
 

EXKURZE DO LIDIC A DO PRAHY • BRÁNA DO VESMÍRU • 

RECEPT NA MUFFINY • ÚSPĚCHY ŢÁKŮ • COCA-COLA 

CUP • HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV • DOOSAN 

ARENA • ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 

 

 

 

UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE 

2015 2014  2 



 

2 

 

Recitační soutěţ    3 

Návštěva Doosan Areny 4 

Hydrometeorologický ústav 5 

Exkurze do Lidic 6 

Slovenský den 7 

Vyhlášení ankety Náš Ámos 8 

Noc s Andersenem 9 

Brána do vesmíru 10 

Návštěva farmy v Milínově 11 

Školní parlament  12 

Coca-cola cup 13 

Exkurze do Prahy 14 

Květinový den  15 

Recept na muffiny 16 

Kříţovka 17 

Úspěchy ţáků 18-19 

OBSAH ČÍSLA 

  

Bělová Jana, 8.A 

Bláhová Tereza, 8.A 

Kočandrlová Kateřina, 8.A 

Kovářová Adéla, 8.A 

Krčková Barbora, 8.A 

Menclová Helena, 8.A 

Nolč Radek, 8.A 

Radová Nicole, 8.A 

Schejbal Pavel, 8.A 

Schejbalová Veronika, 8.A 

Vlk Lukáš, 8.A 

Zelenková Monika, 8.A 10-14 

REDAKCE 



 

3 

Školní a obvodní kolo recitační soutěže  

Školní kolo 

27. 1. 2015 

Celkem se zúčastnilo 27 žáků ( z toho 23 žáků z 1. st.).  

Porota na 1. st.: E. Lauberová, M. Kliková, M. Michálková, E. Přibylová 

Porota pro 2. st.: Z. Radová, K. Skočilová, Z. Volf 

Výsledková listina 

I. kat. 
1. Alwail Aischa 2. B 
2. Papežová Aneta 3. C 
3. Vaňková Kristýna 3. B 

Zvláštní cena byla udělena Kristýně Tesařové z 3. B za přednes vlastní tvorby. 

II. kat. 
1. Habib Linda 4. B 
2. Hosteková Eliška 5. A 
3. Handšuch Jonáš 5. A, Tyrpeklová Denisa 5. B 

 

IV. kat  
1. Eliška Bartovská (8. A) 
2. Aneta Sýkorová (8. B) 
3. Nicole Radová (8. A), Monika Zelenková (8.A) 

 

Obvodní kolo 

Dne 25. 2. se konalo na 28.ZŠ obvodní 
kolo recitační soutěže, kterého se 
zúčastnilo 24 soutěžících ve čtyřech 
kategoriích. Naši školu reprezentovaly 
tyto žačky: Aneta Sýkorová, Eliška 
Bartovská, Eliška Hosteková, Linda 
Habib, Aneta Papežová, Aischa Alwail. 
Nejlepšího výsledku dosáhla poslední 
jmenovaná, která postupuje do 
okresního kola, které se koná v sobotu 
21. 3. 2015 v SVČ RADOVÁNEK, Pallova 
52/19, Východní Předměstí Plzeň.  
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Návštěva Doosan areny          
22. 2. 2015 
 
Žáci a žákyně sportovní 8. a 9.B v rámci projektu FC Viktoria Plzeň a 22. ZŠ navštívili fotbalovou 
Doosan Arenu. Díky zapojení do projektu Viktorie měli možnost navštívit místa, kam se 
normální fotbalový fanoušek nemá šanci dostat – vyzkoušeli si ligový trávník, kde běhali hráči 
slavných týmů Bayern Mnichov, Manchester City, Atlético Madrid či FC Neapol, a prozkoumali 
i zázemí fotbalistů v útrobách hlavní tribuny, kde navštívili šatnu ligového týmu a rehabilitační 
prostory. Podívali se i do tiskového střediska a VIP prostor. Zážitek to byl ohromný. 
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Hydrometeorologický ústav                                
Dne 6.1.2015 se naše třída 8.A zúčastnila krátké exkurze do českého hydrometeorologického 

