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Adaptační kurz  
 

 

Na adaptační kurz jezdí 6. ročníky. Jezdí se do kempu k Mlokovi, kde 

jsou chatky, které jsou čtyřlůžkové. Na adaptační kurz s námi jel pan učitel 

Kohut, paní učitelka Kocanová, Šilhánková a Turečková. Hráli jsme různé 

hry a jezdili na kánoích. 

Moc se nám tam líbilo a chtěli bychom tam jet znovu.  

Anna Hrušková (VI. C) 
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Prvňáčci 2017 

 

  

 

 

 

I. A 

I. B 

I. C 
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Co se děje v 1. třídách? 
 

Knihovna Doubravka – Pohádka z obrázků 

Děti se seznámily 

s nejznámějšími knižními 

ilustrátory. Tvořily ilustraci ke 

knize Dráček Kokosáček. 

Skupinovou práci žáci 

i odprezentovali. Moc se to 

dětem líbilo a paní učitelce také. 

 Klára Tupá (VI. C)

Halloween  

Děti poznávaly americký svátek. Dělaly spoustu aktivit spojené 

s Halloweenem. Četly si o Halloweenu, psaly slova spojená 

s Halloweenem, hledaly podobné a odlišné obrázky, vytvořily si 

halloweenský košík a naučily se básničku. Za odměnu dostaly různé 

sladkosti. 

Klára Tupá (VI. C) 
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Ochrana člověka za mimořádných 

situací 
 

Vždy na začátku školního roku se 

děti naučí něco o ochraně člověka za 

mimořádných situací. Chodí po 

různých stanovištích a paní učitelky 

mají vždy něco připravené. Někdy 

mají prezentaci, jindy naučnou hru 

či video. Tento rok VI. C nejvíce zaujalo stanoviště paní učitelky Skočilové 

a paní učitelky Bidlákové.  

Program obsahuje planý 

poplach, který se každý rok koná 

v jiné době, ale vždy na stejném 

místě. Všechny třídy vyběhnou 

před obchodní dům Centrum.   

Anna Hrušková (VI. C) 
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Adopce na dálku; Finanční gramotnost 
 

Adopce na dálku 

Jako každý rok se na naší škole i díky Nadaci mezinárodní potřeby 

uskutečnila akce Adopce na dálku, při které se žáci ze školního 

parlamentu vydali do tříd vybírat peníze pro dívku z Filipín jménem 

Lovelyn. Lovelyn chodí do 4. třídy ve škole na Filipínách. 

Letos se pro dívku vybralo přes pět tisíc korun. 

  

Dan Škudrna (VIII. A) 

 

Finanční gramotnost 

V pátek 29. září 2017 proběhl na naší škole pro žáky druhého stupně 

projektový den Finanční gramotnosti. Cílem dne bylo vysvětlit a přiblížit 

vybraná témata žákům. Na hodinách se diskutovalo například o majetku 

a vlastnictví, daních, pojištění a o podnikání. Celé to zakončil procvičující 

test shrnující tento den.   

Rosťa Černý (VIII. A) 

 = 

Poznáš přísloví podle obrázku? 
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Žákovský parlament 
Mnoho z vás si řekne: „No, školní parlament, to je k ničemu, jen 

se tam ulejvaj a hrajou hry.“ Ale opak je pravdou. Kdo myslíte, že vytváří 

a vyhodnocuje ankety? Kdo dělá krabičky na hlasy, hlasovací lístky, 

pomáhá při školních akcích a spoustu dalšího. 

Aktuálně se zabýváme čtenářskými koutky. Každý si řekne: „No a co? 

Vždyť seženete nějaký knížky, koberec, někam to šoupnete a hotovo, ne?“ 

 Ne. Vymyslet místo, kam všechno umístíme, bylo nejtěžší. Když 

se našeho školního parlamentu účastnila paní ředitelka a my se snažili se 

s ní dohodnout, kam všechny ty poličky a knížky ve škole dáme, museli 

jsme jí navrhnout nejméně pět míst. A stejně se kvůli požárním a jiným 

předpisům ujalo jen jedno. 

