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Ochrana člověka za mimořádných situací 

Na začátku září se naši žáci zúčastnili dne Ochrany člověka 

za mimořádných situací. Zkoušeli si oživování na figurínách, 

dozvěděli si, jak zajistit první pomoc. Pro někoho bylo největší 

výzvou postavit si stan či improvizovaný přístřešek v přírodě. 

Součástí dne bylo i vyhlášení poplachu. Celou akci zakončili 

hasiči, kteří žákům předváděli své hasičské vybavení.  
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Adaptačních kurz šestých ročníků 
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Školní parlament  

17. září 2019 navštívil náš žákovský parlament společně s primátorem 

města Plzně Martinem Baxou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. 

Akce byla doplněna o prohlídku Petřína a kostela Panny Marie Vítězné, 

ve kterém se nachází Pražské Jezulátko. 
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Úspěšní žáci 
 

Žákyně IX. A Adéla Štruncová uspěla ve výtvarné soutěži Návrh PF 

pro ÚMO Doubravka. Její malba se dostala na PF městského obvodu 

Plzně 4.     

 

 

 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Dne 21. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády určené 

žákům 8. a 9. tříd. Tematické zaměření ročníku se tentokrát týkalo 

přelomu 19. a 20. století: Dlouhé století se loučí (1880–1920).  

Mezi neúspěšnější řešitelky se zařadily žákyně 9. ročníku Karolína 

Pajerová (IX. C) a Adéla Hájková (IX. B), které postoupily do okresního 

kola soutěže.  
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OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 

V úterý 26. listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili školního kola Olympiády 

z českého jazyka. Olympiáda se skládala ze dvou částí, z mluvnické 

a slohové části. 

 Nejlépe se umístily žákyně Nicole Berková (IX. C) a Adéla Hájková 

(IX. A). Obě následně postoupily do okresního kola. 

 

PYTHAGORIADA 

V pondělí 20. ledna se uskutečnilo školní kolo Pythagoriady. 

Mezi nejlepšími se umístili Tomáš Zeman (VIII. A) a Rudolf Macek 

(VIII. A), kteří postoupili do okresního kola soutěže. 

Zkuste si Pythagoriadu pro 7. ročník       

 

Řešení: 1) 87, 2) 102 495, 3) 40° 

1) 

2) 

3) 

Zdroj: https://vtp.talentovani.cz//pythagoriada-archiv 



 

8 

Některé z akcí, jichž jsme se zúčastnili 
 

  

 

 

Čert a Mikuláš 

Žáci IX. C 

přichystali žákům 

1. stupně 

překvapení na 

Mikuláše 
 

Kovářský 

workshop 

DEPO2015 

IX. B 
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v 

Evropské styly a slohy 

Ve středu 12. února 2020 se naše paní učitelka rozhodla jít s námi 

do Západočeského muzea. Program se jmenoval Evropské styly a slohy. 

Všichni jsme se moc těšili. 

Po první hodině jsme se ze školy odebrali na zastávku trolejbusu. Jeli 

jsme od naší školy do města. V muzeu jsme si odložili věci a šli na vybraný 

program. 

V expozici Užitého umění každá skupina dostala vybrané období 

a musela k tomu správně zařadit stavbu a tehdejší módu. Poté jsme si to 

společně zkontrolovali a řekli si pár vět o každém stylu či slohu. 

Také jsme dostali určitý předmět, který jsme museli v expozici najít 

a zapsat do databáze. Tím program skončil. Všem se exkurze líbila. 

Štěpánka Prošková, VIII.A 
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Školní družina 

 
Školní družina zahájila tento školní rok v počtu deseti oddělení.  

