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Milí čtenáři, 

 

krajina je pod sněhem, blíží se vánoč-

ní svátky a právě se Vám dostalo do 

ruky druhé číslo Dvaadvacítky ve 

školním roce 2010/2011.  Na blížící 

se Vánoce nezapomněla ani redakce a 

připravila pro Vás několik vánočních 

témat. Tým redaktorů rozšířil nový 

redaktor — Pavel Barkóci ze VI.A.  

Celá redakce Vám tímto přeje příjem-

né a klidné prožití vánočních svátků a 

hodně štěstí do nového roku 2011. 

Vaše Dvaadvacítka 

 
Titulní strana: Michal Novotný (IX.B) coby čert při Mikulášské nadílce 3. 12. 2010, Foto: Lukáš Pauliny (IX.B) 
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22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 
 

 si vás dovoluje pozvat 
na  
 

společenský 

PLES 

 

Kdy? 

26. března 2011 
od 20:00 do 02:00 

Kde? 

TJ Plzeň - Újezd, Národní 3 
 

Můžete se těšit na skupinu GOLDEN WIND  
a také na bohatý program a tombolu. 

 
Vstupenky v prodeji od 15.ledna 2011. 

 
Kontakt: Mgr. Marcela Kliková (tel. 607 837 183) 
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Sportovní úspěchy 22. základní školy 

Ve školním roce 2009/2010 22. základní škola Plzeň nenašla konkurenci v celkovém pořadí všech plzeň-

ských základních škol a víceletých gymnázií ze školních sportovních soutěží. Sportovní úspěchy našich 

žáků a žákyň pokračují i ve školním roce 2010/2011. Zde máte přehled dosavadních výsledků. 

OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU  

1. kategorie:   dívky   3. místo 

    hoši   3. místo 

2. kategorie  hoši   3. místo 

3. kategorie  dívky   1.místo 

KRAJSKÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU  

3. kategorie  dívky   1.místo 

OKRESNÍ KOLO VE ŠPLHU (16. 11. 2010) 

1. STUPEŇ 

1. kategorie: Cedrik Antony 2. místo 

   Jiří Pavlíček  1. místo 

2. kategorie: Pavel Balda  1. místo 

2.STUPEŇ 

3. kategorie: Tereza Jonášová 2. místo 

4. kategorie: Blanka Šebová 2. místo 

HÁZENÁ—KALAMÁŘ (okresní kolo) 

4. kategorie:  hoši   3. místo 

Sestava: Novotný, Diviš, Karpíšek, Bičiště, Špic, 

Janka, Ungr, Novák Miroslav, Růžek. 

Žákyně VII.B (zleva: Tereza Vacková, Denisa Majerová, Tereza Jonášo-

vá a Kristýna Přástková) s medailemi za 1. místo v krajském kole 

v přespolním běhu 
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ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA (1. kolo) 

16. 11. 2010 

6. —7. třídy: hoši  3. místo 

18. 11. 2010 

8.—9. třídy: hoši  1. místo (postup) 

Soupeři pro 2. kolo Přeštice a Tachov 

ORION FLORBAL CUP (říjen—listopad) 

OBVODNÍ KOLO 

6.—7. třídy  hoši   4. místo 

   dívky   1. místo 

8.—9. třídy  hoši   1. místo 

   dívky   1. místo 

OKRESNÍ KOLO 

6.—7. třídy  dívky   2. místo 

8.—9. třídy  hoši   1. místo 

   dívky   1. místo 

KRAJSKÉ FINÁLE 

Proběhlo 7. 12. a 8. 12. ve velké hale  

Lokomotiva Plzeň. 