 Parlament se v říjnu tohoto roku zúčastnil prožitkového kurzu. 

Já osobně jsem slyšela stížnosti některých svých spolužáků, jak jsme se 

ulili ze školy a podobně. 

 Jenže ono to není tak úplně pravda. Celou dobu jsme tam pracovali 

na některých akcích a činnostech vztahujících se ke škole. 

 Pro více informací o školním parlamentu můžete navštívit web školy. 

 

Leontýna Synáčová (VIII. C) 

  

 

Setkání kmotrů v ZOO a BZ Plzeň 
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Environmentální centrum Černošín 
 

Dne 15. listopadu jsme absolvovali exkurzi 

do Černošína na skládku a do Kladrubského 

kláštera. Když jsme přijeli do Černošína, 

vyslechli jsme přednášku o třídění a zpracování 

odpadu. Byla velmi poučná. 

Po přednášce jsme se přesunuli 

do venkovní části, kde nám ukázali již 

zpracované plasty, kam je odváží a co se s nimi 

děje. Dále jsme viděli stroje zpracovávající 

plasty. Poté jsme se šli podívat na obrovskou 

horu odpadu.  

Následně jsme nastoupili do autobusu a přesunuli se 

do Kladrubského kláštera. Tam jsme měli prohlídku, o které nám předala 

informace paní průvodkyně. Prošli jsme si celý klášter. Moc se nám líbil. 

Architektura zasahovala do klasicismu, gotiky, baroko a rokoka. Dva žáci 

měli možnost si vyzkoušet oděv mnichů, kteří v klášteře pobývali. 

Průvodkyně nám také pokládala otázky, tím pro nás prohlídka byla 

zajímavější. Rozloučili jsme se a poděkovali. Z této exkurze jsme si odnesli 

mnoho nových informací, jak 

o třídění odpadu, tak 

i o historii Kladrubského 

kláštera. 

 

Karolína Kovářová, 

Klára Horáková (VIII. A) 
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Škola jinak 

15. září jsme šli do plzeňské ZOO, kde pořádala Střední odborná 

škola Stříbro program Škola jinak. 

Naše třída se rozdělila na dvě skupiny a šli jsme (každý s tou svou) 

plnit úkoly.  

Jako první jsme si zkusili psát na psacích strojích. Věřte mi, když 

povím, že to nebyla žádná legrace. Hned na druhém stanovišti bylo dojení 

krávy, na to jsem se těšila nejvíce. Nedojili jsme pravou krávu, ale umělé 

vemeno. Po této zkušenosti si myslím, že bych dobrá dojička nebyla. 

Potom jsme si poslechli od studentek střední školy něco o bylinkách 

a koření a hráli hru „Poznej koření“. 

Mohli jsme si také vyrobit vlastní sýr a vyzkoušet na dalším stanovišti 

chemické pokusy. Tam to bylo opravdu něco! Doslova jsme z toho hořeli. 

Ne, teď doopravdy. Pracovali jsme s pěnou, kterou nám studenti zapálili 

na ruce a my nic necítili. Na posledním stanovišti jsme závodili s hracími 

traktory a potom jsme si mohli projít ZOO.  

Akce se mi moc líbila.  

Kateřina Jiskrová (IX. B) 
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Naše firmy 

Ve dnech 22. 11. (VIII. A), 23. 11. (VIII. B) a 29. 11. (VIII. C) se pro žáky 

osmých tříd konal projektový den s názvem Naše firmy. 

Nejdřív byla žákům představena pravidla. Žáci se rozdělili do skupin 

a dále na pracovní pozice, jako je například ředitel firmy apod. Poté začali 

tvořit vlastní firmu zabývající se tvorbou robotů. Firma, která měla 

největší zisk a nejhezčí design za 10 kol, vyhrála odměnu v podobě 

poznámkového bloku a bonbonů. 

