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Prezentace projektu „Pěstuj prostor“ 

Tento školní rok se náš Žákovský parlament zapojuje do projektu „Pěstuj 

prostor“. Vytvořili jsme si projekty, na které jsme sepsali vše, co se nám před 

školou nelíbí a naopak, co bychom tam chtěli mít. U určitých věcí jsme se i 

vyfotili. 

Poté jsme si pozvali architekta, kterému jsme vše vysvětlili a ukázali. Ten nám na 

oplátku naše nápady převedl do reality a začali jsme plánovat co a jak. 

V pondělí 17. března si náš parlament pozval do školy pana starostu Bc. 

Michala Chalupného a místostarostu Mgr. Davida Zrostlíka z ÚMO Plzeň 4. Těm 

jsme náš projekt ale i naše nápady na zlepšení prostoru před školou představili. 

Pan starosta nám pak vše schválil a řekl, že nám, pokud možno, ve všem 

pomůže. 

 

A co toto dílo Pěstuj prostor vlastně je? Jedná se o projekt, ve kterém si škola 

může vybrat nějaké místo pro veřejnost, které chce vylepšit. My jsme si vybrali 

místo před naší školou a nazvali ho „Předškolí 22. ZŠ“. Chtěli bychom přidat více 

laviček, kytek, koše na odpadky, dětské hřiště a zastřešení hlavního vchodu. 

Líbí se nám, že můžeme ovlivnit, jak bude vypadat naše okolí, a rádi bychom 

se podíleli i na další proměně nějakého místa. 

Pevně doufáme, že se celý projekt opravdu uskuteční a příští rok se budeme 

pohybovat v mnohem hezčím prostředí. 

 

Text: Pavla Bílá; Foto: Ondřej Hajduch 
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Anketa Náš Amos 

Dne 27. 3. se jako každý rok konalo vyhlášení ankety Náš Amos.  V této anketě 

žáci volí své oblíbené učitele. Nejprve  zazpíval školní pěvecký sbor pod 

vedením pana učitele Miloše Bicka a dívky z 9.A. Poté se přešlo k vyhlášení 

ankety. Zde jsou výsledky: 

 

1. stupeň       2. stupeň 

1. Marcela Kliková     1. Tomáš Pešek 

2. Eva Lauberová     2. Dana Vozková 

3. Marta Michálková     3. Petr Kučera 

 

 
Zleva: Dana Vozková, Tomáš Pešek, Marta Michálková, Marcela Kliková, Eva Lauberová, 

Petr Kučera 

  

Text: Vaníková Kateřina, Foto: Josef Řičica 
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Anketa Náš Amos 

 
Vystoupení dívek z 9.A (zleva: Kateřina Holmanová, Alice Feifrlíková, Eliška Linková) 

 

 

 
Vystoupení školního pěveckého sboru. 
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Rozhovor s Vítem Starým 

 
Vít Starý ze skupiny Mandrage a Veronika Schejbalová 

Líbilo se Vám na 22. ZŠ?  

Ano. Byli tam fajn učitelé, na které rád vzpomínám.  

Míval jste dobré známky?  

Ne, průměrné.  

Dostával jste často poznámky?  

Ano. Myslím, že docela často, byl jsem zlobič.  

Jaké jste dostával tresty?  

Jen slovní.  

Vadilo Vám chodit do školy?  

Ano, vždycky mi to vadilo.  

Měl jste učitele na 22. ZŠ rád?  

Ne všechny, ale většinu ano.  

Jaký byl Váš oblíbený předmět?  

Nic mě moc nebavilo, ale měl jsem rád cizí jazyky.  

Chodil jste na 22. ZŠ od 1. do 9. třídy?  

Ne, chodil jsem od 1. do 4. a půl, v pololetí jsem přestoupil na fotbalovou 

školu.  
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Co Vám na škole vadilo nejvíce?  

Ranní vstávání, protože jsem lenoch, mám s tím problémy dodnes.  

Měl jste cestu do školy dlouhou?  

Ne, kraťoučkou. 

A teď něco o Vaší skupině… 

Kdo vymyslel logo?  

Dohromady, čmárali jsme si na zaprášené auto a někdo tam načmáral tři 

pruhy a bylo to.  

Kdo vymyslel název, co vlastně znamená?  

V Rusku dávali pořad (Gorodok) něco jako naše české Tele Tele a ptali se 

lidí, co znamená Mandrage. Nic to neznamená.  

Pohádali jste se někdy tak, že to skoro vedlo k rozpadu skupiny?  

Hádáme se pořád, v dobrém slova smyslu.  

Chtěl byste ve skupině být na jiné pozici?  

Chtěl bych si zkusit bubeníka.  

Budete někdy měnit image skupiny?  

Průběžně ji měníme podle našeho ideálu, mění se i naším vývojem.  

Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl zpěvákem?  

Nikdy jsem nechtěl být zpěvákem, chtěl jsem být fotbalistou, jinak bych 

dělal něco adrenalinového.  