Napsaly: Pavlína Hofmanová, Pavla Bílá, sestavy dodal Mgr. Tomáš Pešek. 
Foto: Ondřej Hajduch, Loga: www.orionflorbalcup.cz, nv.fotbal.cz 

SESTAVY: 

Dívky 6.— 7. třídy: 

Majerová, Jonášová, Vacková, Čermáková, Kůrková, 

Zelenková, Kozáková, Mína, Přástková, Hyťhová, 

Jílková, Linková 

 

Hoši 6.— 7. třídy: 

Toman, Mojžíš, Belšán, Vokurka, Maxa, Jůzl, Hoang, 

Janka, Zíka 

 

Dívky 8.— 9. třídy: 

Stará, Suchá, Šilhánková, Ševčíková, Hellusová, Ří-

hová, Šnajdrová, Šebová, Karasová, Fialová, Majero-

vá, Jonášová 

 

Hoši 8.— 9. třídy: 

Mareček, Matas, Novotný, Špic, Štengl, Šimáček, 

Novák Miroslav, Hasenöhrl, Růžek, Holý, Ungr, Diviš 

SESTAVY: 

Hoši 6.— 7. třídy: 

Hoang, Janka, Kilberger, Reitmaier, Vokurka, Belšán, 

Zíka, Brožek, Roth, Švarc 

 

Hoši 8.— 9. třídy: 

Špic, Růžek, Diviš, Štengl, Holý, Novák Miroslav, Jan-

ka, Bohmann, Novotný 
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Nová redakce se představuje 

Věk: 12 

Oblíbené předměty ve škole: tělocvik, hudeb-

ka, výtvarka, zeměpis, dějepis a přírodopis. 

Školní předmět, který nemám ráda: matika a 

čeština. 

Oblíbené jídlo: špagety, palačinky, dorty, lí-

vance, hamburger, párek v rohlíku, kuřecí ma-

so. 

Jídlo, které nemám ráda: rajská omáčka, roš-

těná s omáčkou. 

Koníčky: ježdění na koni, tanec, zpěv, kreslení, 

počítač, televize. 

Co ráda píšu: zábavu, vtipy, atd. 

Proč byste měli číst náš časopis: dozvíte se ně-

co o škole, o školních exkurzích. 

Sourozenci: mám jednoho mladšího bratra  

(3 roky). 

Co si přeji k Vánocům: dotykový mobil, note-

book, živého koně. 

PAVLA BÍLÁ 

 

Je mi 12 let. Mezi mé koníčky patří malování, 

čtení, sport a kultura. 

Předměty které mě baví jsou: tělesná výchova, 

český jazyk, pokud se nepíše pětiminutovka :-) 

a anglický jazyk. Ráda s rodinou jezdím na vý-

lety. 

Mám mladšího bratra .Ráda píšu rozhovory a 

školní akce. 

Má nejlepší kamarádka je Tereza Jílková. 

 

Oblíbené jídlo: špagety se sýrem. Jídlo, které 

nemusím, je dort a maso. 

KATEŘINA VANÍKOVÁ 

 

Ahoj. Je mi 11 let. Ráda píšu do Dvaadvacítky. 

Baví mě sport, gymnastika a zajímám se o zví-

řata.  

Ve škole mě baví tělocvik, výtvarná výchova a 

přírodopis. Nebaví mě český jazyk, angličtina 

(někdy baví). Mám dvě zvířata: psa a morče. 

Ráda objevuji nová místa. Ráda jezdím na kole.  

PAVLÍNA HOFMANOVÁ 

 

Čau, já jsem Pavel a jsem v redakci nový. Jsem 
rád, že mě ostatní vzali mezi sebe. Je mi 12 let. 

Ve škole mě baví: informatika (nejoblíbenější 
), občanská výchova, tělocvik a pracovní čin-
nosti. Nebaví mně: zeměpis, přírodopis a ně-
kdy čeština . 

Mezi mé koníčky patří: střílení ze vzduchové 
pušky, cokoli s počítači, sbírání plechovek od 
energy drinků a také cokoli vojenského. Mám 
psa Bakyho, je to anglický kokršpaněl, má re-
zavou barvu a na Vánoce mu budou 3 roky.  

