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Projektový den Kniha 

Dne 16. 11. 2012 se na naší škole konal projektový den „Kniha“. Bylo zde několik 

stanovišť od výroby, vzniku písma až po gramatiku. Společným tématem 

stanovišť byla kniha. Vše bylo moc pěkně připravené. Každý žák se mohl zapsat 

na dvě stanoviště, na, která chtěl jít. 

Mohli jsme si vyrobit kalendář. Takže nám byly přiděleny měsíce a my jsme 

mohli začít vyrábět podle svých představ. Nakonec jsme do kalendáře udělali 

dírky, protáhli jsme skrz ně provázek a bylo to. Kalendáře byly moc pěkné a 

všem se povedly. 

Poté jsme šli na stanoviště pod názvem: „Vznik písma“. Bylo to zajímavé, 

dozvěděli jsme se, jak písmo vzniklo a jak se vyvíjelo u nás i v ostatních zemích. 

Dostali jsme i pracovní list.  

Mohli jsme si také s pomocí paní učitelky Procházkové vyrobit herbář. Nejprve 

jsme si nasbírali rostlinky, pak jsme zjistili jejich jméno, nakreslili jsme si je a 

nakonec vlepili do herbáře, který jsme si vyrobili z kartonu a svázali ho stužkou. 

Stanovišť bylo víc, než se do časopisu vejde, a tak vám ještě přiblížím alespoň 

jedno. Reprodukci textu, kterou jsme probírali s paní učitelkou Radovou. Ta 

nám pouštěla nahrávky ukázek z různých knih a my jsme museli poznat, co to 

je, kdo to napsal a jaký je to literární žánr. Nakonec jsme tyto ukázky 

namalovali, byla to zábava. Už se těším na další projekt. 

I  

 

Autorky: Hofmanová Pavlína, Vaníková Kateřina 
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Dějepisná olympiáda 

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo 12. 11. 2012 a zúčastnilo se ho 

11 žáků z 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošní soutěže bylo: „Od pohanských 

zvyků ke křesťanským tradicím“ 

 

Uvádíme jména nejúspěšnějších řešitelů: 

 

  

1. místo 

Kateřina  

Pavlíková 
3. místo 

Kateřina 

Vaníková 

2. místo 

Lukáš 

Losleben 
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Dějepisná olympiáda 

Zkuste, zda budete vědět správnou odpověď: 

 

1) Slované uctívali mnoho bohů. Ze slabik slož jména čtyř z nich. Pozor, ne 

všechny slabiky budou použity. 

ROG, NEH, ŽIC, VE, SVA, RUN, MAD, RO, LES, SVA, PE, SUN 

_____________________________________________________________________ 

2) Oprav popletené pranostiky, napiš je správně:  

Na sv. Václava chladna z rána.  ___________________________________ 

Sv. František přijíždí na bílém koni.   ___________________________________ 

Sv. Anna čtyřicet dní kape.   ___________________________________ 

Lucie, zahání lidi do chýšek.   ___________________________________ 

Medardova kápě bývá bláta záplava.  ___________________________________ 

 

3) Který literární žánr vypráví o životě světců? 

________________________________ 

4) Seřaďte uvedené slavnosti a zábavy odehrávající se v našich zemích od 

nejstarších po nejnovější (podle doby vzniku): 

Majáles - Velikonoce – rytířský turnaj – ples – biograf (kino) – masopust 

____________________________________________________________________ 

5) Utvoř správné dvojice (k číslici přiřaď písmeno): 

1. Květná neděle    a) poslední večeře J. Krista 

2. Zelený čtvrtek    b) Ježíšovo vzkříšení z mrtvých 

3. Velký pátek     c) svěcení ohně 

4. Bílá sobota     d) Ježíšův příchod do Jeruzaléma 

5. Boží hod velikonoční   e) ukřižování J. Krista 

1.__, 2.__, 3.__, 4.__, 5.__ 

 

6) Uveď  jméno světce, který proslul svou štědrostí k ostatním a z jehož jména 

se v USA vyvinula postava Santa Clause. Uveď přesné datum, kdy slavíme 

jeho svátek. 