Co byste chtěl změnit?  

Nevím konkrétně, co bych chtěl změnit, chtěl bych změnit okolí, chod 

lidstva.  

Chtěl byste ve skupině nového člena?  

Ne, čím více lidí, tím horší domluva.  

Jak jste se svoji popularitou spokojen?  

Neberu to jako něco důležitého, je to pro mě o tom, že mě těší, když vidím 

šťastné publikum. Jsem spokojen a nedokázal bych si představit být 

hollywoodskou hvězdou.  

Jak moc jste se někdy na pódiu ztrapnil?  

Když jsme hráli v klubu v Kostelci nad Orlicí, nahlas jsem zařval Ústí nad 

Orlicí, publikum ztichlo…  

 Autor: Vaníková Kateřina 

Text a foto: Veronika Schejbalová, 7.A 
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Velikonoční recepty 

Mazanec 

Ingredience: 25 g droždí, 3 žloutky, 1 vanilkový cukr, 11 dkg másla, 11 dkg cukr 

krupice, 250 ml mléka, 1 špetka soli, 500 g polohrubé mouka, rozinky, loupané 

mandle. 

Postup:  

1. Žloutky, cukr, rozpuštěné máslo promícháme, přidáme mouku, kvásek, 

vlažné mléko, vanilkový cukr a mícháme tak dlouho, až se nám začnou 

tvořit bublinky.  

2. Přidáme nasekané mandle s rozinkami a zpracujeme.  

3. Těsto necháme vykynout (na teplém místě).  

4. Vytvoříme z těsta bochánek a uděláme ve středu kříž.  

5. Necháme znovu kynout na plechu, poté potřeme rozšlehaným vejcem a 

posypeme mandlemi.  

6. Mazanec pečeme asi 20 minut na 180 °C a potom 25 minut na 120 °C.  

 

Velikonoční jidáše 

Ingredience: 30 g droždí, 1 lžíce pískového cukru, 80 g medu, 500 g hladké 

mouky, 2 žloutky, 250 ml mléka, 120 g másla nebo rostlinný tuk, špetka soli, 

citron 

Postup:  

1. Vytvoříme si kvásek (ve 100ml vlažného mléka rozmícháme droždí s 

jednou lžící cukru a lžící mouky, necháme to přikryté ubrouskem kynout 5-

10 minut).  

2. Změklý tuk utřeme se žloutky a medem do pěny.  

3. Postupně vmícháme prosátou mouku, zbylé mléko, kvásek, nastrouhanou 

citronovou kůru a sůl.  

4. Vypracujeme těsto a necháme ho 40 – 60 min kynout.  

5. Z těsta oddělujeme kousky a vyválíme z nich válečky, které stočíme do 

tvaru spirály.  

6. Klademe je na tukem vymazaný plech a necháme ještě 15 min kynout.  

7. Vložíme do předehřáté trouby na 200°C a pečeme 20 minut dozlatova.  

8. Horké jidáše potřeme medem. 

  

Text: Bílá Pavla 
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Velikonoční křížovka 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

1. Velký… 

2. Tento rok se slaví koncem dubna… 

3. O Velikonocích se peče… 

4. Jaký je čtvrtek před Velikonocemi? 

5. Velikonoční zvíře…(samec od ovce zdrobněle) 

6. Velikonoční zvíře…(zdrobněle) 

7. Mládě slepice 

8. O Velikonocích se barví… 

  

Text: Kateřina Vaníková 
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Rozhovor s kuchařkami 

Vedoucí školní jídelny Zdeňka Hanzlíková 

Jak dlouho už zde pracujete? 

Pracuji zde už 12 let a z toho 6 let jako vedoucí. 

Baví vás vaše práce? 

Ano, práce mě baví. 

Co byste v kuchyni chtěla zlepšit? 

Do budoucna bych nakoupit nové vybavení kuchyně a tak zlepšit a rozšířit 

nabídku. Zkusit i nová jídla. 

 

Nakonec otázka pro všechny 

Co nejraději vaříte? 

Nejraději vaříme to, co dětem chutná (rajská omáčka, rizoto…). Nás, ale 

nejvíce baví buchtičky se šodó, s těmi je ale zároveň i hodně práce. 

 

Na webových stránkách školy si můžete prohlédnout jídla z naší školní jídelny. 

 

  

Text: Pavlína Hofmanová, Foto: Josef Řičica 
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Krajské kolo v pohybových skladbách 

Dne 19. 3. 2014 proběhlo v tělocvičně 22. ZŠ krajské kolo v pohybových 

skladbách. Tohoto kola se zúčastnili žáci několika základních a středních škol 

Plzeňského kraje. 

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle věku soutěžících. Své skladby nám 

přišly ukázat nejen gymnastky, ale i mažoretky a dívky věnující se tanci. K vidění 

byly různé zajímavé kostýmy. 