Můj nejlepší kamarád je Ondra Demiš. Hraje-
me spolu různé počítačové hry a máme i náš 
klan (tým ve hře).  

Moje oblíbené jídlo je asi všechno, v čem je 
kuřecí maso (spíše steaky atd.), a také si rád 
dávám pálivé jalapeňos (mexické papričky). 
Jednou jsem měl mrkev nakládanou 
s papričkami habanieros (nejpálivější papričky 
na světě používané při vaření) myslel jsem že 
mi shoří pusa .  

Moje méně oblíbená jídla jsou třeba: těstoviny 
a cokoli v čem je ryba (kromě pangasia a sma-
žených rybích prstů). 

PAVEL BARKÓCI 
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Napsali: celá redakce 

Foto: Ondřej Hajduch, archiv Pavla Barkóciho 

 

Věk: 11 let 

Oblíbený předmět ve škole: TV, M, PČ. 

Mám ráda sport a hraji závodně basketbal  

Nemám ráda: ČJ a tance  . 

Oblíbené jídlo: dort, párek v rohlíku, palačinky, 

buchtičky s pudinkem. 

O čem ráda píšu: ráda píšu o sportu a rozhovo-

ry. 

Sourozenci: mám dva mladší bratry. Jsou to 

dvojčata. 

Proč byste měli číst 22(časopis)? Protože to je 

zábavné a dozvíte se spoustu zajímavých věcí 

týkajících se školy. 

Koníčky: jak už jsem se zmínila, hraji basketbal 

a také ráda chodím do divadla. 

Co si přeji k Vánocům: hru Cluedo, jet k moři a 

mít pořádnou vilu, ale to mi Ježíšek nepřinese. 

TEREZA JÍLKOVÁ 

 

Věk: 12 

Sourozenci: mladší bratr 

Oblíbené předměty ve škole: tělocvik, výtvar-

ná výchova, dějepis. 

Školní předměty, které nemám ráda: matema-

tiku, český jazyk. 

Oblíbené jídla: hamburger, hranolky, lívance, 

smažený sýr, dort, jablka. 

Jídlo, které nemám ráda: maso. 

O čem ráda píšu: o zvířatech, o vtipech, o vá-

nočních a velikonočních zvycích. 

Proč byste měli číst časopis Dvaadvacítka? Do-

zvíte se, co se děje ve škole, zasmějete se, také 

se dozvíte o zajímavostech ze světa. 

Koníčky: koně, kreslení, sport, televize, počítač, 

psaní Dvaadvacítky . 

NATÁLIE ŘEZNÍČKOVÁ 

Redakce Dvaadvacítky 

dole zleva: Pavlína Hofmanová, Pavla Bílá, Kateřina Vaníková;  

nahoře zleva: Mgr. Alena Pospíšílíková (šéfredaktorka),  

Tereza Jílková, Mgr. Ondřej Hajduch (grafická úprava) 

Natálie Řezníčková 

Pavel Barkóci 

(nový člen redakce) 
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Vánoční recepty 

RAFAELO 

od paní učitelky Pospíšilíkové 

BUDETE POTŘEBOVAT (na 40 kusů) : 

 200 g kokosové moučky 

 200 ml slazeného kondenzovaného mléka 

 40 loupaných mandlí 

POSTUP (doba přípravy: 20 minut): 

 V míse smíchejte kondenzované mléko a větší část kokosu. 

 Vzniklou hmotu nechte vychladnout v lednici. 

 Poté tvořte kuličky, které obalte ve zbylé části kokosu. 

 Navrch vmáčkněte mandli (můžete ji dát i dovnitř). 

