanoviště ke stanovišti a postupně se zde 

seznamovaly se šesti evropskými jazyky. S francouzštinou, angličtinou, španělštinou, ruštinou, 

maďarštinou a s němčinou. Děti měly také možnost nahlédnout do jiných kuchyní, než je naše česká. 

Ochutnaly maďarskou klobásu, francouzské sýry, či tradiční španělskou pomerančovou marmeládu. 

Tento den považuji za nejlepší z celých šesti let mé školní docházky. Poznali jsme i jiné kultury a zvyky 

a to je vždy zajímavé. 

František Varl 
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Podzimní státní svátkyPodzimní státní svátkyPodzimní státní svátkyPodzimní státní svátky    

28. září – Den české státnosti 

 

Státním svátkem si dnes připomínáme smrt patrona českých zemí Svatého Václava. 28. září 

slavíme jako Den české státnosti už devátým rokem. Připadá na svátek katolického světce sv. 

Václava, českého přemyslovského knížete a patrona země. Nepřipomínáme si však jen Svatého 

Václava, ale i ostatní panovníky, kteří nesli toto jméno. Mezi ně patřili Václav II., III. a IV.Český kníže 

Václav I., nazývaný také Svatý, se narodil někdy kolem roku 907 jako syn knížete Vratislava I. 

(mladšího syna knížete Bořivoje a kněžny Ludmily) z dynastie Přemyslovců a jeho ženy Drahomíry 

z kmene polabských Stodoranů (pohanů).   III. a IV. 

 

28. října – Den vzniku samostatného Československa 

 

Tohoto dne byl v roce 1918 vyhlášen samostatný stát, který nesl jméno Československá 

republika. Možná někdo namítne, proč slavit toto výročí, když jmenovaný státní útvar již neexistuje, 

ba dokonce už zanikl několikrát. Přesto či právě proto je vznik našeho samostatného státu událostí, 

která je v našich národních dějinách něčím významným a zcela jistě si zasluhuje naši pozornost. 

 

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 

 

Právě na Národní třídě v Praze policie před 20 lety brutálně zasáhla proti poklidnému 

průvodu studentů. Komunistický režim v Československu se poté začal definitivně hroutit. Dnešní 

Den boje za svobodu a demokracii ale připomíná i události, které se odehrály o 50 let dříve - 

demonstrace studentů za nacistické okupace v roce 1939. 

17. listopadu 1939 uzavřeli němečtí okupanti české vysoké školy. Tomu 15. listopadu 

předcházela manifestace, ve kterou se přeměnil pohřeb studenta medicíny Jana Opletala. Ten byl 

zraněn na protiněmecké demonstraci 28. října, 11. listopadu na následky zranění zemřel. 
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PrvňáčciPrvňáčciPrvňáčciPrvňáčci    

Zápis prvňáčků 

Zápis prvňáčku proběhl na téma PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Toto téma se již osvědčilo 

v minulých letech. Prvňáčci se představovali svým budoucím učitelkám a za odměnu dostaly 

perníček a mohli si také zahrát nějakou tu hru. Poté už se mohli těšit na svůj první den ve škole. 

 

1. školní den 

Před vestibulem se od 7. hodiny 

ranní hromadilo spoustu dětí se svými 

rodiči. Všichni netrpělivě čekali, až se 

dveře otevřou a oni budou moc poprvé 

vstoupit do školy. Někteří se těšili a jiní 

zase měli strach. Poznávali mezi 

ostatními dětmi své kamarády ze 

školky. Nebo se snažili utéct zpět domů. 

A pak to přišlo! Dveře se otevřely a 

vyšly tři učitelky prvních tříd, každá 

s jiným obrázkem. Děti se k nim 

rozběhly a učitelky si své nové žáčky 

odvedly do třídy, kde je poučily o tom, jak to ve škole chodí. Poté už všechny spokojené děti, odešly 

domů a těšily se na zítřejší ráno. 
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Doubravecké hryDoubravecké hryDoubravecké hryDoubravecké hry    

Doubravecké hry: Této akce se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd, ze škol na Doubravce jmenovitě: 

22. základní škola, 28. základní škola, 14. základní škola a gymnázium Luďka Pika. Třídy se utkaly 

v různých sportovních disciplínách. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – kluci a holky soutěžili 

zvlášť. 