Žáci si tento den velmi užili.  

Rosťa Černý (VIII. A) 

 

 

Všechny to nesmírně bavilo a i ti nejméně soutěživí ze třídy začali soutěžit 

a všem to šlo skvěle. Přejeme si, abychom si to mohli zopakovat.  

Leontýna Synáčová, VIII. C 

 

 

Úkolem celé hry bylo postavit robota, udělat s ním certifikace a udržet se 

ve vedení na trhu. Celá hra byla velmi napínavá až do konce. Nakonec 

vyhrála 4. skupina, které se na začátku tolik nedařilo. Celý projekt byl moc 

pěkný a určitě se všem líbil, byl bych rád, kdyby bylo více takových 

projektů. 

Matěj Šilhánek, VIII. C 
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I. A a IV. C  

Drakiáda 
 Všichni se sešli ve vestibulu školy 19. 10. V 16:30 hodin. Děti z první 

třídy měly stopovačku od školy až k ohništi nad Špitálským lesem. Každý 

si přinesl svého draka, ale nevyšlo jim počasí, a proto nakonec draky 

nepouštěly. Hrály vybíjenou, opékaly vuřty a hrály spoustu dalších her. 

Na konci každý dostal diplom a sladkou odměnu. Drakiády se zúčastnili 

i rodiče.                 Klára Tupá (VI. C) 

 

Drakiáda se konala 19. října. Konala se nad Špitálským lesem. Opekli 

jsme si buřty a létali jsme s draky. Pak jsme si zahráli vybíjenou. Přišla 

tam skoro celá naše třída. Byli tam i prvňáčci. Viděli jsme cca 30 m 

dlouhého draka. Drakiáda trvala zhruba 2 hodiny. Užili jsme si hodně 

zábavy. 

(Nikol Kubičková, IV. C) 

 

Tutorské čtení 
Děti se seznámily s oblíbenými dětskými knihami. Každý žák si přinesl 

svoji knihu a žáci si je ve dvojicích prohlédli. Každý prvňák měl ve dvojici 

čtvrťáka. Čtvrťák kousek přečetl a prvňák hledal písmena, která již znal 

a pojmenoval je. Poté si děti sedly do kruhu a představovaly si knihy. 

Čtvrťáci naučili prvňáky hodnocení pomocí prstů (1 až 5). Podle toho 

zjistili, zda se žákům tutorské čtení líbilo. Tutorské čtení baví prvňáky 

i čtvrťáky.                 Klára Tupá (VI. C)
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Den s Policií ČR 

 3. listopadu jsme byli na Dni s Policií 

ČR. Plnili jsme různé úkoly a odnesli jsme 

si domů pár věcí.  

 Akce se konala před zimním 

stadionem. Před stadionem byla různá 

policejní vozidla. Byl tam i zásah policejní 

zásahové služby. Hrál i orchestr. 

Mohli jsme si 

prohlédnout různé zbraně. Byly tam samopaly, 

pistole i granátomety.   

 Tam i zpátky jsme jeli trolejbusem. 

Moc jsme si to užili.  

Adam Trš (IV. C) 
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Poznej starou Plzeň 
 

V pondělí 20. listopadu vyhlásila paní ředitelka společně s paní 

učitelkou Evou Branou výsledky soutěže Poznej starou Plzeň. 

Úkolem žáků bylo podle staré fotografie nalézt dané místo v Plzni 

a vyfotografovat se na něm do 27. října. 