 Kuličky dejte do ozdobných košíčků. Rafaelo (ilustrační foto) 

(zdroj: stedry-den.blog.cz) 

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 

od pana učitele Tomika 

BUDETE POTŘEBOVAT (na jednu dávku) : 

 70 g cukru moučky 

 200 g tuku na pečení STELA 

 280 g hladké mouky 

 hrst mletých ořechů 

POSTUP: 

 Z těchto surovin vyrobíme těsto.  

 Po propracování necháme uležet.  

 Vyrobíme vanilkové rohlíčky. 

 Pečeme krátce na 200 stupňů Celsia.  

 Horké rohlíčky obalíme ve vanilkovém cukru. 

Vanilkové rohlíčky (ilustrační foto) 

(zdroj: www.ireceptar.cz) 
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Napsal: Pavel Barkóci 

ŠKEBLIČKY 

od paní učitelky Skočilové 

BUDETE POTŘEBOVAT : 

Těsto 

 25 dkg hladké mouky 

 25 dkg másla 

 1 vejce 

 2 lžíce vody 

Náplň 

 12 dkg moučkového cukru 

 10 dkg mletých ořechů 

 1 vejce 

Na obalení 

 moučkový a vanilkový cukr 

POSTUP: 

Těsto vyválíme a necháme minimálně 1 hodinu tuhnout. Vykrajujeme z něj kolečka v průměru 4-5 cm. Do-

prostřed lžičkou dáme trochu náplně a přeložíme na půl. Okraje přimáčkneme a pokládáme na plech. Peče-

me ve středně vyhřáté troubě, dokud mírně nezrůžoví. Poté obalujeme ve směsi moučkového a vanilkového 

cukru. 

Škebličky (ilustrační foto) 

(zdroj: www.probio.cz) 

VAJEČNÝ LIKÉR 

Od pana učitele Hajducha 

BUDEME POTŘEBOVAT: (asi na 1 litr) 

 6 žloutků 

 100 g moučkového cukru 

 2 konzervy slazeného kondenzovaného mléka 

 2 konzervy neslazeného kondenzovaného mléka 

 250 ml tuzemského rumu 

POSTUP: 

Žloutky vyšleháme spolu s cukrem. Poté za stálého míchání postupně přidáme kondenzované mléko a na zá-

věr postupně přidáme rum. Celé necháme minimálně 3 dny uležet na chladném místě. 

Vaječný likér (ilustrační foto) 

(zdroj: www.srecepty.cz) 
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NAFOUKNUTÉ CUKROVÍ  

BUDETE POTŘEBOVAT : 

 250 g tuku na pečení HERA 

 1 šlehačku 

 400 g hladké mouky  

 moučkový cukr 

POSTUP: 

V míse smícháme Heru, šlehačku a mouku, až 

vznikne hladké těsto. Na pomoučeném vále vyválí-

me placku. Vykrajujeme cukroví, klademe na plech 

a pečeme v předehřáté troubě na 180°C, dokud 

nezačne růžovět. Vyndáme z trouby a ještě teplé 

obalujeme v moučkovém cukru. 

Nafouknuté cukroví (ilustrační foto) 

(zdroj: www.toprecepty.cz) 

OŘECHOVÉ KOULE 

BUDETE POTŘEBOVAT : 

 25 dkg dětských piškotů  

 15 dkg másla 

 10 dkg moučkového cukru  

 3 lžíce kakaa 

 1 hrst mletých oříšků  

 trochu rumu 

POSTUP: 

Piškoty rozdrtíme a dáme do mísy, přidáme máslo, 

moučkový cukr, kakao, oříšky a trochu rumu. Pečli-

vě promícháme a z hmoty tvoříme kuličky, které 

můžeme obalit v mletých oříšcích. Necháme vy-

chladit v lednici. 

Ořechové koule (ilustrační foto) 

(zdroj: www.kuchyne.cz) 

Napsala:  Tereza Jílková 
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Ať si děti vyrobí vlastní vánoční svícen 

Napsala:  Tereza Jílková 

Zdroj: Hübersová-Keminková,Kottkeová. Výtvarné hříčky pro malé děti. Nakladatelství Svojtka&Co. 2002. 