 

DISCIPLÍNY: 

• KLUCI: fotbal, florbal, stolní tenis, nohejbal 

• HOLKY: fotbal, florbal 

• SMÍŠENÉ DISCIPLÍNY: volejbal a štafeta 

 

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽAKŮ:  
 

Kluci:   

• Fotbal: 1. místo  

• Florbal – 1. místo 

• Stolní tenis – 4. místo 

• Nohejbal – 1. místo 

Holky:   

• Fotbal – 1. místo 

• Florbal – 2. místo 

Smíšené:   

• Volejbal – 2. místo 

• Štafeta -  1. místo 

 

 

S našimi sportovními 

výkony jsme celkově vyhráli celé 

Doubravecké hry. Celá škola měla 

z našich sportovních výsledků 

velkou radost. 
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TajenkaTajenkaTajenkaTajenka    

 
 

TAJENKA: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1 
                       

2 
                  

3 
                           

4 
                    

5 
                

6 
                

7 
                   

8 
                  

9 
               

1. muchomůrka, hřib, poddubák, atd. jsou … 

2. internetový prohlížeč 

3. „… noci upije“ 

4. 11 měsíc v roce 

5. hlavní město Norska 

6. jednotka příkonu 

7. děravý sýr 

8. dřevo sekáme 

9. čichový orgán 
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Test osobnosti Test osobnosti Test osobnosti Test osobnosti –––– 1. část 1. část 1. část 1. část    

 
 
1. Kdy se cítíš nejlépe? 
 

a. ráno 
b. během odpoledne a v podvečer 
c. pozdě v noci 

 
 
2. Obvykle chodíš: 
 

a. spíše rychle, dlouhými kroky 
b. spíše rychle, krátkými svižnými kroky 
c. méně rychle, vzpřímeně, s rovným pohledem 
d. méně rychle, s pohledem k zemi 
e. velmi pomalu 

 
 
3. Když mluvíš s lidmi: 
 

a. stojíš se zkříženýma rukama 
b. ruce máš spjaté 
c. jednu či obě ruce máš založené po boku 
d. dotýkáš se osoby, ke které mluvíš 
e. pohráváš si s uchem, mneš si bradu nebo uhlazuješ vlasy 

 
 
4. Když odpočíváš, sedíš s: 
 

a. nohama pokrčenýma v kolenou, srovnanýma na stranu 
b. překříženýma nohama 
c. nohama nataženýma či napřímenýma 
d. jednou nohou složenou pod sebou 

 
 
5. V případě, že tě něco opravdu pobaví, tvou reakcí je: 
 

a. velký vděčný smích 
b. smích, avšak nikoliv tak hlasitý 
c. spíše dušený smích 
d. rozpačitý úsměv 

 



 
 

číslo 1        2009/2010 
  

13 

Test osobnosti Test osobnosti Test osobnosti Test osobnosti –––– 2. část 2. část 2. část 2. část    

6. Při příchodu na večírek nebo jinou společenskou akci... 
 

a. vstoupíš s hlasitým pozdravem, aby si tě všichni všimli 
b. pozdravíš tišeji a hledáš někoho známého 
c. velmi tiše pozdravíš, a pokoušíš se zůstat bez povšimnutí ostatních 

 
 
7. Ve chvíli kdy se velmi soustředíš na těžkou práci a někdo tě vyruší: 
 

a. uvítáš pauzu 
b. budeš se cítit nesmírně podrážděně 
c. něco mezi těmito extrémy 

 
 
8. Které z následujících barev máš nejraději: 
 

a. červená a oranžová 
b. černá 
c. žlutá nebo světle modrá 
d. zelená 
e. tmavě modrá nebo fialová 
f. bílá 
g. hnědá nebo šedá 

 
 
9. Bezprostředně před usnutím ležíš: 
 

a. rovně na zádech 
b. rovně obličejem dolů na břiše 
c. na boku, nepatrně zkroucen 
d. s hlavou na jedné paži 
e. s hlavou pod přikrývkou 

 
 
10. Často se ti zdá, že: 
 

a. padáš 
b. bojuješ nebo zápasíš 
c. někoho hledáš 
d. létáš či plaveš 
e. máš bezesnou noc 
f. tvé sny jsou vždy příjemné 
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Test osobnosti Test osobnosti Test osobnosti Test osobnosti ---- vyhodnocení vyhodnocení vyhodnocení vyhodnocení    

BODY: 
01. (a) 2, (b) 4, (c) 6 
02. (a) 6, (b) 4, (c) 7, (d) 3, (e) 5 
03. (a) 4, (b) 2, (c) 5, (d) 7, (e) 6 
04. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 1 
05. (a) 6, (b) 4, (c) 3, (d) 5 
06. (a) 6, (b) 4, (c) 2 
07. (a) 6, (b) 2, (c) 4 
08. (a) 6, (b) 7, (c) 5, (d) 4, (e) 3, (f) 2, (g) 1 
09. (a) 7, (b) 6, (c) 4, (d) 2, (e) 1 
10. (a) 4, (b) 2, (c) 3, (d) 5, (e) 6, (f) 1 
NAD 60 BODŮ: 
Ostatní tě vidí, jako někoho, s kým by měli jednat opatrně. Vypadáš jako nafoukaný(á), egocentrický(á) a 
příliš dominantní. Možná tě ostatní obdivují, přejí si tě předčít, ale ne vždycky ti věří, jelikož mají obavy, 
příliš se s tebou sdružovat. 
 