ústavu v Plzni. Když jsme do 

ČHMÚ přišli, přivítal nás milý 

pán Zdeněk Roubal. Jako první 

nás zavedl do učebny, kde pro 

nás měl připravenou prezentaci 

o počasí a podobně. Hned 

potom nás zavedl do nejvyššího 

patra, kde nám představil 

několik přístrojů, a také jsme 

zde mohli vidět, jak pracují 

meteorologové. Poté nás zase 

zavedl ven, kde bylo zase plno 

přístrojů. Tato exkurze byla 

velice zajímavá a moc se nám 

všem líbila! 
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Exkurze do Lidic                                                     
30. dubna žáci devátých a osmých ročníků navštívili památní obec Lidice. Společně s nimi jely 

paní učitelky R. Šilhánková a J. Vítová. Exkurze začala v muzeu, ve kterém žáci zhlédli několik 

dokumentů o této obci. Dozvěděli se, jak lidé žili v Lidicích před atentátem na Heidricha. Poté 

se žáci procházeli po parku, ve kterém nejprve došli k základům statku, kde byli popraveni 

lidičtí muži. O několik metrů dál byl poté postaven na jejich počest pomník. Žáky nejvíce zaujal 

pomník lidických dětí, vytvořen podle Marie Uchytilové. Exkurze končila v Růžovém sadu, kde 

se žáci rozloučili s jejich průvodkyní. Z prohlídky si žáci odnesli plno různých vědomostí a 

zajímavostí.  

Macák a Smolek 

Fotografie – Barbora Houdková 
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Slovenský den            
Tytam jsou doby, kdy většina z nás vnímala slovenštinu stejně jako svůj mateřský jazyk. Bylo 

totiž mnoho příležitostí zaposlouchat se do tohoto slovanského jazyka – sledovali jsme 

televizní inscenace, poslouchaly se slovenské zábavné pořady a písničky, při sportovních 

přenosech byly slyšet emotivní věty slovenských komentátorů, četli jsme slovenské knihy. 

Dnešní mládež, ale i rodiče školních dětí už berou tento jazyk jako cizí; písničky a zájezdy na 

Slovensko sice zůstaly, ale s běžným slovenským textem si málokdo z výše jmenovaných 

poradí. Snad proto již několikátým rokem organizujeme v naší škole projektový den se 

zaměřením na zemi našich sousedů. 

Celé dopoledne se žáci 6. tříd střídají na šesti stanovištích, kde se jim vyučující snaží vysvětlit 

shody a rozdíly obou národů dříve žijících ve společném státě. Zeměpis, přírodověda, historie, 

současný život na Slovensku, národní zvyky, hudba a tanec, jazyk – to všechno jsou témata, se 

kterými se žáci, sice letem světem, seznamují. Tato akce bývá ještě doplněna i typickými 

slovenskými jídly ve školní jídelně. 

Letošní aprílový den se podle reakcí dětí i vyučujících opět vydařil. Přání, aby se podobné akce 

pořádaly ve větší míře, nás potěšilo. A tak se zase, možná s novými nápady, uvidíme příští rok! 



 

8 

Vyhlášení ankety Náš Amos        
Ve středu 1. dubna 2015 proběhlo v aule školy 

slavnostní vyhlášení školní ankety „Náš Amos“, ve 

které žáci školy vybírali své nejoblíbenější učitele. 

Hlasování probíhalo tajně, každý měl možnost 

hlasovat pouze pro jednoho učitele. Na 

organizování celé ankety i na vyhlášení samotném 

se podíleli především sami žáci, kteří se zasloužili o 

moderování celé akce i o pěvecké vystoupení. 

Vyhodnocení proběhlo pro první i druhý stupeň 

zvlášť. Na prvním stupni se umístila na 3. místě paní 

učitelka Eva Lauberová, na 2. místě paní učitelka 

Marcela Kliková, na 1. místě paní učitelka Radka 

Peteříková. Na druhém stupni skončilo pořadí 

následovně: 3. místo paní učitelka Zdena Radová, 2. 

místo paní učitelka Dana Vozková a 1. místo patří, 

tak jako vloni, panu učiteli Tomáši Peškovi. 

