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Milí čtenáři, 

 

právě čtete druhé číslo školního 
časopisu Dvaadvacítka ve 

školním roce 2008/2009. Toto 
číslo bylo připraveno jako 

oddechové, zábavné, ale i jako 
poučné. Samozřejmě to 

nesnižuje jeho kvalitu, protože 
všichni na něm pracovali 

s vysokým pracovním 
nasazením ☺. Proto doufáme, 

že se Vám bude toto číslo i další 
vydání líbit a přejeme Vám 

příjemné čtení. 

 

Vaše Dvaadvacítka 
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POZVÁNKA NA 2. ŠKOLNÍ PLES 
 

Vážení rodiče,Vážení rodiče,Vážení rodiče,Vážení rodiče,    

srdečně Vás a vaše přátele zveme nasrdečně Vás a vaše přátele zveme nasrdečně Vás a vaše přátele zveme nasrdečně Vás a vaše přátele zveme na    
 

ŠKOLNÍ PLES  
22. ZŠ, 

 

který se bude konatkterý se bude konatkterý se bude konatkterý se bude konat    

 

28. března 2009 v SOKOLOVNĚ TJ  
Plzeň – Újezd 
od 20.00 hodin 

 

  hraje skupina Golden Wind Jana Pešavy hraje skupina Golden Wind Jana Pešavy hraje skupina Golden Wind Jana Pešavy hraje skupina Golden Wind Jana Pešavy    

  bohatý k bohatý k bohatý k bohatý kulturní programulturní programulturní programulturní program    

  tombola tombola tombola tombola    

  dobrá nálada zaručena dobrá nálada zaručena dobrá nálada zaručena dobrá nálada zaručena    
 

Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!    

Prodej vstupenek:Prodej vstupenek:Prodej vstupenek:Prodej vstupenek:    

Tel.: 607Tel.: 607Tel.: 607Tel.: 607    833833833833    183 183 183 183 –––– Mgr. Marcela Kliková Mgr. Marcela Kliková Mgr. Marcela Kliková Mgr. Marcela Kliková    
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Je čas se ptát i těch nejmladšíchJe čas se ptát i těch nejmladšíchJe čas se ptát i těch nejmladšíchJe čas se ptát i těch nejmladších    

Jak se těšíš na vysvědčení?  

„Hodně!“ 

„Strašně moc.“ 

 

Které předměty tě ve škole baví? 

„Výtvarka.“ (Daník) 

„Čeština, protože umím číst.“ (Amálka) 

 

Které předměty tě ve škole nebaví? 

„Čeština a matematika.“ (Anička) 

 

Čím bys chtěl/a být? 

„Poldou, protože má zbraň.“ (Péťa) 

„Chtěl bych pracovat z PC jako tatínek.“ 

(Filípek) 

 

Co tě ve škole úplně ze všeho nejvíc baví? 

„Hrát tryskáče.“ 

„Výtvarka.“ (Kubík) 

 

Jaká je tvoje nejoblíbenější učitelka? 

„Úča Ivča a Blanka Světlíková.“ 

 

 

 

Který projektový den se vám líbil nejvíce? 

„Dýňobraní, protože jsme chodili po 

strašidelné cestě.“ 

„Vánoce, protože jsme měli soutěž, kdo 

postaví nejdelší řetěz.“ 

 

Co děláte rádi o přestávkách? 

„Kreslím.“ 

„Odpočívám.“ 

„Běháme s Honzou za drchačkou a 

děláme jí naschvály.“ 

 

Jak se jmenuje vaše družinářka? 

„Alena Fialová.“ 

 

Co tě v družině baví nejvíce? 

„Počítačové hry.“ 

„Mě baví se třeťáky stavit bunkry.“ 

(Radek) 

„Hrát si se stavebnicí.“ 

 

Těšíte se na své nové spolužáky? 

