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Adaptační kurz 2013 

Od 10. 9. do 13. 9. byli žáci šestých tříd na adaptačním kurzu v kempu U 

Mloka. Když dojeli, vyndali si kufry a šli přes lesní cestu k táboru. Po ubytování a 

jídle se hrály hry, které se bodovaly po třídách. Nakonec vyhrála 6. A. Hned po nich, 

na druhém místě se umístila 6. B a jako poslední tedy 6. C. Jednoho z dne se vydali 

ke břehu Berounky s lodičkami, bohužel museli jet jen na opačný břeh a zpátky. 

Další den hrály všechny třídy celý den soutěže (např.: museli najít kartičku se 

zavázanýma nohama). Poslední večer si pěkně zatančili na diskotéce. Vše ale 

jednou skončí, tak se ráno zabalili a před obědem odjeli zpátky do Plzně. Každý 

adaptační kurz vidí děti alespoň jednoho mloka. I tento nebyl výjimkou, žáci byli 

velice nadšení.  

 Šesté třídy si to určitě moc užily. 
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Beseda na Úřadu práce 

Jelikož na naší škole jsou i 9. ročníky, které budou tento školní rok odcházet 

na střední školy, šli jsme se podívat s pedagogickým doprovodem na Pracovní úřad 

v Plzni na Borech.  

9. A tam šla 2. 10. 2013 a 9. B den poté. Obě třídy se sešly v osm hodin ráno 

před úřadem, v půl deváté celý program začal. Nejprve se nám představila paní, 

která nám vysvětlila, co vše se na „pracáku“ odehrává a k čemu vlastně slouží. Poté 

jsme měli volno: mohli jsme si udělat test na počítači, čím bychom byli podle zálib, 

hned nato jsme o školách, o které máme zájem, mohli něco najít v brožurách. 

Takhle jsme strávili čas až do 11 hodin. Po rozloučení jsme si vzali materiály, které 

jsme si tam mohli nakopírovat, a odešli jsme na trolejbus. Po příchodu jsme se 

ještě učili.  

Myslím si, že výlet se nám povedl, že byl velice užitečný při výběru další školy. 

Nejvíce se mi líbilo, že jsme si mohli odnést jakékoliv nakopírované materiály o 

školách. 
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Evropský den jazyků 

Dne 27. 9. na naší škole proběhla akce pro 7. ročník, která se zaměřovala na šest 
nejpoužívanějších evropských jazyků. 
 
Francouzština 
Paní učitelka Radová nám představila Francii a francouzský jazyk. Jako první nám 
dala ochutnat hermelín, poslechli jsme si Edith Piaff a představila nám pár 
francouzských slov. 
 
Maďarština 
S paní učitelkou Pospíšilíkovou jsme probírali maďarské lázně, jídlo a základní 
informace. 
Také nám dala ochutnat maďarskou klobásu. 
 
Ruština 
Paní učitelka Bidláková nám dala ochutnat kaviár. Porovnávali jsme českou abecedu 
s azbukou. 
Podala nám základní informace. 
 
Španělština 
S paní učitelkou Procházkovou jsme si zatancovali na typické španělské písně. Holky 
si mohly vybrat vějíř. Naučila nás španělské pozdravy. 
 
Němčina 
Paní učitelka Braná nám dala různé úkoly a za ně pak i odměny např. gumové 
medvídky. Každý z nás měl německé jméno a tak nás i oslovovali. 
 
Angličtina 
Paní učitelka Vozková nám ukázala rozdíly mezi britskou angličtinou a americkou 
angličtinou. Ochutnali jsme i americké „Maršmelou“. 
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Evropský den jazyků 

 

 

  



 

7 

Perličky ze školních lavic 

 

Pojďme se trochu zasmát. V tomto čísle bychom vám chtěli představit některé 
hlášky z lavic . Dovoluji si upozornit, že všechny hlášky, které si přečtete, se v našich 
třídách nestaly. Pojďme se tedy pobavit: 
 