Když jsou Vánoce v plném proudu, nechtějí děti 

zůstat pozadu a jenom přihlížet. Nechte je s něčím 

pomáhat-třeba s vánoční výzdobou. Co byste řekli 

malému dekorativnímu vánočnímu svícnu? 

MATERIÁL: 

 KVĚTINOVÁ MISKA 

 PĚNA K ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN (PIAFLOR) NE-

BO KERAMICKÁ HLÍNA 

 VĚTVIČKY JEDLE, BOROVICE, TÚJE APOD. 

 VÁNOČNÍ OZDOBY 

 SVÍČKY 

Dejte dítěti květinovou misku a pěnu, která se pou-

žívá na aranžování květin. Houbu napěchujte do 

misky a dítě do ní zastrká rozmanité větvičky vá-

nočních jehličnanů – túji, jedličku, borovici. Na zá-

věr je může ještě dozdobit stužkami, mašličkami 

apod. 

Vánoční ozdoby můžete použít kupované nebo si je 

sami vyrobit. Na větvičkách pak bude viset žlutá hvěz-

dička zdobená lesklými kousky slídy nebo třpytivá vá-

noční hvězda ze staniolu, jiné vánoční motivy můžete 

připevnit na špejli a zastrčit do misky. 

 

JINÁ VARIANTA 

Na místo aranžovací pěny můžete jako výplň misky použít keramickou hlínu. Dejte dítěti kus keramické hlíny 

velký asi jako pěst. Aby byla hlína vláčná a tvárná, musí se před vlastním modelováním dostatečně zpracovat. 

Dítě opakovaně hází hlínu na podložku (prkénko), aby se z ní vytěsnil vzduch.  

Po důkladném vyházení se hlína dále hněte a vytvaruje se do žádaného tvaru. Pro naši práci není tvar příliš 

důležitý, měl by být jen dostatečně silný, aby udržel větvičky. 

Dokud je hlína tvárná a měkká, zastrkáme do ní zelené větvičky a svíčku. S navazováním mašliček a dalších 

ozdob na větvičky počkejte několik dní, dokud hlína nezatuhne. 
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Rozhovor s bárou ciprovou 

Napsaly: Kateřina Vaníková, Tereza Jílková 

Foto: trenér Báry Ciprové 

Kolik je ti let? 

Čtrnáct. 

 

Kterému sportu se věnuješ? 

Modernímu pětiboji. 

 

Tvůj největší úspěch? 

Mistryně republiky. 

 

Jaké jsi dostala ocenění na 
radnici? 

Ocenění za první místo v mis-
trovství ČR. 

 

Na jakou střední školu se 
chystáš? 

Na sportovní gymnázium. 

 

Jakého úspěchu bys chtěla 
dosáhnout? 

Chtěla bych být na olympiá-
dě. 

 

Jaký předmět ti nejvíce baví? 

Tělocvik a  dějepis.         

Bára Ciprová (vpravo) při vyhlašování ocenění na radnici. 

Bára Ciprová (uprostřed) s oceněním za první místo. 
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Křížovka a sudoku 

Vytvořila: Pavla Bílá 

Zdroj Sudoku: http://greywulf.net/wp-content/uploads/2009/09/sudoku.png 

                 

  M               

                 

      ×           

                 

                 

      H      × S    

                 

1. 18. listopadu má svátek... 

2. Nejznámější jedovatá lupenitá houba. 

3. Obydlím mravenců je… 

4. 24. prosince je... 

5. Školní předmět o přírodě. 