V září jsme se vzájemně představovali a učili se správně chovat 

ve školní družině. Noví žáci se seznamovali s prostory školní družiny 

a vzájemně se poznávali. Průvodcem žáků se stala pohádková postava 

Macha a Šebestové. Seznámili jsme se s celoročním tématem Z pohádky 

do pohádky. Věnovali jsme se výtvarným činnostem na téma přátelství, 

kdy jsme vytvářeli erby. Jednotlivá oddělení si připravila vzájemné hry 

v lese s plněním úkolů a hledání pokladu. Děti také zaujala přednáška 

a beseda s včelařem panem Vackem – 

O životě v úlu, která proběhla v aule 

školy. 

V měsíci říjnu jsme sledovali 

změny v přírodě. Průvodcem se stal 

Krakonoš, jako patron přírody a hor. 

Svoji fantazii jsme vytvářeli při 

barvení listů. Školní družinu navštívil kouzelník Waldini, který předvedl 

dětem zajímavé představení, které se konalo v aule školy. 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. 
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V listopadu jsme tvořili erby vody a větru a připravovali se 

na oblíbený Větrníkový den. Jako každý rok jsme se připojili 

k Evropskému dni pro cystickou fibrózu. Společným Větrníkovým 

průvodem jsme podpořili 

nemocné s touto chorobou. 

Patronem tohoto měsíce byl 

Rákosníček, jako ochránce všech 

studánek a vody. Vyprávěli jsme si 

o chování k přírodě a důležitosti 

šetření vodou. 

Prosinec byl ve znamení přípravy na adventní dny. Společně jsme 

navštívili vánoční jarmark v mateřské škole Ke Špitálskému lesu. Vyráběli 

jsme vánoční dekorace a zdobili třídy. Besedovali jsme o vánočních 

tradicích a zvycích. Průvodcem měsíce byla pohádková postava Popelka, 

která za všechny pohádky vyjadřovala, co je dobro, a jak se bránit zlému. 

Do roku 2020 nás doprovodil veselý sněhulák Olaf. Děti vytvářely 

obrázky se zimní tematikou. Jako 

každý rok jsme měli v plánu 

přehlídku talentů, kdy děti vybíraly 

svoje zástupce, kteří měli 

reprezentovat svoje oddělení. 

Z důvodu chřipkových prázdnin 

byla tato akce přesunuta 
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na měsíc únor. Žáci také navštívili divadelní představení Dvanáct měsíčků, 

které všechny zaujalo a pobavilo. 

Únor byl ve znamení přípravy na karneval. Proběhla přehlídka 

Talentů v aule školy. Pohádkovým průvodcem se stav maxipes Fík. 

Vyprávěli jsme si o přírodě a zvířatech. Vyráběli jsme masky. Na karnevalu 

se děti naučily společný taneček a užily si plno zábavy v maskách. 

  

  

 

Martina Burešová, vedoucí školní družiny 
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Projektový den – Románská kultura 
 

V pondělí 9. prosince 2019 proběhl projektový den na téma Románská 

kultura. Akce se uskutečnila formou tandemové výuky pod vedením 

Mgr. A. Pospíšilíkové a Mgr. K. Hocmannové spojením sedmých 

a devátých tříd. Všichni sedmáci postupně obešli 6 různých stanovišť, 

na kterých jim pomáhali deváťáci. 

Nejprve zhlédli prezentaci o kultuře, poté vyplňovali pracovní listy 

s pomocí počítačových videí. Dalším úkolem bylo zakreslování do slepé 

mapy. V písařské dílně se seznámili se středověkým písmem 

a iluminacemi, také si je mohli vyzkoušet. Nejobtížnějším úkolem byla 

práce s ukázkami středověkých textů. Na závěr žáci tvořili myšlenkové 

mapy. 

Projektový den proběhl v rámci tandemové výuky Šablony II. Jednalo 

se již o třetí společnou dvouhodinovku, spolupráce mezi sedmáky 

a deváťáky se dobře osvědčila. V lednu a únoru se uskuteční další 

společné aktivity.          Magdaléna Kunešová, 

    Jana Janoušová, IX.C 
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Žáci VI. D 

 

Zkrocení 

zlé ženy 

 

Balet 

 

Divadlo J. 

K. Tyla 

 

Hodnocení

? 
 

