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Medailonky 

Redakce Dvaadvacítky 

5. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Sandra Nová 

Věk: 10 let 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbené zvíře: pes 
 

Jméno a příjmení: Kristina Vaňková 

Věk: 10 let 

Oblíbená barva: tyrkysová 

Oblíbené zvíře: morče, ryby, africký 

šnek 

Jméno a příjmení: Robin Lapka 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbené zvíře: morče 
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6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Eliška Peteříková 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: bílá, černá 

Oblíbené zvíře: kůň, pes, delfín 
 

Jméno a příjmení: Jakub Chaloupka 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: černá 

Oblíbené zvíře: poník 
 

Jméno a příjmení: Adéla Hájková 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: černá, červená 

Oblíbené zvíře: kůň, pes 
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6. B 

 

 

 

 

 

 

 

7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Karolína Hanusová 

Věk: 12 let 

Oblíbená barva: černá, červená 

Oblíbené zvíře: morče 
 

Jméno a příjmení: Kristýna Raisová 

Věk: 13 let 

Oblíbená barva: černá, tmavě modrá 

Oblíbené zvíře: vlkodlak 
 

Jméno a příjmení: Patrik Černušák 

Věk: 13 let 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbené zvíře: krokodýl 
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7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jméno a příjmení: Marek Špác 

Věk: 13 let 

Oblíbená barva: červená, modrá 

Oblíbené zvíře: pes 
 

Jméno a příjmení: Kateřina Kunclová 

Věk: 12 let 

Oblíbená barva: černá 

Oblíbené zvíře: jednorožec 
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Projektový den 
 

V pátek 2. září 2016 se 

žáci zúčastnili dne ochrany za 

mimořádných situací. Mohli si 

vyzkoušet oživení figury, jak se 

chovat při různých 

mimořádných situací, jak 

poskytnout první pomoc a 

další. Nakonec žáci navštívili 

besedu pořádanou hasiči.  

  

Text: Patrik Černušák   Foto: Josef Řičica 
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Adaptační kurz 
 

Začátkem září odjely všechny šesté třídy na adaptační kurz 

k Mlokovi. Je to hezké místo na břehu řeky Berounky nedaleko vesnice 

Třímany. 

Byli jsme tam čtyři dny a 

bydleli jsme v chatkách. 

Jeden den byl celodenní 

výlet, 13 km pěšky na 

Kobylku. Tam jsme si dali 

oběd a zpátky jeli na lodích. 

Hráli jsme různé hry. 

Třídy proti sobě hrály turnaj 

ve vybíjené. Jídlo bylo dobré 

a pěkně jsme si to tam užili. Už známe všechny své spolužáky. 
 

 

  

Text: Kristýna Součková   Foto: Barbora Selešiová 
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Škola jinak 
 

V pátek 16. září 2016 

pořádala SOŠ Stříbro v plzeňské 

zoologické zahradě akci s názvem 

„Škola jinak“, při které představila 

své čtyřleté studijní obory 

(například „Agropodnikání“ 

a „Přírodovědné lyceum“). 

Žáci vybraných základních 

škol z Plzně měli možnost vyzkoušet si mnoho různých aktivit. Mezi nimiž 

bylo dojení, dále pak výroba pařených sýrů, jízda zručnosti s modelem 

traktoru, psaní na starých psacích strojích. Viděli jsme ještě některé 

pokusy z fyziky a chemie.  

Součástí programu byla soutěž o zajímavé ceny. Z naší třídy IX. C 

z 22. ZŠ zvítězila Kateřina Benešová, která si jako odměnu vybrala 

poukázku na jízdu na koni. 

 

  

Text: Adéla Chmelíková, Kateřina Benešová (9. C) 
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Naše družina  
 

Tričkohraní 

Ve školní družině od září 

probíhá akce Tričkohraní.  

Děti vlastnoručně vyrábí 

trička s potiskem loga svého 

oddělení. Jako první vznikala 

trička s tučňákem. Postupně si 

děti vyrobily trička s motýlem, 

delfínem, lodičkou, beruškou 

trpaslíkem a myškou. 

Každá družina si vybrala barvu pro svoje oddělení. Tak se vám může 

stát, že na chodbě potkáte 30 žlutých tučňáků nebo dalších postaviček 

a zvířátek s obrázkem na tričku. 
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Větrníkový den 

21. listopadu 2016 se 

naše školní družina připojila 

k Větrníkovému dni, který 

probíhal v celé republice. 

Větrníkový den má za cíl 

upozornit na ty, kteří trpí 

cystickou fibrózou.  