Všichni až na jednu holčičku 

odpověděli ano, a když jsme se jí 

zeptali proč, odpověděla: „Nevím.“ :D 

 

 

 

 

 

Barbora Hyťhová, Sandra Rothová 
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Špetka humoruŠpetka humoruŠpetka humoruŠpetka humoru    

 

 

 

Učitel k žákovi: „Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?“  
„Sedm!“ 

Sedí dva vysokoškoláci v hospodě u 
piva a ten jeden říká: „Jestli je 
pravda, co říkal děkan, tak mě 
vyhodí ze školy?“ 
„A co říkal?“ 
„Že mě vyhodí ze školy!“ 

 

Paní učitelka vykládá látku:  
„Děti, ví někdo z vás, co je to pštros?“ 
Ani jeden žák to neví, a tak vysvětluje:  
„Pštros je taková velká slepice, veliká asi jako já…“ 

Učitelka: „Tak si někoho vyvoláme!“ 
Z třídy se ozve: „Například Satana!“ 

1. Třídní učitel má pravdu. 
2. Třídní učitel má vždy pravdu. 
3. Třídní učitel nespí, třídní učitel sbírá energii. 
4. Třídní učitel nejí, třídní učitel se stravuje. 
5. Třídní učitel nepije, třídní učitel zahání žízeň. 
6. Třídní učitel se neopožďuje, třídní učitel byl zdržen. 
7. Třídní učitel nenadává, třídní učitel projevuje nesouhlas. 
8. Třídní učitel se nerozčiluje, třídní učitel má málo času. 
9. Třídní učitel nezapomíná, třídní učitel má moc jiných starostí. 
10. Třídní učitel nezaspal, třídní učitel byl pozdě vzbuzen. 
11. Za třídním učitelem se chodí s vlastními nápady, odchází se s nápady třídního učitele. 
12. Třídní učitel se neplete, byla mu sdělena špatná informace. 

Čtvrťák na gymplu si stěžuje otci: 
„S tou novou mladou kantorkou 
jsou akorát potíže.“ 
„Hele, poradím ti jedno. Slušně se 
oblíkej, nedělej jí na hodinách 
bordel a měj hotový úkoly, když je 
po tobě chce.“ 
„Tak to nevím, jestli tohle 
pomůže. Dneska o přestávce mi 
řekla, že už to tři týdny 
nedostala!“ 

Poznámky ze základní školy 

Po písemné práci snědl tahák! 

Vyhodil spolužákovi tužku s okna se slovy: 

„Pokud tě má ráda, tak se vrátí.“ 

Neustále se baví a odmítá mi říct o čem. 

Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat. 

Močí do výše očí. 

Dívá se na mě skrz pravítko a směje se mi, že jsem 

zelená. 

Barbora Hyťhová, Sandra Rothová 
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Vánoční turnajVánoční turnajVánoční turnajVánoční turnaj    

Dne 19. 12. 2009 se na naši škole konal Vánoční turnaj mezi třídami. Soutěžilo se v několika 

sportech – dívky hrály házenou a hoši fotbal nebo florbal. Organizátorem této akce byl náš pan 

učitel angličtiny a tělesné výchovy, pan učitel Pešek. 

 

Vítězové turnaje ve fotbale 
1. ročník Dračí oheň Haták, Kaplan, Fleuren, Koča, Nguyen, Manhduy 

2. ročník Šavlozubé ovce Vlk, Krchov, Jindra, Vonásek, Fleisig 

3. ročník Bílí tygři Rada, Hoferek, Čermák, Zikmund, Tyrpekl 

4. ročník Lišáci Louda, Demiš, Mojžíš, Mařík, Fiala, Zahradník, Špác 

5. ročník Černí tygři Král, Žalud, Zíka, Hoang 

6. ročník FC prošlí okurky Matas, Ungr, Voráček, Guzman, Volethang  

7. ročník Prasátka Janka, Diviš, Špic, Šimáček, Novotný  

 

 

Vítězové turnaje ve florbale 
8. ročník Bananas team  Hons, Vondrka, Hankovec, Kaňák, Mleziva 

9. ročník Porazili jsme Hybš, Jůdl, Vejvoda, Jelínek 

 