Cesta do pravěku Plzeňského kraje 

 
Ve středu 15. ledna 2020 jsme se třídou VI. A navštívili Západočeské 

muzeum. 

Povídali jsme si o pravěku a následně jsme dostali malý sešit s úkoly. 

Úkoly jsme mohli plnit ve skupinách i sami. Když jsme skoro vše splnili, 

napsali a našli, šli jsme se posadit a zkontrolovat odpovědi. Než jsme 

odcházeli, mohli jsme si všichni zkusit, jak se v pravěku vyráběla mouka.  

Moc se nám to vše líbilo a určitě se do muzea chceme ještě někdy 

vrátit. 

Marie Jindrová, VI. A 

  

 

 

 

 

Žáci VI. A 

 

Zkrocení 

zlé ženy 

 

Balet 
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Projektový den  

Naše firmy, 

20. 12. 2020. 

 

Třída VIII. C 

 

Žáci zjistili, jak 

fungují marketing 

a investiční 

strategie. 

Vyzkoušeli si také 

programovat 

robota. 

Naše firmy 

 

  Žáci pracovali 

ve skupinkách 

a formou hry 

získávali nové 

poznatky v oblasti 

obchodu, výroby, 

trhu a financí. 
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Sportovní úspěchy 
 

Jako každý rok se zapojujeme v kategoriích od těch nejmenších 

až po naše největší deváťáky do koloběhu sportovních soutěží. 

Hned v září jsme absolvovali závody v přespolním běhu, dále 

následovaly turnaje ve florbalu, futsalu, házené, dokonce jsme již 

v podzimních termínech sehráli turnaje v McDonald’s Cupu a naši 

sportovci si také zaplavali v bazénu. 

Byl to velice vydařený podzim 2019, protože ve všech sportech jsme 

dobyli stupně vítězů a přivezli spoustu pohárů. Za skvělou reprezentaci 

našim žákům děkujeme. 
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Krajské finále ve florbalu 

Žáci 22. ZŠ se v úterý 3. 2. 2020 zúčastnili krajského kola ve florbalovém 

turnaji Čeps Cup. Umístili se na krásném druhém místě z devíti nejlepších 

týmů západočeského kraje. 

Žák Štěpán Nosek byl také vybrán do All Star týmu turnaje. 

Sekce TV 
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Kvíz – Znáte naši historii? 
 

1. Jak se jmenuje keltský kmen, který žil na našem území? 

a) Markomani 

b) Bójové 

c) Kvádové 

 

2. Jak se nazývá slovanský bůh bouře, hromu a blesku? 

a) Perun 

b) Veles 

c) Zeus 

 

3. Kdo napsal Kroniku českou (11.–12. století)? 

a) Václav Hájek z Libočan 

b) Dalimil 

c) Kosmas 

 

4. Kdo je historicky prvním doloženým Přemyslovcem? 

a) Krok 

b) sv. Václav 

c) Bořivoj 

 

5. Kdy byl zavražděn sv. Václav? 

a) 28. 9. 928 

b) 28. 9. 935 

c) 28. 10. 935 

Zdroje obrázků: ragauian.cz, https://www.mystika.info 
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6. Jak se jmenovala neurozená žena, již si kníže Oldřich vzal za manželku? 

a) Jitka 

b) Ludmila 

c) Božena 

 

7. Komu se přezdívalo král cizinec? 

a) Ludvíku Jagellonskému 

b) Karlovi IV. 

c) Janu Lucemburskému 

 

8. Co nenechal postavit Karel IV.? 

a) Juditin most 

b) Radyně 

c) Kašperk 

 

9. Na co zemřel Ladislav Pohrobek? 

a) byl otráven 

b) byl udušen 

c) měl leukémii 

 

10. Jak se jmenovala kaple, v níž Jan Hus kázal? 

a) Basilejská 

b) Betlémská 

c) Berounská 

 

