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Ochrana člověka za mimořádných situací

3

Adaptačních kurz šestých ročníků

4

Info Kariéra
Ve dnech 22.–24. 10. 2018 žáci 9. tříd navštívili středisko, které jim
mohlo pomoci s rozhodováním, co dále dělat v životě po vystudování
základní školy.
Po příchodu do budovy jsme dostali jednoduchý úkol – rozdělit se
do dvou skupin. Rozdělili jsme se a asistenti odvedli do místností, kde
jsme si vyslechli, co nás tu dnes čeká. Po několika minutách asistent
rozházel karty všude po stole a my jsme si měli najít ty, ve kterých vidíme
naši budoucnost. Když si každý vybral, hra začala.
Ten, koho vybral, měl říct své jméno, ukázat kartičky a zdůvodnit,
proč si takové karty vybral. Když jsme dohráli, rozdal nám velkou A3
a katalog. V katalogu jsme měli ohodnotit počtem bodů 1 až 5, co si
myslíme, že nám jde a co nám naopak zase nejde. Na A3 byl úkol
namalovat, co nás vystihuje a do každého rohu napsat jaké jsou naše
plány či na jaké školy bychom se chtěli dostat. Ve dvojicích jsme následně
měli tomu druhému říct, co nám jde a ten si to měl zapamatovat
a za chvíli povědět asistentovi. Poslední věc, kterou po nás chtěl, byla ta,
abychom napsali, co tu osobu vystihuje a co jí jde lépe než ostatním.
To jsme provedli nalepením papírku na její A3. Stalo se a vzápětí se nás
zeptal, jestli bychom akci zhodnotili na tabuli.
Poděkovali jsme a vrátili jsme se ke škole.
Filip Reisinger (IX. A)
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Školní družina
Školní družina zahájila tento školní rok v počtu jedenácti oddělení.
Letošní celoroční hra, která vychází ze školního programu pro zájmové
vzdělávání, nese název Ahoj, Česko. Pomyslným vláčkem postupně
navštěvujeme všechny kraje naší republiky. Představujeme si naši zem
z různých pohledů.
V září děti vytvářely vláček Bohemia Expres, který nás pomyslně vozí
celou republikou v průběhu roku. Navštívili jsme Moravskoslezský a Zlínský
kraj.
V měsíci říjnu jsme projeli dalším krajem, tentokrát krajem
Olomouckým a Jihomoravským. Při výtvarných činnostech jsme si
představili ilustrátora Zdeňka Buriana. Děti vytvářely ilustrace v podobě
mamutů, prehistorických krajin a vyhynulých zvířat. Seznámili jsme se s
výrobou aut od první republiky až do současnosti. Závěr měsíce byl
ve znamení Halloweenu. Žáci ze dvou oddělení ve školní družině nocovali.
Společně jsme si pak vyzkoušeli halloweenské sportovní soutěže
v kostýmech na školním hřišti.
V listopadu jsme tvořili podzimní dekorace z listů. Navštívili jsme kraj
Vysočina. Jako každý rok jsme se připojili k Evropskému dni pro cystickou
fibrózu. Společným Větrníkovým průvodem jsme podpořili nemocné
s touto chorobou.
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Prosinec je ve znamení přípravy na adventní dny. Společně jsme
navštívili vánoční jarmark v mateřské škole Ke Špitálskému lesu.
Připravovali jsme se na Den otevřených dveří, nacvičovali představení,
chystali výtvarné dílny, vyráběli vánoční dekorace a zdobili třídy.
Martina Burešová,
vedoucí školní
družiny

Větrníkový den

Halloweenské
tvoření
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Moderní technologie ve školní družině
V rámci projektu PROSIT (porozumění, respekt, osvěta, spolupráce,
inkluze, technologie) byla naše školní družina vybavena interaktivními
stavebnicemi.
Naši družinoví žáci ukázali svou šikovnost hned při prvním setkání
a dokázali postavit vozidlo (viz foto), které sami ovládali. Základem byl
podvozek a závěsné křídlo s bateriemi. Děti zapojily svoji kreativitu
a z vozidla se stal obrněný transportér. Ať chceme, nebo ne, pokrok
nezastavíme, a tím pádem ani přísun moderních technologií.
Spolu

s interaktivními

stavebnicemi školní družina
obdržela i pět tabletů. Děti
byly

nadšené.