Všem srdečně gratulujeme!  
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Noc s Andersenem na Dvaadvacítce     
Knížky, čtení, vyprávění, legrace, ale hlavně pohoda ovládly Dvaadvacítku během Noci 
s Andersenem. 
Poslední březnový týden se pro 22 druháků a 18 šesťáků nesl v duchu očekávání velkého 
školního nocování. Ve škole se tentokrát sešli proto, aby společně objevovali a užívali si krásu 
literatury. Aby se dozvěděli o životě velkého spisovatele Hanse Christiana Andersena, 
seznámili se s knížkami svých vrstevníků a hlavně prožívali společné dobrodružství nejen při 
čtení. Co k němu totiž může děti nejvíce přilákat než ono samotné. A takové společné 
předčítání pohádek či povídek ve večerní opuštěné škole má určitě své kouzlo. Andersenovský 
večer nebyl ovšem jen ve znamení knížek. Zpívalo se, vyprávělo, tančilo a šla se i malá noční 
bojovka. 
Nevím, jak děti, ale já za organizátory určitě mohu napsat, že do spacáků zalézaly děti 
unavené, ale spokojené, že i ony se mohly stát součástí toho malého dobrodružství 
celosvětového projektu na podporu knih a čtení, součástí 15. ročníku Noci s Andersenem. 
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Brána do vesmíru           
V pondělí 30.3.2015 se naše třída 8.C zúčastnila 

výstavy „Gateway to Space – Brána do vesmíru“, 

která je na výstavišti v Praze Holešovicích. Kosmická 

společnost NASA sem zapůjčila nejrůznější kosmické 

věci – od jídla pro kosmonauty až po vesmírnou 

družici. Po prohlídce jsme si mohli vyzkoušet řízení 

raketoplánu (jediný pan učitel Tomik s ním dokázal 

přistát, na rozdíl od nás ostatních), zatočit se 

v gyroskopu a spousty dalších atrakcí. Abychom se 

provětrali, prošli jsem si Staroměstské a Václavské 

náměstí. Nakonec jsme si docela rádi sedli do 

vyhřátého vlaku a jeli domů. Skvělý zážitek!   
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Farma v Milínově                                                  

Dne 7. 5. vyrazily 7. třídy na farmu rodiny Moulisových v Milínově. Kromě koní, koz a psů je 

k vidění plno zajímavých věcí, a tak si žáci mohli například vyzkoušet, jak se dojí kráva, 

hřebelcuje kůň, vyrábí máslo nebo mele obilí. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli i jízdu na koni.  
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Školní parlament           
V červnu chystá náš parlament Filmový den. Tohoto dne se zúčastní žáci druhého stupně. 

Každý žák bude hlasovat pro jeden film z nabídky, která bude sestavena členy parlamentu. 

Šesté a sedmé třídy si zvolí jeden film a ten se po dobu dvou hodin bude promítat v aule školy. 

Pro osmé a deváté třídy se bude promítat také film, jež si sami zvolí. Členové parlamentu 

doufají, že se tato školní akce bude žákům líbit a že by se příští rok mohla opakovat. 

Další akcí, kterou náš parlament chystá, bude prožitkový kurz. Uskuteční se 20. až 23. 5. 

v kempu U Mloka. Na tuto akci přijede také žákovský parlament ze ZŠ Blatná. Letošní rok se 

ponese ve znamení indiánů. 
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Coca-cola cup            
Zúčastnili jsme se druhé kola Coca-cola cupu, které se konalo ve Staňkově. Turnaje se 

zúčastnily školy z domácího Staňkova,  Nepomuku a Kdyně. První zápas jsme hráli proti 

domácímu Staňkovu, proti kterému se nám povedlo pohodlně zvítězit 3:1. Dvě branky vstřelil  

Fleisig a jednu přidal Krejčík. Druhý zápas jsme hráli proti favoritovi turnaje - Nepomuku. 