Vítězky: 

1. místo: Dora Zborníková (VI. C) a Aneta Papežová (VI. C)  

2. místo: Sandra Nová (VI. C) a Ella Panošková (VI. C) 

2. místo: Michaela Tyburcová (VI. A) a Markéta Miškovčíková (VI. A) 

3. místo: Magdalena Winkelhöferová (VI. C), Soňa Synáčová a Táňa 

Synáčová (VI. B) 
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Advent na statku 
 

Třídy I. B a II. D odjely spolu se svými učitelkami – paní učitelkou 

Kuběnovou a Valentovou – dne 30. listopadu autobusem na adventní 

statek, kde bylo spoustu zvířat, např. koně a prasata. Žáci zvířata krmili 

usušenými rohlíky. Také se zašli podívat do pekla a do starých místností, 

kde se mohli seznámit s tím, jak lidé dříve zdobili dům. Ale co děti nejvíce 

zajímalo, bylo tvoření adventní věnců. Všem se to moc povedlo a každý se 

těší na příští rok. 
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Sport na 22. ZŠ Plzeň  

Okresní kolo ve šplhu 

Dne 21. listopadu se na naší škole konalo okresní kolo ve šplhu. 

Zde poměřily své výkony děti ze čtyř kategorií, a i naši žáci se umístili 

na předních příčkách. 

Výsledky nejlépe umístěných žáků z naší školy: 

 V I. kategorii za dívky vyhrála Marta Strelková a za hochy vyhrál Šik 

Marek.  

 V II. kategorii se nejlépe umístily dívky – na 1. místě Průchová 

Martina a na 2. místě Barbora Šiková. 

 V III. kategorii se umístili na třetím místě Adéla Hájková a Bartoloměj 

Malina. 

 Ve IV. kategorii se nejlépe umístil Jakub Grůber (3. místo). 

 Marek Špác (VIII. A) 
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Přespolní běh 

 Přespolního běhu, který se 

konal 26. září a 3. října v Borském 

parku, se naše škola zúčastnila 

hned v několika kategoriích. Vždy 

se umístila na předních příčkách. 

 Na 3. místě se umístili hoši 

ve složení: Vojtěch Kural, Kryštof Jílek, Dominik Chval, Lukáš Sýkora, 

Ondřej Procháska, Vít Kleisner. 

Též na 3. místě se umístily i dívky ve složení: Barbora Mladá, Markéta 

Páníková, Eva Soukupová, Marta Strelková, Martina Průchová, Anežka 

Ježková.  

 Nejmladší závodnice si doběhly pro nejlepší umístění – obsadily 

1. místo: Krčálová, Vodrážková, Nollová, Walldmanová, Kaiglová, 

Floriánová. 

V nejvyšší kategorii se 

na 2. místě umístili hoši ve 

složení: Marek Špác, Jan Treml, 

Martin Chládek, Vojtěch 

Decker, Matyáš Strnad a Jan 

Kostifál.  

Marek Špác (VIII. A) 
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Plavání 

Dne 24. října se naše škola zúčastnila 

též krajských závodů v plavání. Žáci 

1. stupně se umístili na prvním místě.  

Závodili zde tito žáci: 

 kategorie: Natálie Nollová, Veronika 

Stránská, Stadherová, Eliška Náplavová; 

 I. kategorie: Tadeáš Vohnout, Marek 

Šik, Štěpán Nosek, Martin Nesnídal; 

 II. kategorie: Barbora Šiková, Sophie Ciprová, Magdaléna Krčálová, 

Lucie Švecová. 

Ve vyšší kategorii, též na úrovni kraje, se umístili na druhém místě tito 

žáci:  

 III. kategorie (dívky): Veronika 

Šlaisová, Andrea Švecová, Lucie Vildová, Hana 

Kašová, Věra Mikšovská, Klára  Kozlíková; 

 III. kategorie (chlapci): Tomáš 

Zeman, Lukáš Sýkora, Nicholas Karvunidis, 

Šimon Trik, Vojtěch Měřička, Jakub Kreysa. 

         

         Marek Špác (VIII. A) 
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Futsal 

Naše škola se aktivně zúčastnila i futsalu, kde kluci i dívky skončili na 1. místě 

v kraji. 