Jméno světce: _______________________ datum: _____________________________ 

 

Správné řešení úloh najdete na straně 10. 

  

Autor: Vaníková Kateřina 
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Human Body 

Jak již víte, od 10. 3. – 10. 6 2012 byla v Praze výstava lidského těla, s názvem 

The Human Body, a my jako zástupci správných novin jsme se rozhodli, že se 

tam zajedeme s naší redakcí podívat a něco Vám o ní napsat. Dále také jely 

děti z naší třídy a jako doprovod paní učitelka Pospíšilíková a pan uč. Tomik. 

Domluvili jsme se, že pojedeme v pondělí 28. 5. 2012. Ráno jsme se všichni sešli 

(i s nějakými maminkami dětí, které chtěly jet s námi) v 7.45 hod. na vlakovém 

nádraží a vyjeli krásným vlakem, kterým jsme jeli cca 2 hodiny do Prahy. Když 

jsme přijeli na místo, tak nám pan učitel koupil jízdenky a rozjeli jsme se tramvají 

k Výstavišti (kde vše bylo). Protože jsme přijeli o hodinu 

dříve, měli jsme v parku rozchod. Po hodinovém volnu 

jsme se přesunuli k Výstavišti a šli jsme na výstavu, která 

se mimochodem dělila na 9 místností (v každé byla 

jedna oblast).  

Protože bylo 9 světnic, tak samozřejmě bylo 9 okrsků s 

názvy: kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány, 

dýchací orgány, krevní oběh, plod, rozmnožování,… 

Celou výstavou nás provázela studentka medicíny, 

které jsme mohli klást naše otázky. Každý exponát 

nám nádherně popsala a vysvětlila, proč všemu tak 

je. Ještě před začátkem nám ohlásila nemilou zprávu: 

nesmělo se fotit. 

Celá expozice trvala 2 hodiny, a tak 

jsme po skončení znovu nastoupili na 

tramvaj a rozjeli se na hlavní nádraží, 

kde jsme nastoupili na vlak směr 

Plzeň. Doma jsme byli opět za 180 

minut a pak už to znát každý se 

vydal domů. 

Myslím si, ne vím, že se všem 

expozice líbila a dlouho na ni 

budeme všichni rádi a mile 

vzpomínat. A pokud jste se na výstavu do hlavního města nedostavili, 

netruchlete, určitě k nám zase někdy dorazí. 

A ještě jedna zajímavost: všechny ty exponáty byli Japonci. 

   

Autor: Bílá Pavla 
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Nástavba budov školy 

Jak jste si určitě všimli, na naší škole narostlo nové patro. Celé se stavělo přesně 

rok. A abychom se toho dozvěděli více, udělali jsme rozhovor s paní ředitelkou, 

bez které by se tato nástavba nikdy neuskutečnila, tady je: 

 

1) Kdy se o nástavbě začalo uvažovat? 

O nástavbě jsme začali přemýšlet v roce 2007 a od roku 2008 začala 

příprava a plánování. 

 

2) Kdy se plán začal realizovat? 

Projekt se začal připravovat v roce 2008- připravovala se projektová 

dokumentace, žádali jsme o stavební povolení a připravovali jsme projekt 

k podání do regionálního programu Jihozápad – což je projekt Evropské 

unie. 

 

3) Jak jste spokojená s novými učebnami? 

Líbí se mi, jsou postaveny podle požadavků vyučujících. 

 

4) Kdy byla nástavba slavnostně otevřena a kdo přišel? 

Pro žáky se nástavba otevřela už 3. 9. 2012, slavnostní otevření se konalo 

10. 10. 2012 v 10 hodin. Slavnostní otevření se např. zúčastnil náměstek 

primátora města Plzně pan Martin Zrzavecký, vedoucí oboru školství 

Magistrátu města Plzně paní Eva Prokopová, vedoucí oboru školství 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, paní Jaroslava Havlíčková a další hosté. 

 

5) Jaký byl pro ně připravený program? 

Kromě přivítání viděli výběr fotografií z průběhu nástavby- výběr sestavil 

pan učitel Hajduch. Hostům jsme ukázali nové prostory školy a pak 

následovalo krátké posazení a popovídání. 