1) „Jirko, jdi k mapě a najdi na ní Ameriku!“ říká učitelka. „Tady je“, odpoví Jirka. 
„A Děti, víte kdo tento kontinent objevil?“ „Jirka“ odpoví žáci. 
2) Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Venku tak krásně sněží, co kdybychom začali s 
koulováním?“ táže se učitelka. „Ano, ano!“ zakřičí děti… „Tak dobře, k tabuli půjde 
Milan.“ 
3) Paní učitelka napsala Pepíčkovi poznámku: „ Zapáchá, umývat!“ Otec to 
podepsal a připíše: „Učit, nečichat!“ 
4) Na rodičovském sdružení: „ Váš syn má nadprůměrné znalosti ze zeměpisu,“ 
říká učitelka matce. „Víte, paní učitelko, jeho otce honíme kvůli alimentům po celé 
republice.“ 
5) Žáci píší test. „Adame, neopisuj od souseda!“ okřikne žáka pan učitel. „Ale já 
neopisuji…on to stejně ještě nemá.“  
6) „Děti, tak napíšeme si test. Dávejte dobrý pozor, pečlivě čtěte zadání, 
odpovídejte co nejpodrobněji a nezapomeňte vyplnit i druhou stranu, ano?“ 
oznamuje učitelka. Po rozdání testu řekne jeden z žáků: „On má test i druhou 
stranu?“ 
 

Anketa 
 

Připravili jsme si i velmi zajímavou anketu: Jaké je tvé oblíbené jídlo? Ptali jsme se 
studentů druhého stupně celkem 42 žáků. Výsledek byl velmi zajímavý: na prvním 
místě se umístila velmi chutná pizza, po ní následoval šopský salát a na třetím 
místě byla rajská omáčka.  
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Žákovský parlament 

   Stejně jako v předešlých letech funguje i letos žákovský parlament, který pořádá a 
připravuje různé akce ve škole. Členem parlamentu je jeden žák z každé třídy. 
Parlament se schází dvakrát do měsíce. 
   Dne 13. 11. 2013 se v aule školy konala veřejná prezentace. Hosté z magistrátu, z 
úřadu městského obvodu Plzeň 4 a různých škol viděli prezentaci žákovského 
parlamentu a ukázku zasedání. 
   V letošním školním roce se parlament rozhodl pomáhat sběrem víček nemocné 
Elišce. Z prodeje víček bude pro Elišku uhrazen rehabilitační pobyt v lázních na 
Slovensku. 
   Zástupci našeho parlamentu také navštívili Senát ČR, kde se zúčastnili programu 
„Škola pro demokracii aneb co dokáže žákovský parlament.“ Naše škola zde byla 
vyhlášena jako krajské poradenské centrum pro žákovské parlamenty. 
   Na závěr bych ještě chtěla zmínit akce, které žákovský parlament plánuje.  Je to 
například fotosoutěž na téma Doubravka a před Vánocemi tradiční soutěž o 
nejhezčí vánoční stromeček. 
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Tonda obal 

 
Dne 14. 10. 2013 se na naší škole konal program Tonda obal, který byl především 
pro mladší žáky a zaměřoval se na to, jak správně třídit. S pánem, který žákům 
přednášel, jsme udělali rozhovor. 