Soupeř neproměnil pokutový kop, což se po chvíli povedlo Filipu Krejčíkovi. V druhém 

poločase jsme si pohlídali vítězství, které jsme pojistili brankou Rady. Nedlouho poté byl za 

faul na hraně vápna vyloučen obránce Nepomuku a z přímého volného kopu se trefil opět 

Krejčík. Soupeř pak dokázal ještě snížit na konečných 3:1. Poslední zápas jsme nastoupili proti 

žákům ze Kdyně. Naše škola už měla jistý postup, tak po několika neproměněných šancích 

skončil zápas bezbrankovou remízou 0:0. 

Podařilo se nám tedy postoupit mezi nejlepších šestnáct na turnaj do Žlutic nedaleko 

Karlových Varů. Ve Žluticích jsme obsadili krásné druhé, ale bohužel nepostupové místo. 

 

Sestava: Filip Krejčík, Martin Říha, Michal Kaufner, Jiří Beneš, Nick Zikmund, Marcel Veber, Ondřej Čermák, 

Lukáš Vlk, Václav Škoda, Jakub Rada, Marcel Popovič, Patrik Eret, Matěj Procháska, Daniel Fleisig 
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Exkurze do Prahy           
Dne 7. 5. 2015 se naše třída zúčastnila exkurze do Technického muzea v Praze. Vyjížděli jsme 

v ranních hodinách vlakem z hlavního nádraží.  Ihned po příjezdu jsme se vydali do muzea. 

Toto muzeum má celkem sedm 

pater – přízemí, tři nad- a tři 

podzemní patra, takže zde bylo 

k vidění hodně expozic. Mohli 

jsme si zde vyzkoušet několik 

pokusů nebo se podívat 

například na staré motorky, 

vlaky a další různé modely 

z oblasti techniky. Dále jsme 

navštívili 4D Kino na Smíchově. 

Viděli jsme film Avengers, který 

se nám všem moc líbil. Výlet 

jsme si všichni moc užili a určitě 

bychom jeli znovu! 
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Květinový den            
Naše škola se 13. května zapojila do Českého dne proti rakovině. Tento rok byly v prodeji 

kytičky se stříbrnou stuhou, které připomínaly 25. ročník této akce.  Po všech 250 kytičkách se 

jen zaprášilo a výtěžek pro nadaci tak činil více jak 5000kč.  
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Recept na muffiny           

Co potřebujeme: 

 150 g másla nebo rostlinného tuku 

 100 g cukru 

 1 vanilkový cukr 

 Nastrouhanou kůru z 1 pomeranče 

 Špetku soli 

 3 vejce 

 200 g polohrubé mouky 

 50 g maizeny 

 ½ sáčku prášku do pečiva 

 6 lžic mléka 

 Moučkový cukr na posypání (nebo cokoliv jiného) 

 12 papírových formiček 

1. Tuk/máslo s cukrem, vanilkovým cukrem, pomerančovou kůrou a špetkou soli, šleháme 5 
minut do pěny. Postupně přidáváme vejce. Mouku promícháme s maizenou a práškem do 
pečiva, prosejeme na vaječnou směs a krátce šleháme. Nakonec přidáme mléko a vymícháme 
hladké těsto. 

2. Do formiček rozdělíme připravené těsto. Doprostřed můžeme přidat čokoládu nebo nějaké 
ovoce podle chuti. Muffiny poté pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě cca 25-30 
minut. Necháme vychladnout a posypeme moučkovým cukrem. 

3. Dobrou chuť! 
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Křížovka              
Zapiš tyto slova anglicky: 

1. Týden 
           

2. Pes 
           

3. Jaro 
           

4. Květina 
           

5. Přátelé 
           

6. Motýl 
           

7. Králík 
           

8. Slunce 
           

9. Rodina 
            

Tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Správné odpovědi: 
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Úspěchy žáků            
 Sportovní střelba 

Rozhovor se sourozenci Schejbalovými, kteří uspěli na mistrovství republiky ve 

střelbě. Pavel obsadil druhé místo ve družstvech a Veronika první místo 

v jednotlivcích.  