Celá akce se moc povedla. Soutěž měla výbornou atmosféru, všichni se 

navzájem povzbuzovali a tleskali si. Vítězové v jednotlivých kategoriích si zajistili 

účast na republikové soutěži v Opavě. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí. 

 
 

 

  

Text a foto: Barbora Vokáčová, Martin Říha (7.B) 
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Výsledky naši atletů 

Krajský přebor v atletice 

V neděli 16. 2. 2014 bylo pořádáno na Strahovském stadionu v Praze krajské 

mistrovství v atletice mladšího, staršího a nejmladšího žactva, jehož účastníky 

bylo i množství našich žáků z 22. ZŠ z atletických tříd, ale i z nižších ročníků, kteří 

patří do kategorie nejmladší žactvo, tedy ročníky 2003 a mladší. 

Největších úspěchů dosáhla Anička Kozáková (9. B), která si doběhla pro 4 

zlaté medaile, a to z 60 m (7,95 s), 150 m (19,25 s), 300 m (42,73 s), a štafety 4 x 

200 m spolu s dalšími závodnicemi AK Škoda Plzeň. Anička se se svými výkony 

drží na předních příčkách celorepublikových tabulek a bude 1. 3. 2014 

startovat i na mistrovství ČR v hale. 

Další úspěch těšil Lukáše Větrovského (8. B), který vyhrál 60 m překážek. Jestli se 

nominuje na republikové mistrovství, ještě čekáme. Lukáš běžel i štafetu a získal 

se svou čtveřicí také zlatou medaili, v běhu na 150 m bronz s výkonem 19,21 s. 

Další medailisté z našich žáků byli Anežka Kunčická (7. B) ve vrhu koulí, 2. místo 

za výkon 8,21 m, Hanka Hostičková si skočila pro bronzovou medaili ve skoku 

vysokém mladšího žactva výkonem 126 cm. Eliška Černická a Maruška 

Nikitinská (obě 7. B) spolu s dalšími dvěma oddílovými kolegyněmi vybojovali 3. 

místo ve štafetě. V této disciplíně uspěl i Adam Kozák a Matěj Plochý (oba 6. B), 

kteří spolu se dvěma dalšími škodováky získali bronz. 

Mimo to padalo množství osobních rekordů a děti si to užily. Pro některé to byly 

jedny z prvních závodů, takže si myslím, že to byla i velká motivace na sobě 

zapracovat. 

 

Mistrovství ČR v atletice 

Na republikovém mistrovství konaném na začátku března v hale v Jablonci 

reprezentovali Anna Kozáková (9.B) a Lukáš Větrovský(8.B) nejen Plzeňský kraj a 

klub AK Škoda Plzeň, ale také naši školu, skrze kterou se jim dostává odborné 

atletické péče. Anička si dokonce přivezla dvě stříbrné medaile. Letní 

mistrovství ČR 2014 se bude konat letos v Plzni na novém stadionu ve 

Skvrňanech; uděláme vše pro to, abychom se probojovali v co největším 

počtu a posbírali co nejvíce úspěchů. 
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Anna Kozáková na prvním místě v krajském přeboru 

 
Lukáš Větrovský na třetím místě v krajském přeboru 

  

Text a foto: Monika Greinerová 
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Krajský přebor v šachu 

Nejlepší školní družstvo šachistů Plzeňského kraje máme na 22. ZŠ. 

Dne 26. 2. 2014 se konal krajský přebor školních družstev v šachu. Po vítězství v 

okresním kole nastoupili naši žáci do krajského kola s předsevzetím postoupit na 

mistrovství ČR a to se jim podařilo! 

Po úspěšném loňském stříbrném postupu letos postupují z prvního místa s 

celkovými 23. body. Celý turnaj jasně dominovali a ztratili jen jednu z 24 partií. 

Družstvo ve složení: 

• David Hložek 

• Tomáš Doan 

• Vítek Pešek 

• Jiří Škoda 

bude reprezentovat naši školu na Mistrovství ČR ve Vyškově. 

Gratulujeme!! 

Popřejme jim mnoho úspěchů a sportovního štěstí na tomto prestižním 

šampionátu. 

 

Družstvo šachistů 22. ZŠ (zleva: David Hložek, Vítek Pešek, Tomáš Doan, Jiří Škoda) 

 

Text a foto: Jarmila Hložková 



 

15 

Rozloučení 

 

Už jsou to čtyři roky, co píšeme do Dvaadvacítky. Za tu dobu jsme získaly plno 

zkušeností a psát časopis nás bavilo. Ale tento rok už vycházíme a tak bychom 

se s Vámi chtěly rozloučit.  Také bychom chtěly poděkovat panu učiteli 

Hajduchovi, který nám s časopisem hodně pomáhal. Budoucím redaktorům 

přejeme, aby je psaní do časopisu bavilo tak jako nás. 

Vaše redakce 

 

 

Řešení křížovky: 

 



 

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 