 

6) Chtěla byste k nástavbě něco dodat? 

Přála bych učitelům i žákům, aby se jim v nových učebnách líbilo, cítili se 

v nich a rádi se tam učili. 

Autor: Hofmanová Pavlína, Řezníčková Natálie 
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Nástavba budov školy 

Rádi bychom vám představili naše nové učebny. Na prvním stupni ve 3. patře 

najdete aulu a vedle ní z každé strany jednu třídu. V aule se konalo setkání 

rodičů prvňáčků, představoval se zde školní parlament, konala se zde 

prezentace o exkurz do Prahy a mnoho dalšího. 

 

Na druhém stupni je ve 3. patře nová učebna hudební výchovy, výtvarné 

výchovy, informační centrum a také přestěhovaná jazyková učebna. Učebna 

hudební výchovy je vybavena dataprojektorem, reproduktorem, mikrofonem a 

další technikou, najdete zde samozřejmě i nové piano. V učebně výtvarné 

výchovy se mně líbí interaktivní tabule, která se hodí na promítání obrázků, 

velmi také oceňuji nastavitelné lavice na kterých, se příjemně kreslí a maluje. 
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Nástavba budov školy 

  

Nad družinou se přistavěla nová pohybová učebna se zrcadly, ta se především 

hodí na protahovací cvičení, aerobic a jiné podobné pohybové aktivity. 

Učebnu z každé strany obklopuje jedna třída družiny. 

 

 

Autor: Vaníková Kateřina 
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Sportovní úspěchy 

 

Protože se letošní i nastávající 2013 rok stalo a stane hodně sportovních 

úspěchů, rozhodli jsme se s redakcí, že Vám je zde představíme. Naše škola 

byla hodně úspěšná a žáci se dostali přes školní kolo do obvodního a i do 

okresního. Zde jsou výsledky: 

 

Šplh 

 

3. místo:  

Jonáš Handšuch  

14. 11. 2012 - okresní 

kolo 

 

 

 

 

 

 

Orion Florbal Cup  

 

18. 10. 2012 – obvodní kolo  

2. místo: Polívková, Švarbachová, Kozáková, Sýkorová, Tučková, Zelenková, 

Krčková, Bohmová, Van Le Thi – postup do okresního kola 
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1. 11. 2012 – obvodní kolo 

2. místo: Horová, Majerová, Synková, Čermáková, Jonášová, Hyťhová – postup 

do okresního kola 

 

20. 11. 2012 – okresní kolo 

1. místo: Horová, Zelenková, Hyťhová, Čermáková, Majerová, Jonášová, 

Synková – postup do krajského kola 

 

 

17. 10. 2012 – obvodní kolo 

3. místo: Krejčík, Plešák, Vlk, Zikmund, Hoferek, Kaufnar, Veber, Dobrý, Pešek, 

Loukota 
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Plavání  

 

21. 11. 2012 – okresní kolo  

1. místo: Špác, Škudrna, Krčál 

 

 

Přespolní běh  

 

3. 10. 2012 – okresní kolo II. kategorie  

2. místo: kluci: Pešek, Antony, Kozák, Pavlíček, dívky: Čejková, Vaňková, 

Větrovská, Vacková 

 

Autor: Vaníková Kateřina, Bílá Pavla 
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Matematická olympiáda 
Loňský rok se naši žáci šestých tříd zúčastnili matematické soutěže. Tento kvíz 

dělala i naše sousední země Slovensko. Zde jsou jak české, tak i slovenské 

výsledky: 

 

České výsledky 
Jméno Třída Body 

Ježíková Berenika VI. C 18 

Pflegrová Katka VI. A 18 

Tučková Karolína VI. A 17 

Otýs Michal VI. C 14 

Pazderník Lukáš VI. A 14 

Tyšerová Lucie VI. C 11 

 

Slovenské výsledky (ZŠ Poprad) 
Jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo Součet 

Róbert Gáfly 5 5 3 13 

K. Bortolini 4 5 3 12 

Timotej Horňák 5 5 2 12 

Jakub Smorada 4 5 3 12 

Almášy Adam 3 5 4 12 

Černický Adam 4 5 3 12 

 

Rozhovor s vítězkami matematické olympiády: Berenikou Ježíkovou a Katkou 

Pflegrovou. 