Kdo tě přivedl ke střílení? 

P: Vždy se mi líbilo, jak střílí můj otec. Chtěl jsem tedy jít v jeho stopách. 

V: Můj táta se věnuje střílení už docela dlouho, a tak jsme si s bráchou vždycky mohli 

příležitostně z něčeho vystřelit. Táto říkal, že mi to prý jde a už od mala mě přemlouval, jestli 

nechci začít střílet. Ale začala jsem až ve svých dvanácti letech. To už brácha střílel tři měsíce.  

Od kolika let se věnuješ tomuto sportu? 
P: Závodně se tomuto sportu věnuji od svých 12 let. 

V: Jak jsem již řekla, střílet jsem začala, když mi bylo 12 let. 

Jak zbraň používáš? 
P: STEYR LP 10. 

V: Vzduchovou pistoli mám Feinwerkbau, ale brzo budu mít zbraň od STEYR. 

Proč sis vybral/a tento typ zbraně? 

P: Zbraň jsem si nevybíral, přiřadil mi jí klub. 

v: Já nestřílím dlouho, takže „Fajka“ byla moje teprve druhá vzduchovka a člověk prostě musí 

zkoušet, co mu vyhovuje a z čeho se mu nejlíp střílí. 

Do jaké míry je to bezpečné? 

P: Za celou dobu své kariéry se nestal žádný úraz. 

V: Lidé mají mnohdy panickou hrůze ze zbraní, což je zapříčiněno především americkými filmy, 

ve kterých je pistole používána jako nástroj smrti. Střelbu lze ale považovat za jeden 

z nejbezpečnějších sportů. Dříve jsem hrála házenou a při ní se stal nějaký úraz každou chvíli. 

Ve střelbě zažil náš trenér jedinkrát, že si neopatrný střelec sám zranil nohu, a to se věnuje 

střelbě 30 let. Samozřejmě je třeba dbát na bezpečnost, která je vždy na prvním místě.  

Jaká pravidla se musí dodržovat při střelbě? 

P: Hlavně bezpečnost. 

V: Pravidel je tedy opravdu hodně, ale jedno z těch nejzákladnějších je určitě to, že se za 

žádných okolností nesmíte otáčet se zbraní proti lidem a hlaveň musí vždy směřovat k terčům. 

Toto pravidlo platí u všech disciplín sportovní střelby. 

Jak často se věnuješ tomuto koníčku? 

P: Jednou až dvakrát do týdne. 

v: Trénink máme jednou týdně a závody bývají o víkendu. Tento režim platí jak pro 

vzduchovkovou sezónu v zimě, tak pro malorážkovou v létě. 

 

Jaký byl tvůj pocit, když bylo vyhlášené tvé jméno na stupni vítězů? 
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P: Měl jsem velkou radost, že jsem konečně něčeho dosáhl. 

v: Vůbec, ale vůbec jsem to nečekala. Výsledky jsem se dozvěděla těsně před vyhlášením. 

Pocit, když jsem stála na „bedně“, na krku zlatou medaili a v ruce titul mistryně ČR, byl 

opravdu potěšující.  

Čím tě střelba obohatila? 

P: Umím se lépe psychicky ovládat. 

V: Určitě je to hezký sport, dělám konečně to, co mě baví a poznala jsem mnoho krásných lidí, 

kterých je na světě opravdu málo. 

Co doporučuješ případným zájemcům o tento sport? 

P: Musíte se umět vypořádat s konkurencí a umět prohrávat. 

V: Musíte mít velkou trpělivost, nic není hned. A musíte si sehnat dobrého trenéra, který vás 

naučí všemu, co je ve střelbě třeba a bude dávat pozor, abyste si neosvojili chyby, které by vás 

později limitovaly a nelehko se odnaučovaly. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 