Rozhovor 
1) Jak jste spokojen s tříděním odpadů? 
Ve správném třídění odpadů se za poslední roky udělal velký pokrok. Nemalou 
měrou k tomu přispívají i mladší ročníky, což jsou z mého pohledu žáci od 9 - 15 let.  
Jestliže udržíme a v lepším případě ještě zdokonalíme třídění, pak budu zcela  
spokojen. 
2) Kolik existuje druhů kontejnerů? 
Když se budeme bavit o těch ‘‘základních“, které se snažíme prezentovat na našich 
přednáškách, pak kontejnerů na tříděný odpad je sedm (papír, sklo - čiré a barevné 
-, plast, nápojový karton, biologický odpad, elektroodpad). 
Dále se využívají kontejnery na textil a začíná se s tříděním plechovek, resp. 
s tříděním hliníku. 
3) Jak jste byl s výkony žáků spokojen? 
Musím říci, že vaše škola patří určitě k těm lepším ve znalostech o třídění odpadu a 
žáci, které jsem měl možnost potkat během přednášek, byli opravdu vnímaví. 
Zvláště mile mě překvapily některé mladší ročníky, které byly schopny vstřebat 
velké množství informací a udržely pozornost po celou hodinu. Přednášku jsem 
mohl vést jako pro starší ročníky. 
4)Proč je důležité třídit sklo na bílé a barevné? 
Je to proto, že z barevného skla již nelze čiré nikdy vyrobit! (Obráceně to lze). 
5) Myslíte si, že je hodně druhů kontejnerů, nebo byste ještě nějaké přidal? 
Myslím si, že základních druhů kontejnerů na tříděný odpad je dostatek. Ve 
městech však určitě chybí kontejnery na bioodpad, který tvoří velkou část 
domovního odpadu. 
Uvítal bych i rozšíření kontejnerů na hliník v souvislosti s nárůstem plechových    
nápojových obalů 
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6) Umístil byste do školy ještě nějaké koše kromě plastů, papíru a zbytkového 
odpadu? 
Do škol bych umístil nádoby na třídění nápojových kartonů. 
Jako nešťastné hodnotím třídění nápojových kartonů s papírem. Velmi často se 
stane,  
 že obal s nápojem není vyprázdněný a ten se pak vylije na papír,  který se tím  
 znehodnotí. 
7) Kolik lidí tak přibližně třídí odpad? 
Odpad třídí už přes 70 % obyvatel České republiky. V Evropě proto patříme v 
recyklaci obalových odpadů na špici.  V roce 2012 jsme recyklovali papír z 85 %, 
plasty ze 65 %, sklo z 82 %, nápojové kartony z 20 %, kovy z 63 % a dřevo z 19 %. 
8) Jak dlouho se rozkládá papír? 
Když někdo uvidí papír v lese, pak ho tam najde ještě minimálně za 2-5 měsíců, 
záleží  
na prostředí, tloušťce papíru, atd. 
9) Proč jste se dal zrovna na tuhle profesi? 
Tuto profesi jsem si vybral, neboť jsem hluboce přesvědčen o její smysluplnosti. 
Podívejte se, kolik odpadů vyprodukuje za rok jen jedna domácnost. Pokud bychom 
ukládali veškerý odpad na skládky, stala by se naše země za chvíli jednou velkou 
skládkou. Ohrozili bychom spodní vody, zatížili ovzduší. A to nemluvím o tom, kde 
bychom hledali vhodná území pro takové skládky. Ani spalovna vše neřeší, v tomto 
případě jde – stejně jako při skládkování – o velké plýtvání přírodními zdroji. A ty 
také nejsou nevyčerpatelné. 
10) Naše škola sbírá víčka (od PET lahví) poté půjdou do sběrny a peníze dáme 
holčičce trpící vážnou nemocí. Co se dá z víček nového vyrobit? Je lepší je sbírat 
než je dávat do plastu? 
V tomto případě bych se jednoznačně přiklonil k vaší iniciativě sbírat víčka ve škole   
a získanými penězi pomoci nemocné holčičce. Jde o krásný projev dětské solidarity.  
Víčka od pet lahví, neboli „tvrdý" plast, vhozený do žlutého kontejneru, nahrazují 
dřevo, beton. Můžeme se s nimi setkat na mnoha místech a ani netušíme, že jde o 
výrobky z plastu – např. skluzavky na dětských hřištích, lavičky v parcích, ploty, 
protihlukové stěny u silnic, atd. 
11) Kam dát vypsanou fixu? 
Vypsaná fixa patří do směsného odpadu, je to kombinace různých materiálů, které 
nelze jednoduše oddělit. Pokud si nevíte rady, jak správně vytřídit jednotlivý 
odpad, podívejte se na internetové stránky www.jaktridit.cz      
Nebo www.tonda-obal.cz.  
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Tonda obal 
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Rozhovor s panem školníkem 

 

V naší škole nejsou ale jen učitelé a žáci, ale i jiní zaměstnanci, bez kterých by 
tato škola nefungovala, např.: pan školník, paní kuchařky, uklízečky,…, o kterých se 
moc nemluví. A to nám přijde docela smutné. Také o nich nic moc nevíme. Proto 
jsme udělali rozhovory, ve kterých se o nich dozvíme více. Tak tedy začínáme: 

1) Kolik vám je let?  
Je mi 64 roků. 

2) Jak dlouho vykonáváte práci školníka?  
Už asi šestý rok. 

3) Jak vás napadla práce školníka? 
 Já jsem sem přišel tři roky před důchodem a potřeboval jsem peníze do 
penze. 

4) Jakou práci ve škole vykonáváte nejčastěji?  
Hlavně rozbité lavice a židle, další drobné opravy hlavně na holčičích 
záchodech. 

5) Máte ve škole dostatek materiálu na opravu vybavení?  
Věci na opravu máme, ale někdy musím chodit do obchodů a věci 
dokupovat. Samozřejmě ne za své peníze. Rozbít se může kdykoliv a 
cokoliv, ale někdy mi to přijde zbytečné. 

6) Co máte rád za jídlo? 
 Nejraději mám vepřo-knedlo-zelo. 

7) Dělají si z vás někdy žáci srandu? 
 Vzhledem ke svému věku, bych mohl být váš děda, takže by si to dovolit 
neměli. 