Roztočit foukáním 

větrník je pro většinu lidí 

hračka, ale pro nemocné cystickou fibrózou velká překážka.  

Klub těchto nemocných má ve znaku právě větrník. Naše školní 

družina v tento den větrníky vyrábí a vždy procházíme okolím školy ve 

větrníkovém průvodu.  

 

  

 

 



 

12 
Text a foto: Bartoloměj Malina (7. B) 

Výtvarná soutěž Skřítek Bonifác 
 

Dne 15. listopadu proběhlo v salonku hotelu Central vyhlášení 

výtvarné soutěže Skřítek Bonifác a jeho zvířátka, kterou vyhlásil 

spisovatel pan Ivan Vičar. 

Zúčastnilo se mnoho dětí ze základních i mateřských škol a školek 

z Plzně a okolí. Na prvním místě se umístila Nela Knoflíčková ze základní 

školy Blovice, na druhém místě se umístil Jan Kleisner z 56. mateřské 

školy Plzeň – Lhota a na třetím místě se umístil Bartoloměj Malina 

z 22. základní školy Plzeň. Také bylo uděleno zvláštní uznání za zajímavý 

nápad Nele Škuderové z 56. mateřské školy Plzeň – Lhota. Dvacet šest 

nejlepších obrázků bylo otištěno v autorově nové knížce Šibalské kousky 

skřítka Bonifáce, z toho 12 obrázků namalovali žáci naší školy. Jeden 

příběh z této nové knížky také autor přečetl. K zakoupení byly i další knihy 

pana Vičara. Zájemci si je mohli nechat podepsat. 

Na závěr byla krátká beseda, spisovatel přislíbil, že někdy tuto soutěž 

zopakuje. Bylo to velmi pěkné odpoledne.    
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„Na besedě pana Vičara jsem 

minulý rok nebyla, takže jsem 

ráda, že vybral můj obrázek a já se 

s ním setkala. Byla to velmi 

zajímavá zkušenost. Beseda byla 

taková obyčejná, ale v tom bylo asi 

to kouzlo. Nejvíc se mi líbilo, že 

jsem si to užila s rodinou, a bylo 

tam jídlo! Bylo to moc fajn a příště 

bych se určitě zase zúčastnila.“ 

Veronika Hádková 

 

 

 

 



 

14 Text: Patrik Černušák, Karolína Hanusová 

Divadla 
 

Anglické divadlo 

Dne 15.11.2016 se žáci šestých, sedmých, osmých a devátých tříd 

zúčastnili anglického divadla v divadle Pluto. Představení se jmenovalo 

Peter Black II: A new beginning. 

V předchozím díle jsme se seznámili s Petrem Blackem, který přišel 

o práci, manželku a o střechu nad hlavou. Ve druhém díle se pokouší najít 

zaměstnání. Za jeden den přijde o dvě zaměstnání. Další den se mu znovu 

lepí smůla na paty. Přijde o dvě zaměstnání a přitom zničí piano za dvě stě 

tisíc korun. Následující den se uchází o další místo, přičemž najde 

i střechu nad hlavou. A tím příběh končí. 

 

Divadlo Alfa 

 V listopadu šesté třídy navštívily divadelní představení Cesta do 

středu země. Představení se odehrávalo přímo na jevišti, avšak bylo 

vysíláno přímo na plátno.  

Pomocí vzpomínek nám hlavní hrdina, děda, vyprávěl o tom, jak jako 

děti jely na výlet na Šumavu, kde se dostaly do jeskyně, ve které zrovna 

začaly padat kameny. Objevily pro ně zcela nový svět druhohor. Ale byl v 

tom háček! Protože se tam vyskytovalo mnoho dinosaurů… 

  



 

15 Text: Patrik Černušák 

Rozhovor s paní ředitelkou 
 

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková 
 

Jak dlouho jste ve funkci ředitelky školy? 

Od roku 1999. 

Co děláte, když neučíte? 

Ráda čtu, ráda chodím pěšky, starám se o dvě vnoučata. 

Co byste chtěla na této škole změnit? 

Více odborných učeben a více odpoledních aktivit (kroužky). 

Vás baví na této škole učit? 

Moc mě to baví. Mám ráda své kolegy učitele, tak také žáky. 

Všem přeji, aby byli zdraví a dokázali se na sebe usmívat. 
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Okénko do jednotlivých tříd…          5. B 

 

  

 

 

Tutorské čtení 

Jednou měsíčně se žáci 

V. B a I. D scházejí 

ve školní aule a společně 

se seznamují 

s nejrůznějšími knihami.  