 

Berenika  

 

1. Baví tě matematika? 

Ne, nebaví . 

2. Najde se ještě nějaký předmět 

ve škole, který tě nebaví? 

To bude fyzika. 

3. Byla olympiáda těžká? 

Polovina byla lehká, ale ta druhá už 

docela ano. 

4 Jsi spokojená se svým 

výsledkem? 

Ano, velmi 

5. Do jakého kola jsi postoupila? 

Nevím, já se až teď dozvěděla, že 

jsem vyhrála. 

Katka  

 

1.    Baví tě matematika? 

Ano, baví mě. 

2. Který předmět ve škole, který tě 

nebaví? 

Asi zeměpis. 

3.    Byla olympiáda těžká? 

Ani moc ne. Zdálo se mi, že úlohy 

byly lehké. 

4.    Jsi spokojená se svým 

výsledkem? 

Ano, velmi 

5.    Do jakého kola jsi postoupila? 

Zatím nevím.  

 

Dívkám děkujeme za rozhovor a držíme palce do dalšího kola. 

 

Autor: Bílá Pavla, Natálie Řezníčková, Tereza Jílková 
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Matematická olympiáda 

 

Zde máte úlohy 2. kola soutěže, zkuste ji se udělat: 

 

1) Fero, Míša, David, Boris jsou kamarádi. Míša je starší než Fero, ale mladší 

než jeho dva další kamarádi. David je mladší než Boris. Kdo z kamarádů 

je nejstarší? 

 

2) V této úloze jsou zašifrovány názvy zvířat 

Ť + 5 +     50ES   100 + P    KR + 5 +   

 

3)  Ivan říká Vladkovi: „Když mi dovolí jít na výlet, zavolám ti, ale zapomněl 

jsem tvoje tvé číslo“. Vladko, odpověděl: „Součet pátých rozličných 

čísel je10 a číslice jsou uspořádaná podle velikosti“. Která číslo vytočil 

Ivan? 

 

4) V zásuvce je 5 párů bílých a pět párů černých ponožek. Kolik ponožek 

musíte nejméně vytáhnout, aniž se na ně podíváte, aby byl zaručeně 

jeden pár ponožek stejné barvy? 

 

5) Vlak s 18 nákladními vagony táhne lokomotiva, jejíž hmotnost je 96 tun. 

Na každém ze 14 vagonů je naloženo vždy 24 tun nákladu, ostatní 

vagony jsou prázdné. Jaká je celková hmotnost celého vlaku, jestliže 

lokomotiva mé osmkrát větší hmotnost než prázdný vagon? 

 

6) Lenka rozstřihla papír tvaru čtverce o obvodu 20cm na dva obdélníky. 

Obvod jednoho z obdélníků je 16cm. Určete obvod druhého obdélníku 

3)   

Autor: Bílá Pavla 
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Návštěva poslanecké sněmovny 

V úterý 27. 11. navštívili žáci Lukáš Přibil a Marek Vladař v doprovodu pí učitelky 

Aleny Pospíšilíkové Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR v Praze. Zúčastnili se 

zde setkání žákovských parlamentů 14 škol z celé republiky. Na tuto akci si 

připravovali prezentaci o naší škole, zpracovali téma „Učení a hodnocení“ a 

informovali ostatní účastníky o projektech, které na naší škole probíhají. Setkali 

jsme se také s poslanci a místopředsedkyní Miroslavou Němcovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správné řešení otázek ze strany 5: 

1) Svarog, Svarožic, Perun, Veles 

2) Na sv. Václava bývá bláta záplava. 

Sv. František zahání lidi do chýšek. 

Sv. Martin přijíždí na bílém koni. 

Sv. Anna chladna zrána. 

Lucie, noci upije. 

Medardova kápě 40 dní kape. 

3) Legenda 

4) Velikonoce, rytířský turnaj, masopust, Majáles, biograf (kino) 

5) 1d, 2a, 3e, 4c, 5b. 

6) Mikuláš, 6.12. 

 

Autor: Bílá Pavla 
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