Aplikace

v těchto

iPadech

podporují

dětskou

kreativitu,

barvám,

tvarům,

učí

je

rozlišovat

zvířátka podle zvuků, a celkově
rozvíjejí přemýšlení, logiku a učí děti číst. Dětem je samozřejmě třeba
dopřát přístup k těmto moderním věcem, ale zároveň je potřeba jim
k tomu vštěpovat i dobré návyky v podobě dostatku pohybu a jiných
intelektuálních

či

sportovních

činností,

které

najdou

v každém

družinovém oddělení.
Marie Dolejší
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Stoletá Americká
Dne 26. 9. 2018 se naše třída IX. A zúčastnila exkurze po Americké
třídě v Plzni. Akce se jmenovala 100letá Americká. Exkurze začala
u památníku, který byl vystavěn na počest osvobození města armádou
USA. Zde jsme se také setkali s průvodkyněmi. Paní průvodkyně nám
rozdaly oboustranné pracovní listy, které se týkaly historie Americké třídy.
Poté jsme postupovali ulicí směrem dolů a zastavili jsme se u budovy,
kde se v současné době nachází vietnamská prodejna. Díky paním
průvodkyním jsme se dozvěděli, že se zde nacházelo kino Elektra, které
kdysi bývalo největším biografem v ČSR. Vzhledem k počasí, které nám
opravdu nepřálo, jsme se rozhodli pro návštěvu blízké prodejny
McDonald‘s. Po krátké pauze jsme pokračovali dále ulicí Prokopova
a dostali jsme se až k řece Radbuze, kde nás čekal další výklad o budovách
a historii Americké třídy.
Ohlasy na tuto poněkud netradiční exkurzi byly velmi kladné a jsem
velice rád, že jsem se mohl akce zúčastnit. Odnesl jsem si spoustu
zajímavých poznatků a nových informací.

Matěj Martan (IX. A)
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Jak by měla podle nás Americká třída vypadat?
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Rozhovor s paní ředitelkou
Proč jste si vybrala právě tuto práci?
Jako malá jsem „vyučovala“ panenky. Jako dítě školou povinné jsem
chodila na vesnici do malotřídky. V 1. ročníku jsem měla paní učitelku
Švarcovou, kterou jsme měli všichni rádi, a hlavně s námi do třídy chodili
i starší spolužáci do 2. ročníku a mě se líbilo, jak paní učitelka umí nás
všechny zaměstnat. Další tři roky mě učil pan ředitel Faráře – organizoval
pro nás výlety, divadelní představení, díky němu jsem poznala téměř
celou Šumavu. Tihle učitelé byli mým vzorem.

Co Vás baví více? Práce učitele nebo ředitele.
Obojí má něco do sebe. Jsem ráda mezi žáky, učení mě baví. Práce
ředitele je více o úřadování.

Je něco, co byste chtěla na téhle škole změnit nebo zlepšit?
Škola potřebuje samostatné odborné učebny a větší tělocvičnu.
Na přístavbu tělocvičny už vzniká projekt. Tak snad za dva až tři roky se
dočkáme i stavby. Vše ale závisí na financích. Peníze, které škola dostává
na provoz, na takovéto stavby nestačí.
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Co vše se letos připravovalo během letních prázdnin?
Vyměňovalo se osvětlení v 1. pavilonu, vyměňovala se podlaha
v merkurovně, rekonstruovali jsme šatny a sprchy u tělocvičny, ve školní
kuchyni došlo k rekonstrukci mycí části. Ve školní družině se připravovala
učebna pro výuku. Většinu učeben bylo nutno vymalovat.

Také se

opravovala spousta věcí, které žáci v průběhu školního roku poničí –
lavice, židle, žaluzie atd.

Co byste doporučila žákům vycházejícího ročníku k výběru střední školy?
Aby popřemýšleli o svých schopnostech a znalostech, zvážili, jestli mají
vůli vybranou školu zvládnout a samozřejmě přihlédli i ke svým zájmům.
Pokud něco nedělám s odhodláním a se zájmem, většinou to neskončí
dobře.

Je něco, co byste chtěla vzkázat všem žákům?
Jako kantor to, aby se učili – znalosti jsou základem správného
rozhodování, a dále to, aby se k sobě navzájem a i k ostatním lidem
chovali slušně. I vzdělaný nevychovanec nebývá oblíben.