Mezi společné úkoly patří 

vzájemné čtení, kladení 

otázek a odpovídání 

na ně. Zatím čtou 

„páťáci“ „prvňáčkům“, 

ale po Vánocích si role 

vymění .  

Dopisy vojákům 

…také jsme napsali 

dopisy českým vojákům, 

kteří slouží 

v Afghánistánu a i Íránu. 

Mysleli jsme, že by je 

mohly potěšit… 
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  Knihovna 

V doubravecké knihovně 

jsme se zúčastnili besedy 

Cestujeme s knihou. 

Seznámili jsme se s pojmy 

jako grafik, korektor 

a tiráž.  

…ve skupinách jsme 

prozkoumávali tiráže 

jednotlivých knih, 

navrhovali jsme vlastní 

přebaly nejen učebnic 

českého jazyka….  

Přespání ve škole 

Na vánoční náladu jsme 

se naladili tak, že jsme 

společně navštívili 

plzeňské adventní trhy 

a krásný večer jsme 

zakončili přespáním 

v hudebně.  
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Rozhovor s panem učitelem Kohutem 
 

Jak dlouho učíte na naší škole a jak se Vám tu líbí? 

Na škole učím už třetím rokem, což bych vůbec neřekl... Neuvěřitelně ten 

čas letí. Líbí se mi tady velice. Jak v kolektivu učitelů, tak mezi dětmi. 

U žáků jste velmi oblíbený, což dokazují výsledky ankety Amos, co pro to 

děláte? 

Výsledek ankety Amos mi udělal radost, ale jakožto převážně tělocvikář 

ho beru s rezervou. Je pro mě velmi jednoduché mít s žáky pozitivní 

vztah, když nemusím psát písemky ani zkoušet. Děti se na hodiny 

tělocviku zpravidla těší už jen kvůli tomu, že se jedná o tělocvik. 

Na češtinu nebo matematiku se těší málokdo... I to byl ale jeden 

z důvodů, proč jsem si tělocvik nakonec zvolil jako svou aprobaci. 

Na hodinách se snažím mít příjemnou atmosféru (i když to jde někdy 

těžko). Vždy chci hodinu začít s úsměvem. Dobrému vztahu s žáky podle 

mě pomáhá také to, že je učitel autentický, upřímný a spravedlivý. 

Minulý školní rok jste zapojil školu do projektu Sazka Olympijský víceboj 

– Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a probojoval se 

s Vaším týmem až do celorepublikového finále, které se konalo v Brně. 

Podle počtu bodů jste postupovali z předposledního místa a nakonec 

jste obsadili krásné 8. místo a ocenění za nejlepší školu v Plzeňském 

kraji. Věřil jste v takový úspěch?  

Do projektu OVOV je podle oficiálních stránek soutěže registrováno přes 

1700 škol. Do republikového finále se dostalo celkem 40 škol. Naše škola 

byla po krajském finále po součtu všech bodů z okresního a krajského kola 

předběžně na 39. místě. V úspěch jsem přesto věřil a rozhodl jsem se, 

že budeme přes prázdniny s týmem trénovat. Nakonec jsme se 

na republikovém finále probojovali z 39. místa na 8., z toho jsem měl 

obrovskou radost. 



 

19 Text: Marek Špác   Foto: Jan Kohut 

Probíhala nějaká speciální příprava s Vaším týmem? Jestli ano, tak jaká? 

Jak jsem zmínil výše, s týmem jsme měli speciální přípravu přes velké 

prázdniny. Měli jsme s dobrovolníky několik tréninků v týdnu zaměřených 

přímo na disciplíny OVOV. 

Vy sám jste se také zapojil do soutěže OVOV pro učitele, kde jste plnil 

všech 10 disciplín stejně jako děti z Vašeho  týmu. Jak se Vám soutěžilo 

a jaké jste měl pocity? Měl jste trému, byl jste nervozní? 

Do soutěže pro učitele jsem se zapojil kvůli slibu, který jsem dal týmu 

na krajském kole. Řekl jsem, že 

pokud tým postoupí, budu také 

závodit. Oficiálních atletických 

závodů jsem se zúčastnil jako 

závodník naposledy 

v 19 letech, takže jsem trošku 

trému měl. Soutěžilo se mi ale 

nakonec celkem dobře.  

Cestovali jste přes celou 

republiku až do Brna, jaká byla cesta a jak se Vám v Brně líbilo? 