8) Dělal jste vždy školníka?  
Ne nedělal, 31 let jsem pracoval ve stavebnictví.  
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McDonald‘s Cup 

Jako každý rok se na 20. ZŠ konal mezi školní fotbalový turnaj. Turnaje se zúčastnily 

7., 8. a 9. ročníky, naše škola nebyla výrazným favoritem, ale i přesto první zápas 

vyhrála nad 26. ZŠ 6:1. Druhý zápas jsme hráli s 21. ZŠ, která pro nás byla už těžším 

soupeřem, ale zvítězili jsme 2:0. Poté nás čekal nejtěžší a největší favorit. Po chvilce 

se krásně hlavou trefil Lukáš Pešta a do konce poločasu jsme odolávali tlaku. Tak 

tomu bylo i v druhém poločase. V bráně zazářil Martin Říha a ke konci si naši hráči 

vytvořili několik šancí, ale stav 1:0 vydržel až do konce. Poslední zápas jsme hráli 

proti domácí 20. ZŠ a úkol zněl jasně, když vyhrajeme, postoupíme do dalšího kola. 

Povedlo se! Zápas jsme hladce vyhráli 3:1. 

Cenu za první místo převzal pan učitel Kučera a náš kapitán Denis Maxa. Další kola 

McDonald‘s Cupu se budou hrát až na jaře příštího roku. 

 

1. místo v okresním kole 
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Přespolní běh 

Přespolní běh se konal jako obvykle na začátku školního roku v Borském 

parku v Plzni. Jako vždy mezi sebou soutěžily jednotlivé školy a některá Gymnázia. 

Běhalo se několik běhů v různých kategoriích, a každá kategorie byla rozdělena na 

kluky a holky.  

Ve čtvrtek 3. října brzy ráno běžely ty nejmladší kategorie. V kategorii 1. -3. 

třídy naše holky získaly úžasné první místo, ve složení Zuzana Růžičková, Andrea 

Švecová, Adéla Hájková a Valentýna Mikutová. Kluci se umístili na dobrém šestém 

místě. 

O něco déle se ke startu připravili kluci i holky z 4. - 5. tříd. Kluci vybojovali 

krásné stříbrné medaile, ve složení Petr Řezníček, Martin Žemlička, Jakub Hostička 

a David Parkan, děvčata bohužel o kousíček nedosáhla na medaile, tak se musela 

spokojit s bramborovou medailí. 

Zatímco se mladší připravovali k odjezdu, tak nastoupili kluci a holky 6. - 7. 

tříd. První se ke startu připravily holky, které doběhly na pěkném šestém místě. Po 

vyhodnocení se na start postavili kluci, kteří vybojovali krásné třetí místo ve složení 

Filip Šmíd, Václav Škoda, Vojtěch Šindelář, Leonard Kaplan, Radek Kozák a Lukáš 

Vlk. 

V úterý 1. října ještě běželi kluci a holky z 8. a 9. tříd. 

Po vyhlášeních se většina účastníků vrátila do školy. 

Všichni byli spokojeni se svými běžeckými výkony. 
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Plavání 

 

Po roce jsme se opět zúčastnili a uloupili nějakou tu medaili :-). Naši nejmenší 
plavci se vydali obhajovat zlaté medaile z loňského a předloňského ročníku. Už 
jenom pomyšlení, že by se to povedlo potřetí za sebou, v nás probouzelo respekt, 
ale protože máme na škole samé skvělé sportovce, tak jsme si věřili a pořádně se 
nahecovali. 

Závody se konaly na 33. ZŠ v kategorii 1. – 3. a 4. – 5. tříd. Nejdříve si každý 
závodník zaplaval svoji disciplínu (kraul, prsa, znak), potom jsme vytvořili tým pro 
polohovou štafetu 3x25m a na závěr se všichni čtyři závodníci v družstvu snažili 
uspět ve štafetě 4x25m. Byly to krásné závody s neskutečným závěrem. Po sečtení 
výsledků si naši nejmenší plavci šli pro zlaté medaile. Máme potřetí za sebou 
nejlepší plavce v celé Plzni v kategorii 1. – 3. tříd!!! Děvčata statečně bojovala o 
třetí místo, ale rychlejší dohmat v jedné z disciplín je odsunul na 4. pozici. Vůbec to 
nevadí, protože jsme do týmu zařadili holčinu z první třídy, která ukázala velikou 
perspektivu pro příští ročníky :-). V kategorii 4. – 5. tříd si kluci i děvčata doplavali 
pro bronzové medaile. Super výkon!!! 

Všem moc děkujeme za skvělý zážitek.  

  

 
Yveta Pompová, Tomáš Pešek 
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