11. Ve které bitvě bojovali husité proti sobě? 

a) v bitvě u Domažlic 

Zdroje obrázků: dejiny22.blog.cz, temata.rozhlas.cz 
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b) v bitvě u Lipan 

c) v bitvě na Vítkově 

 

12. Jakou funkci zastával manžel Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský? 

a) polský král 

b) císař Svaté říše římské 

c) španělský vévoda 

 

13. Koho můžeme zařadit mezi tzv. obrozence? 

a) Karla Čapka 

b) Josefa II. 

c) Josefa Jungmanna 

 

14. Kdo byl korunován posledním českým králem? 

a) František I. 

b) Ferdinand I. Dobrotivý 

c) František Josef I. 

 

15. Koho nazýváme otcem národa? 

a) J. A. Komenského 

b) Františka Palackého 

c) T. G. Masaryka  

 

16. Kdy byla vyhlášena Československá republika? 

a) 1. ledna 1918 

b) 28. září 1918 

c) 28. října 1918 

Zdroje obrázků: cs.wikiquote.org, cs.wikipedia.org 
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Správné odpovědi: 

1) b, 2) a, 3) c, 4) c, 5) b, 

6) c, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b,  

11) b, 12) b, 13) c, 14) b,  

15) b, 16) c, 17) b, 18) a, 

19) b, 20) c, 21) b 

  

17. Kdo byl prvním prezidentem ČSR? 

a) Edvard Beneš 

b) Tomáš Garrigue Masaryk 

c) Václav Havel 

 

18. Milan Rastislav Štefánik byl v letech 1918–1919: 

a) ministrem vojenství 

b) ministrem financí 

c) předsedou vlády  

 

19. Kdy se konala první spartakiáda se v ČSR? 

a) 1948 

b) 1955 

c) 1960 

 

20. Kdo byl posledním komunistickým 

prezidentem? 

a) Ludvík Svoboda 

b) Lubomír Štrougal 

c) Gustáv Husák 

 

21. Ve které roce se stal prezidentem Miloš Zeman? 

a) 2011 

b) 2013 

c) 2015  

Zdroje obrázků: zelenavystava.cz, i60.cz 
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HILDA A PIDILIDI 

Luke Pearson, Paseka 2018 

Hilda je malá průzkumnice a milovnice 

kamenů. Nejradši má svou maminku, 

liškouška Větvíka a svůj skicák.  

Modrovlasá Hilda zažívá s obry, trolly, 

hafíky a skřítky, kteří žijí u nich v údolí, 

neskutečná dobrodružství. 

Můžete si přečíst i komiksy o Hildě: Hilda 

a kamenný les, Hilda a král hory, Hilda 

a parádní slavnost, Hilda se vrací. 

 

ROK V LESE 

Emilia Dziubak, Host 2017 

Bohatě ilustrovaná kniha, která vás zavede 

do lesa ve všech ročních obdobích. 

Děti si mohou na základě úžasných obrázků 

vymýšlet nejrůznější příběhy zvířátek v lese 

a poznávat všechny krásy lesa. 

Další knihy autorky: Nerozluční přátelé, 

Neobyčejná přátelství v přírodě. 

Tipy na knihy pro malé i velké 
 

Pro menší děti (a nejen pro ně)  
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KLUB DIVNÝCH DĚTÍ 

Petra Soukupová, Host 2019 

Seznamte se s Milou, Petrem, Katkou a 

Frantou. Mila má ráda pavouky, Petr se bojí 

tmy, Katka se bojí mluvit s lidmi a Franta musí 

chodit o berlích. 

Jsou to čtyři děti, o nichž si ostatní myslí, 

že jsou divné. Náhodou se ale potkají. 

 

 

TOMOVA PŮLNOČNÍ ZAHRADA 

Ann Philippa Pearce, Malvern 2019 

Tom má letos strávit prázdniny u své tety a svého 

strýčka, ale příliš se netěší. Čekají ho dlouhé 

a nudné prázdniny… Tom ale jednou nemůže 

usnout, vtom uslyší odbíjet staré hodiny. Nelení, 

seběhne dolů a zadními dveřmi domu se dostane 

do úžasné zahrady. 