Brno znám, moc se mi líbí. Bohužel jsme neměli moc času podívat se 

do centra. Cesta byla pohodová. Akorát jsem doufal, že po cestě zpátky 

budou děti po absolvovaných 10 disciplínách více unavené – když holky 

ještě kolem desáté večer pištěly a pořizovaly selfíčka, nemohl jsem věřit 

vlastním očím a uším :o) 

Zapojíte se do OVOV i v letošním školním roce? Pokud ano, přizpůsobíte 

hodiny TV přípravě na OVOV?  

Do OVOV se rozhodně zapojíme. Na atletice i na hodinách rozšířené 

tělesné výchovy se již průběžně připravujeme na atletické i posilovací 

disciplíny. 
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Sportovní úspěchy 
 

Šplh na tyči 
Dne 21. listopadu 2016 se 

na naší škole konalo okresní kolo ve šplhu 

na tyči. 

Nejlépe se umístili Barbora Šiková 

a Jakub Grůber, kteří obsadili 

1. místo ve své kategorii.  

 

Přespolní běh 
Naše škola se pravidelně 

a velmi úspěšně zúčastňuje přespolního běhu Borským parkem, a to 

ve všech věkových kategoriích.  

Umístění družstev v okresním kole: 

1. místo IV. kategorie: Mikulová, 

Junková, Klesová, Větrovská, 

Hrůzová, Semanová (postup 

na kraj) 

1. místo II. kategorie: Vaňková, 

Vachová, Miškovčíková, 

Hostičková, Papežová, 

Slebodníková 

2. místo IV. kategorie:  Kaplan, 

Chládek, Žemlička, Ježek, Císler, Bardzák 

3. místo III. kategorie: Špác, Treml, Paškan, Chasák, Smola, Malina 

3. místo II. kategorie: Kural, Domingaes, Sýkora, Hrdlička, Jílek, Chval 
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3. místo I. kategorie: Páníková, 

Mladá, Švecová, Kantnerová, 

Parulová, Jindrová 

3. místo I. kategorie: Baumruk, 

Šik, Vodrážka, Jílek, Lukeš, Krs 

 

 

 

 Umístění děvčat 

v krajském kole:  

3. místo IV. kategorie: 

Vohnoutová, Junková, 

Klesová, Větrovská, 

Hrůzová, Burešová 
 

Text: Marek Špác 
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Rozhovor s paní kuchařkou 
 

Věra Naušová                  věk: 60 let 

 
Jaká je Vaše funkce v kuchyni/jídelně? 

Jsem vedoucí kuchařka. 

Proč jste se rozhodla pro tuto práci? 

Vyučila jsem se, a práce mě baví. 

Jak dlouho zde pracujete? 

Pracuji zde 26 let. 

Baví vás tato práce? 

Ano, velmi. 

Je to náročné vařit pro tak velký počet lidí? 

Je to hodně náročné, každý den musíme vařit jiná jídla a pro jiný počet 

dětí ze školní jídelny. 

Poslední otázka: Jaké jídlo Vám osobně nejvíc chutná? 

Knedlo, zelo, vepřo.  

 

  

 

Text: Kristýna Raisová, Kateřina Kunclová 
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Čtenářský koutek 
 

Ve třídě VII. C (v hudebně) vznikl díky paní učitelce Skočilové 

čtenářský koutek. Pokud jste tedy ve třídě a máte zájem si číst, neváhejte 

a vyzkoušejte čtenářské křeslo.  

Pozor, do křesla smí jen ti, kteří si opravdu chtějí číst! Pokud jste si 

zapomněli svou knihu, můžete si půjčit některou z police nad křeslem. 

Máte-li doma knihy, které už nevyužijete, můžete je donést 

do čtenářského koutku. Třeba poslouží někomu jinému.  
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Kalendář akcí a prázdnin 

 

 

 

 

 

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

NA DLOUHÝCH 49, 312 09 PLZEŇ 

TEL.: 378 028 731 

E-MAIL: SKOLA@ZS22.PLZEN-EDU.CZ 

WEB: WWW.22ZSPLZEN.CZ 

16. prosinec 2016 

Exkurze žáků do Norimberku 

 

19.–22. prosinec 2016 

Vánoční turnaje žáků  

 

23.12.2016–2.1.2017 

Vánoční prázdniny  

 

3. únor 2017 

Pololetní prázdniny 

 

13.2.2017–17.2.2017 

Jarní prázdniny 

 

9. březen 2017 

2. den otevřených dveří (8:00–15:00) 

 

13. duben 2017 

Velikonoční prázdniny 
 