Adam Kopp, Rosťa Černý (IX. A)
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5. výročí Včelařského kroužku
Plzeňská 22. základní škola je sice hodně známá nejen v Plzni,
ale i v Čechách, ale málokdo ví, že je to jedna z mála škol v České
republice, která založila včelařský kroužek. Tento kroužek sice není
obvyklý, ale na naší škole je velmi populární.
Kroužek vznikl díky mnoha lidem z naší školy, ale hlavně díky včelaři
Zdeňku Vackovi, panu učiteli Tomikovi, který na naší škole již neučí, panu
učiteli Miloši Bickovi a také díky naší paní ředitelce Boženě Světlíkové,
která umožnila vznik tohoto kroužku na naší škole. Hlavně díky těmto
lidem může náš kroužek v tomto roce oslavit páté výročí od svého vzniku.
Během této doby se nám podařil odchov včelích oddělků,
každoročně dvakrát vytočit med, vyrobit úly pro čmeláky, prezentovat náš
kroužek nejen na Dni otevřených zahrad, ale také dvakrát v televizním
zpravodajství. O náš kroužek také projevila zájem delegace z Japonska
při návštěvě naší školy. První rok se na tento kroužek přihlásili pouze čtyři
lidé, ale postupem pěti let se na něj hlásilo stále více a více lidí a doufám,
že tomu tak bude i v následujících nejméně pěti letech.
Jestli se chcete o našem kroužku dozvědět více, máme své webové
stránky: https://vcelarskykrouzekzdoubravky.pageride.cz.

Daniel Škudrna (IX. A)
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Zdroj obrázků: https://vcelarskykrouzekzdoubravky.pageride.cz
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Posviť si na budoucnost
Dne 9. 11. 2018 se v Depu 2015 konala akce věnovaná žákům 9. tříd
základních škol a maturantům středních škol.
Tato akce se zaměřila na představení jednotlivých, na ukázku toho,
co nám dané školy mohou nabídnout, pokud bychom chtěli na nich
studovat. Mohli jsme zde najít i firmy a ZČU, žáky základních škol to ale
moc nezaujalo. Bylo zde ale mnoho středních škol, ale i učilišť.
Některé lidi, kteří ještě neměli rozhodnuto, kam by chtěli jít, tato
akce určitě potěšila. Někdo to ale jen prošel a následně čekal venku.
Zajímavost o škole SPŠE, na kterou se chodilo podívat spousty žáků.
Vypadla jim elektřina, a proto elektrotechnická škola se moc nepřevedla.
Po prozkoumání areálu jsme se vrátili do školy.

Zdroj obrázku: www. facebook.com/pg/posvitsinabudoucnost/posts
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Filip Reisinger (IX. A)

Sportovní soutěže
Naše škola se zúčastnila, stejně jako každý rok, několika druhů
soutěží.
Zapojili se jak naši nejmladší žáci, tak i žáci z druhého stupně. Naši
sportovci neměli problém probojovat se z okresních kol až na samý
vrchol, a to dokonce na třech akcích.
Na republikové finále se probojovaly dívky, které se setkaly
s protihráčkami v házené. Vybojovaly zde 8. místo.
Na stejně prestižní závod se probojovaly i dívky, které získaly 5. místo
v pohybových skladbách.
Již v říjnu se žáci osmých a devátých tříd vydali do Brna
na republikové kolo OVOV (školní desetiboj). Tým školy se umístil
na 10. místě.
Plaveckých závodů se účastily dokonce tři kategorie. V krajské
konkurenci dokázal na 1. místo dosáhnout tým děvčat z 2. stupně.
V okresním kole jsme se
dále jako škola účastnili i v
atletického čtyřboje, fotbalu,
florbalu,

šplhu

a

mnoha

dalších akcí.
Marek Špác (IX. A)
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Exkurze na Křivoklát a na zámek Lány
Už o letních prázdninách jsme se dozvěděli o možnosti jet s paní
učitelkou Pospíšilíkovou a paní ředitelkou na exkurzi na hrad Křivoklát
a do zámku Lány. Tato exkurze se konala 6. září 2018. První zastávka byla
už na hradě Křivoklát. Na hradě jsme měli komentovanou prohlídku
s milou paní průvodkyní, která nám řekla kousek z historie hradu,
při prohlídce jsme se podívali například do hladomorny a také jsme měli
možnost si zahrát na svoje vlastní
království.
Při celé prohlídce jsme
odpovídali na různé otázky
týkající se hradu. Po prohlídce
jsme se šli podívat na výstavu
o