Za chlapce hráli: Martin Chládek, Petr Kadlec, Jan Kostifál, Jan Treml, Patrik 

Smola, David Paškan, Matěj Vokáč, Matyáš Strnad, Ondřej Teocharis, Martin 

Žemlička. 

Za dívky hrály: Klára Kozlíková, Johanka Vohnoutová, Karolína Kovářová, 

Karolína Junková, Aneta Hrůzová, Tereza Burešová, Kateřina Jiskrová, Viktorie 

Trojanová, Aneta Otte, Anna Steinerová. 

Marek Špác (VIII. A) 

Florbal 

  

 

 

 

 

 
  

  

  

OKRESNÍ KOLO 

OBLASTNÍ KOLO 

Hoši (4. a 5. tř.) 

4. místo 

Dívky (6.–8. tř.) 

3. místo 

Hoši (7. a 8. tř.) 

1. místo 

Dívky (8. a 9. tř.) 

1. místo 
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Naše družina  
 

Školní družina zahájila tento školní rok v počtu jedenácti oddělení 

s kapacitou 330 dětí a žáků. Účastníci školní družiny obsadili 11 oddělení, 

která začala pracovat podle Ročního plánu – Bublinky. 

Každý měsíc je celkem, bublinkou pro společné činnosti, které jsou 

ve znamení tradic i současnosti. Vracíme se ke starým zvykům, 

novodobým svátkům. Děti zažijí i deset netradičních svátečních období. 

V každém měsíci bude objeven jeden nový svátek. Probereme rodinné 

svátky, vysvětlujeme pranostiky, znamení a pověry. Výtvarné, rukodělné, 

hudební a pohybové aktivity se budou prolínat celým rokem.  

Měsíc září probíhal ve znamení seznamování dětí s prostředím 

družiny. Toto období bylo věnováno hrám a oslavě dětských her. Děti se 

vzájemně seznamovaly prostřednictvím her a společných aktivit. Prvňáčci 

a děti z přípravné třídy se učili správnému a bezpečnému chování, 

správně stolovat v jídelně a dodržovat pravidla ve svých odděleních. 

Tématem byly tedy hry ve všech variantách. Probrali jsme pranostiky 

v tomto měsíci, proměny v přírodě i slavnosti spojené se sklizní plodin. 

Měsíc říjen byl oslavou barev. Děti se dozvěděly, jak vypadá státní 

barevná trikolora. Zažily Barevný den, kdy každé oddělení přišlo oblečené 

ve své domluvené barvě. Společně jsme vytvořili barevnou koláž 

v podobě barevného akvária. Veškeré činnosti byly zaměřené na určenou 

barvu. Děti dokonce upekly i modrý moučník. Malovali jsme podzimní 
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barevné obrázky na téma sklizeň a probírali pranostiky pro měsíc říjen. 

Děti se také zapojily do výtvarné soutěže pro Klokánek na téma pohádky. 

Za tato krásná díla družina obdržela čestné uznání od organizátorů této 

soutěže. Oslavili jsme Halloween se společným nocováním dvou oddělení 

a netradičními soutěžemi ve třídách. 

Listopad byl věnován pohlednicím a poštovním známkám. Děti 

si vyzkoušely vyrobit vlastní pohlednici. Vznikla výstava pohlednic 

z různých částí světa i těch vlastnoručně vyrobených. Probrali jsme další 

znamení zvěrokruhu.  

Všichni se také připravovali na dlouho očekávaný Větrníkový den 

na podporu dětí s cystickou fibrózou. Velký průvod s větrníky proběhl 

v pondělí 20. 11., kdy vítr rozfoukal tři sta dětských větrníků při vycházce 

Doubravkou. 

Martina Burešová 
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Mikulášský den v obrazech 
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22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

NA DLOUHÝCH 49, 312 09 PLZEŇ 

TEL.: 378 028 731 

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