Pro starší děti 

 

PRAŠINA: ČERNÝ MERKURIT 

Vojtěch Matocha, Paseka 2019 

Pokračování Prašiny vám určitě nedá spát! 

Zdá se, že Prašina dřímá, ale kamarádi Jirka a En 

se opět namočí do dalšího vzrušujícího 

dobrodružství, které opět bude souviset s oním 

tajuplným místem v Praze, kde nefunguje 

elektřina. 
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Pro starší a mladistvé 

LOUTKÁŘ Z KRAKOVA 

R. M. Romero, Argo 2019 

Pokud jste četli Zlodějku knih či Chlapce 

v pruhovaném pyžamu, je tato kniha tou pravou 

pro vás. 

Loutkář z Krakova v sobě spojuje události druhé 

světové války, nacisty násilně okupovaný Krakov, 

s kouzelnou říší panenek.  

 

 

STRÁŽCI PŽÍBĚHŮ 

Mechthild Gläser, Fragment 2016 

Amy se dozví, že pochází ze staré šlechtické rodiny 

a má úžasnou schopnost vstupovat do knih 

a ovlivňovat napsané příběhy. 

Svět knih ale nemusí být jen procházkou růžovou 

zahradou, Amy musí vypátrat, kdo další do příběhů 

zasahuje a mění je k horšímu… 

NIMBUS 

Neal Shusterman, Yoli 2019 

Pokud jste četli Smrtku, rozhodně vám nesmí 

uniknout pokračování s názvem Nimbus. 

Cech smrtek je v ohrožení. Rowan alias Lucifer 

na vlastní pěst napravuje, co se dá, ale zdá se, 

že má stále spousty odpůrců. Mezitím se 

vševědoucí Nimbus snaží řešit problémy lidstva.  

 

  

Zdroje obrázků: databazeknih.cz 
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Weby pro děti 
 

Kvůli novému typu koronaviru jsme bohužel nuceni pobývat hlavně doma. Co si ale 

tento pobyt trošku zpříjemnit? 

Máme tu pro vás tipy na weby, kde najdete zábavu, informace, hry a úkoly 

na procvičení mozkových závitů (a snad i něco zajímavého). 

 

Alík (alik.cz) 
 
Web pro děti, který vznikl již 1. června 2000. Nabízí zajímavé články, hry, vtipy 

a soutěže. Na Alíkovi si můžete založit vlastní nástěnku s tématem, které vás 

zajímá. V klubovně si popovídáte s ostatními uživateli. Navíc můžete sbírat body, 

které lze poté proměnit za skvělé ceny.  

 

 



 

28 

  

Umíme česky (umimecesky.cz) 

Hravé procvičování češtiny pro malé i velké školáky. 

Nemusíte ale procvičovat jen češtinu. Dále existují webové stránky: 

• umimeanglicky.cz 

• umimematiku.cz 

• umimefakta.cz 

• umimeprogramovat.cz 

• umimenemecky.cz 
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Matika – úlohy z matematiky pro děti na základních školách (matika.in) 

Máte rádi spíše čísla a počty? Koukněte sem, určitě tu najdete něco, co vás bude 

zajímat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déčko (decko.ceskatelevize.cz) 

Jestli znáte televizní Déčko, určitě by vám neměl uniknout ani tento web. 
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Rexo (rexo.cz) 

Chcete spíše zábavu? Máte chuť na pohádky, omalovánky, komiksy nebo hry? 

Pokud ano, tak honem sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můj stát (mujstat.cz) 

Chcete si osvěžit znalosti o své vlasti? Zde najdete zajímavé informace, ale i úkoly. 
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ABC (abicko.cz) 

Populární vědecko-technický časopis, který v papírové formě poprvé vyšel v roce 

1957!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní dopravní výchova (bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova) 

Co si takhle zopakovat nějaká pravidla silničního provozu?  
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