legionářích,

která

byla

připravena přímo na hradě.
Dále jsme přejeli k zámku Lány. Po vystátí menší fronty, kvůli
velkému zájmu lidí jsme se vydali rovnou do interiéru zámku. Navštívili
jsme velkou část místností jako třeba modrou jídelnu, žlutý salonek nebo
knihovnu v 1. patře, také jsme se podívali do zámecké zahrady
a do (kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova). Exkurze se nám všem moc
líbila, odnesli jsme si z ní plno fotek a ještě více zážitků.
Rosťa Černý (IX. A)
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Exkurze do teplárny v Chotíkově
Dne 13. 11. jsme měli možnost jet s paní učitelkou Nonfriedovou
na exkurzi do teplárny v Chotíkově.
Začátek exkurze byl v přednáškovém sálu, kde nám paní průvodkyně
řekla pár informací o místní spalovně odpadu, jako třeba to kdy se
postavila, co se dá spálit a co ne, nebo to co nepatří do směsného
odpadu. Dále jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna skupina se šla
podívat přímo do provozu spalovny a druhá skupina hrála naučné hry
s tématem teplárny, potom jsme se prohodili. Po prohlídce spalovny
a dohrání her jsme vyjeli opět do školy.
Exkurze byla velice naučná a všem se nám líbila.

Zdroj obrázku: plzen.rozhlas.cz

Rosťa Černý (IX. A)
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Vánoční recept na cukroví
Datlové kuličky – zdravé cukroví!
Vánoce se blíží a k nim neodmyslitelně patří i tradiční cukroví.
Asi všichni známe klasické rohlíčky, perníčky nebo vosí hnízda. Většinou
jsou ale uměle slazené a ne úplně zdravé. Co takhle zkusit i přírodnější
variantu cukroví? Tyhle datlové kuličky jsou se zdravých ingrediencí
a navíc chutnají skvěle. Do tvoření tohoto netradičního cukroví můžete
zapojit i vaše děti, určitě jim bude také chutnat. Jsou jednoduché a vydrží
dlouho, tak šup do kuchyně!
O datlích
Datle

pocházející

z oblasti

Přední

Asie.

Jsou

velmi

zdravé,

bohaté

na draslík, vitamín A a B, niacin, měď a železo. Ideálně jimi doplníte energii. Jsou
cenově dostupné a seženete je snad v každém velkoobchodě. Pokud jste se s nimi
ještě nesetkali, rozhodně zkuste tenhle recept.

Ingredience na cca 20 kuliček:
 2 hrnky (400g) vypeckovaných datlí
 1 hrnek (200g) ořechů (kešu, mandle, vlašské)
 3 lžíce holandského kakaa
 2 lžíce strouhaného kokosu
 2 lžičky sladidla (medu, rýžového sirupu)
 vodu podle potřeby
 volitelné: na obalení strouhaný kokos, kakao, rozemleté oříšky
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Postup:
Nejprve si ořechy dle vlastního výběru (nejvhodnější jsou kešu) dáme
na pár hodin do vody. Datle si také necháme namočené ve vodě, těm
stačí hodina. Přebytečnou vodu vylijeme. Ořechy a datle rozmixujeme
s ostatními ingrediencemi. Můžeme doředit vodou podle potřeby, směs
by ale měla být hustá, aby se s ní
dalo

pracovat.

jednotná

a

Když
má

je

směs

požadovanou

konzistenci, můžeme začít rukou
tvarovat kuličky o průměru asi 3
cm.

Vytvarované

obalujeme

kuličky

například

poté
ve

strouhaném kokosu, kakau nebo
rozemletých oříšcích. Nakonec je
dáme ztuhnout do lednice. Nejlépe
je skladujte v plastové krabičce nebo obalené potravinovou fólií.

Určitě

tenhle

recept

vyzkoušejte, věříme, že vám
bude chutnat!

Zdroje obrázků: igurmet.cz
(vpravo), pixabay.com (vlevo)

Karolína Kovářová,
Klára Horáková (IX. A)
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Vánoční luštění

Zdroje obrázků: pixabay.com
22

Karolína Kovářová, Klára Horáková (IX. A)

Sjezd parlamentů
Dne 21. 11. 2018 se náš školní parlament zúčastnil sjezdu
parlamentů z různých škol z celé Plzně. Setkání se konalo v Radovánku,
ve Štruncových sadech.
Nejprve jsme představili náš parlament a ukázali, co jsme za tento
rok udělali. Stejně tak učinily i parlamenty z ostatních základních škol
v Plzni.
Po

krátké

přestávce

se

prezentoval

krajský

parlament.