51 AŽ 60 BODŮ: 
V očích ostatních jsi radostný(á), vysoce nestálý(á), poněkud impulzivní povahy. Přirozený vůdce činící 
rychle svá rozhodnutí, avšak ne vždy nejlépe. Vidí tě jako odvážného(ou), dobrodružného(ou) a někoho, 
kdo všechno jednou zkusí; dokážeš využít příležitosti a vychutnat si dobrodružství. Vždy bavíš své okolí 
svojí vyzařující dobrou náladou. 

 
41 AŽ 50 BODŮ: 
Ostatní tě vidí jako čerstvého(ou), živého(ou), pohledného(ou), zábavného(ou), praktického(ou) a vždy 
zajímavého(ou), někoho, kdo je neustále v centru pozornosti, ale dostatečně vyváženě, nesobecky. Také tě 
považují za hodného(ou), ohleduplného(ou) a často trochu příliš štědrého(ou) s porozuměním; někdo, kdo 
je vždy obveselí či jim pomůže. 

 
31 AŽ 40 BODŮ: 
Ostatní tě vidí jako citlivého(ou), obezřetného(ou), pečlivého(ou) a praktického(ou). Též jako 
chytrého(ou), nadaného nebo talentovaného, ale nenáročného. Nové přátelé si neutváříš tak rychle a 
snadno, ale jsi velmi solidní přítel a očekáváš stejnou solidaritu od druhých. Ti, kteří tě opravdu poznají, si 
uvědomují, jak je těžké otřást tvou důvěrou, avšak stane-li se tak, překonáváš to velmi dlouho. 
 
21 AŽ 30 BODŮ: 
Přátelé tě vidí jako pilného(ou) a puntíčkářského(ou). Také velmi obezřetného(ou), nesmírně 
opatrného(ou), pomalého(ou) a stále pracující(ho). Jistě by je opravdu překvapilo, kdybys někdy učinil(a) 
něco impulzivního či absolutně bez rozmyslu, neboť spíše očekávají, že prověříš všechno ze všech 
možných stran a obvykle to zamítneš. Domnívají se, že takovéto reakce jsou částečně způsobeny tvojí 
opatrnou povahou. 

 
MÉNĚ NEŽ 21 BODŮ: 
Lidé si o tobě myslí, že jsi stydlivý(á), nervózní a nerozhodný(á), někdo kdo potřebuje dohled, kdo vždy 
chce někoho jiného pro rozhodování a kdo nechce být zapleten do jakékoliv záležitosti či vztahu. Vidí tě 
jako úzkostlivého člověka, který vždy vidí problémy i tak, kde žádné nejsou. Většinou připadáš lidem 
nudný, pokud tě dobře neznají. 
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VtipyVtipyVtipyVtipy    

Manželka říká: "Dobrá, půjdeme tedy dnes do kina.  

Jen udělám večeři, vykoupu děti, dám je spát, přišiji knoflíky a budu hotová." "Dobře a kdy půjdeš 

pro lístky?"   

 

 

Windows: "Chcete smazat označené soubory? 

" Vy: "Ne."  Windows: "Pozdě!" 

 

 

"Co je s tou břitvou, je tak tupá, že se s ní nemohu oholit?" 

 "To nemůže být pravda, před chvílí s ní šlo linoleum řezat docela dobře!" 

 

 

Chceš se přitisknout tělo na tělo, cítit vzrušený dech a uvědomit si vůně?  

Opravdu to chceš? Ano? Tak si nastup do MHD! 

 

 

Byly tři holky: Češka, Němka a Ruska. Vsadili se, která uplave 15 bazénů prsa.  

První připlave Ruska a řekne: "Už jsem myslela, že budu poslední."  

Pak doplave Němka a řekne: "To je dobrý, ta Češka se ještě za mnou plácá." Nakonec doplave 
Češka a řekne: "Nechci si stěžovat, ale ony si pomáhaly rukama." 

 

 

Pepíček se ptá Mařenky: "Mařenko, chceš si hrát na doktora?"  

Mařenka: "Chci." Pepíček: "Tak mi dej třicet korun." 
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