6. Mezi nejrozšířenější lišejníky patří… 

7. K pozorování rostlin a věcí používáme lupu a… 

http://greywulf.net/wp-content/uploads/2009/09/sudoku.png
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Pár vánočních vtipů 

„Byl jsi dneska hodný? 
Neukradl jsi nic? Nenadá-
val jsi?” vyptává se Ježí-
šek malého chlapečka. 
„No tak se to už konečně 
nauč, já ti dárky věčně 
nosit nebudu!” 
(zdroj: www.srandicky.cz) 

Jsou dva sourozenci, chla-
peček a holčička, a při-
jdou Vánoce. Holčička 
dostane velikánskou kupu 
dárků, ale chlapeček je-
nom kopací míč. Holčička 
se mu posmívá: „Kiš, kiš, 
ty máš jenom míč a já 
mám hromadu dárků!” 
Chlapeček se jen záhadně 
usměje a prohodí: „To víš, 
někdo má jenom míč, ně-
kdo zase rakovinu!” 
(zdroj: vtipy.legrace.cz) 

Lepší vrabec v hrsti, než-li holub na…  

(zdroj: peti-crazy.blog.cz ) 

K zamyšlení… (zdroj: www.netmania.cz ) 

Byly Vánoce a soudce byl 
v příjemné náladě.  Zeptal 
se předvedeného mu-
že:  "Za co jste tady?" "Za 
předčasné vánoční náku-
py." "To přece není žádný 
přestupek. Jak brzy jste 
nakupoval?" "Dvě hodiny 
před začátkem otvírací 
doby." 
(zdroj: vtipy.legrace.cz) 

O Štědrém dnu volá Fran-
ta svému kámošovi: "Hele, 
nemáš dneska na půl dne 
čas?" Kamarád se diví: 
,,Zrovna dnes, a proč?" 
"No já jen, že mám doma 
postavený Betlém a chybí 
mi tam osel…“ 
(zdroj: www.rozhrani.cz) 

"Schoval jsem dárky pro 
ženu a děti tak, že by je 
nikdo nenašel..." "A někdo 
je našel, viď?" tipuje sou-
strastně kolega. "Kéž by, 
nemůžu je totiž najít!" 
(zdroj: www.netfun.cz) 

 O Vánocích říká maminka 
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 
vánoční stromeček.” Za 
chvíli přijde Pepíček a po-
vídá: „A svíčky taky?” 
(zdroj: www.superanekdoty.cz) 
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Vytvořila: Natálie Řezníčková 

Přijde tatínek k  synovi a 
řekne: „Jestli budeš hod-
ný, dostaneš k Vánocům 
novou stovku.“ A syn řek-
ne: „Mně by klidně stačila, 
tatínku, pomačkaná pě-
tistovka.“ 
(zdroj: www.netfun.cz) 

„Vstávej, Františku, už je 
bílý den,” budí chlapce o 
Vánocích babička. Franta 
mrzutě povídá: „No a? 
Sníh už je přes dva týdny.” 
(zdroj: vtipy.legrace.cz) 

„U nás doma je pod stro-
mečkem jedna a tatáž věc, 
ale každý, fakt každý Vá-
noce,” říká spolužákům 
Vašek.„ Co, prosím tě?” 
„Stojan.” 
(zdroj: www.srandicky.cz) 

„Počkej, nechoď sem!” 
křičí na manželku z ložnice 
pan Hanák. „Já ti ještě 
musím zabalit ty náušni-
ce...!” 
(zdroj: www.srandicky.cz) 

Baví se tři ženy, co daly 
manželům k Vánocům. 
„Koupila jsem manželovi 
věc, co udělá stovku za 10 
sekund - je to Honda.” „Já 
mu koupila věc, co udělá 
stovku za 5 sekund - je to 
Porsche!” Třetí je trumfu-
je: „Já mu koupila věc, co 
udělá 200 za sekundu - je 
to osobní váha!” 
(zdroj: www.netfun.cz) Kde jsme udělali chybu? (zdroj: vtipkyznetuvmetvorbe.blog.cz ) 

Psí Vánoce (zdroj: zewlicka.webnode.cz) 
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