 

Vítězové turnaje v házené 
1. ročník Koníci Kostičková, Froňková, Soukupová, Zábranová, Zachardová, Čejková 

2. ročník Divoké lvice Nosková, Šilhánek, Kovářová, Vrzalová, Schejbalová 

3. ročník Upíři Polívková, Králová, Kreslová, Krejčíková, Tučková 

4. ročník Bludištáci Holmanová, Feifrlíková, Musilová, Tranová, Vaníková, Čermánková 

5. ročník Alexovo andílci Zelenková, Majerová, Vacková, Jonášová, Horová 

6. ročník Ďábelský máslíčka Šnajdrová, Hatáková, Bauerová, Mládková, Merglová 

8. ročník Céčáci Uhrová, Velíšková, Kaucká, Kaiserová, Marešová 

9. ročník Elita Vondráčková, Hyťhová, Vébrová, Bernášková 

 

P.S. Pokud najdete v názvu týmu chybu, nedivte se, je to úmyslně. 
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Jakub Freisleben, David Ježek 
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KřížovkaKřížovkaKřížovkaKřížovka    

 
 

Poznej učitele 
 

Učitel anglického jazyka 
 

 

        

  

  

1.B 
                      

7.B 
                       

6.A (křestní jméno) 
                  

 

 

Učitel zeměpisu 
                

 

 

8.B 
                         

8.A 
                       

9.J 
                        

4.B 
                       

 

 

 

 

Tajenka:  
         

 

 

 

 

 

 

Barbora Hyťhová, Maryna Vyshnyaková 
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Hádanky a hlavolamyHádanky a hlavolamyHádanky a hlavolamyHádanky a hlavolamy    

Doplňte chybějící číslo v logické řadě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělte plochu obrazce na 4 díly,  

které budou nejen stejně velké,  

ale zůstane jim i stejný tvar,  

jako má obrazec před začátkem dělení. 
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Rozdělte čtverec na 4 stejné 

díly. V každém dílu musí dávat 

čísla stejný součet. 
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Den otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveří    

Jako každý rok se na naší škole dne 11. 12. 

2008 konal Den otevřených dveří. Jednak pro 

rodiče, kteří se chtějí podívat na jejich dětičky, a 

nebo pro rodiče, kteří do naší školy teprve chtějí 

svoje děti přihlásit. Dveře pro ně byly otevřeny 

od 7:45 až do 16:00. Hned u vchodu si mohli 

koupit různé výrobky za dobrovolný příspěvek 

na dárky k Vánocům dětičkám do kojeneckého 

ústavu a nebo mohli dát příspěvek na Luise 

Fernanda, adoptovaného kluka z Filipín. Děti si 

pro rodiče přichystaly pestrý program.  

Ve vestibulu mohli spatřit předávání cen 

osmým třídám, které se během října a listopadu 

zúčastnily soutěže ve výrobě replik hudebních 

nástrojů. Jak může každý posoudit, velice se jim 

to povedlo. Rozhodování nebylo snadné, a tak 

dostali všichni účastníci odměnu. Poslední, a snad 

nejzajímavější program se konal během 4. hodiny 

na prvním stupni, kde rodiče mohli některé žáčky 

vidět při výstupu pěveckého zboru Žabáčci nebo 

mažoretek. Já osobně jsem celý tento den 

pozorovala z pozice „prodavačky“ výrobků, takže 

můžu říct, že se celý tento den vydařil a rodičům 

se moc líbil. 

 

Barbora Hyťhová 
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SudokuSudokuSudokuSudoku    

Lehké 

  
Střední 

 
Těžké            Velmi těžké 

     
Vygenerováno pomocí OpenSky Sudoku Generator (http://www.planografie.cz/sudoku/)



 

 

22. základní škola Plzeň 

příspěvková organizace 

Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň 

tel.: 378 028 731 � e-mail: skola@zs22.plzen-edu.cz � web: http://www.22zsplzen.cz 