Pak následovaly týmové hry, v nichž jsme měli za úkol postavit co největší
věž ze špaget a marshmalounů. Vtip byl v tom, že jsme byli různě
namíchaní napříč parlamenty a stavění věží nám dalo hodně zabrat.
A nastal čas konce.
Plzeňský sjezd parlamentů se mi líbil. Získali jsme mnoho nových
nápadů na pořádání akcí, ale zejména jsme si odnesli to, že když pracují
lidé jako tým a jsou
sehraní, tak udělají
více

práce

nějaká

než

obyčejná

skupina.

Patrik Černušák (IX. A)
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Dějepisná soutěž
Ve dnech 24. 9.–2. 12. proběhla dějepisná soutěž, která byla určena
žákům 2. stupně. Soutěž byla uspořádána ke 100. výročí české státnosti.
Probíhala 10 týdnů a obsahovala 10 úkolů, které museli žáci vyřešit.
Úkoly se netýkaly jen dat, ale také kultury, významných osobností,
průmyslu, zeměpisu či české literatury.
Mezi nejúspěšnější řešitele patří:

I. KATEGORIE: 6.–7. ročník
1. JAN JIRKA (VII. A) – 195 bodů
2. FILIP MATYÁŠ (VII. A) – 170 bodů
3. KRISTÝNA ZÁPOTOCKÁ (VII. C) – 169 bodů

II. KATEGORIE: 8.–9. ročník
1. KIM MELKOVÁ (IX. C) – 178 bodů
2. JAKUB ŠTYCH (IX. A) – 161 bodů
3. ADAM KOPP (IX. A) – 153 bodů

Gratulujeme!

Pojďte si s námi zkusit nějaký úkol.
Na následující straně naleznete úkol, v němž máte podle obrázků
uhodnout literární dílo a autora.
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Zdroje obrázků: pandasandrobots.com, icons8.com, toppng.com, pngimg.com, cs.wikipedia.org, pluspng.com

1.
.

2.
.

3.
.

Zdroje obrázků: clker.com, pngpix.com, pngmart.com, pngimg.com, commons.wikimedia.org

4.
.

6.
.

5.
.

PRAHA
Zdroje obrázků: pngall.com, pixabay.com, peoplepng.com

7.
.

8.
.

9.
.
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Vánoce z pohledu domácích spotřebičů
Poznáte, o které domácí spotřebič se jedná?
Veronika Čermáková – Ach jo, zase Vánoce. Chtějí furt jen čistý koberec,
kde najdete všechno možné: opadané jehličí, drobky z rohlíčků
a z lineckého. Mě to už nebaví!!!
Natálie Veselá – Už tu jsou zas ty blbý Vánoce. Cukroví se bude péct
a v čem asi? Zase ve mně. Nejradši mám to cukroví, které se nepeče
(např. vosí hnízda a další).
Vojtěch Urbánek – To bude zase vopruz. Ty lidi na mě furt (bez urážky)
čumí a fakt si nedopřeju chvilku klidu. Navíc si pouští neustále Mrazíka.
Když ho vidíte po miliontý tak je to hrozný. Mohli by někdy koukat
na něco jinýho.
Eliška Červenková – Ach jo, ty Vánoce jsou tu. Všichni se na ně těší, ale já
prostě ne a ne a ne! Vite co já všechno musím upéct za cukroví? Perníčky,
linecký, pracny a další a další druhy. Už mě to prostě nebaví. Asi jim to
cukroví spálim!
Veronika Lišková – Sakra, zase Vánoce. To se mi bude motat škeble
a bude mi zase blbě. Já se asi radši rozbiju.
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Kalendář akcí
17.–20. prosinec 2018 – vánoční turnaj
o 17. prosinec – 1. a 2. ročník
o 18. prosinec – 3. a 4. ročník
o 19. prosinec – 5. a 6. ročník
o 20. prosinec – 7. a 8. ročník
22. prosinec 2018 – 2. leden 2019 – vánoční prázdniny
11. leden 2019 – ředitelské volno
29. leden – školní kolo recitační soutěže
31. leden – kurz finanční gramotnosti
1. únor – pololetní prázdniny
11.–15. březen – lyžařský výcvik 7. tříd
25. únor – 1. březen – jarní prázdniny
13. březen – den otevřených dveří
14. březen – Teenage Noc s literaturou
16. březen – školní ples
16. duben – jarmark
17. duben – slovenský den (6. ročník)
30. duben – třídní aktivy

Teenage Noc
s literaturou 2018
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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
WEB: WWW.22ZSPLZEN.CZ
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