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Medailonky – nové posily týmu 

Redakce Dvaadvacítky 

5. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Anna Hrušková 

Věk: 10 let 

Oblíbená barva: fialová 

Oblíbené zvíře: tučňák 
 

Jméno a příjmení: Sofie Kopelentová 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: všechny barvy 

Oblíbené zvíře: kočka 

Jméno a příjmení: Jiří Vaník 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbené zvíře: pes, nosorožec 
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7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Bartoloměj 

Malina 

Věk: 13 let 

Oblíbená barva: oranžová 

Oblíbené zvíře: medvěd 
 

Jméno a příjmení: Kristýna 

Kalčíková 

Věk: 11 let 

Oblíbená barva: zelená 

Oblíbené zvíře: pes 
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Den otevřených dveří ve fotografiích 
 

  

 

 

 

Organizace 

Prosincový den 

otevřených dveří 

organizačně zajišťovali 

členové školního 

parlamentu.   

Jak se učíme? 

Rodiče žáků měli možnost 

sledovat své děti a učitele 

při výuce.   

Scénické čtení 

Žáci VIII. A pod vedením 

paní učitelky Skočilové 

prezentovali své 

zpracování Malé mořské 

ženky od H. Ch. 

Andersena. 
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Vystoupení sboru 

Na dni otevřených dveří 

vystupoval také školní 

sbor sestavený z žáků 

a žákyň 1. stupně.   

Mažoretky 

Nesmělo chybět ani 

vystoupení šikovných 

mažoretek … 

… a malých čertic     

Vyrábíme 

Rodiče a prarodiče si 

společně s dětmi mohli 

vyzkoušet, jak jsou 

šikovní. 
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Merkur  
 

Na dni otevřených dveří dne 6. 12. 2016 od 8:00 do 15:00 hod. 

se mohli rodiče i prarodiče a ostatní návštěvníci naší školy podívat 

do všech tříd. Na chodbě byly vystaveny výrobky ze stavebnice Merkur.  

Všem se nejvíce líbily 

modely a provoz vláčků. 

Podívat se také přišli žáci 

z 1., 2., 3. a 4. třídy a také 10 

dospěláků.  

Kroužek Merkur začal 

před čtyřmi roky. Největšího úspěchu 

dosáhl chlapec Marek Černý, který 

vyhrál soutěž Řemeslo má zlaté dno se 

svým modelem vikingské lodi. 

Za první místo si odnesl pěkný 

notebook.  

I naše paní učitelka Ungrová 

si na den otevřených dveří připravila 

prezentaci svého kroužku deskových her.  

 

Děkujeme panu učiteli Bickovi 

za poskytnutý rozhovor.  

 

 

Autoři: Hrušková A., Kopelentová S., Tupá K., Nová S. (V. B) 
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Vánoční turnaj 
 

Ve dnech 19.–22. 

prosince se v naší tělocvičně 

konaly sportovní turnaje mezi 

žáky. Celou akci organizoval 

pan učitel Pešek společně 

s žáky z osmých a devátých 

tříd.  

Jako první se vánočního 

turnaje zúčastnily 1. třídy, 

které se utkaly v házené 

(dívky) a fotbalu (chlapci). 

Na prvním místě 

se v chlapecké kategorii 

umístili: Daniel Jurčo, 

Dominik Pacanda, Patrik 

Peroutka z I. C, jejich tým 

se jmenoval Rapiďáci. 

V házené se nejvíce dařilo 

dívčímu týmu z I. B ve 

složení: Silvie Chocová, 

Kateřina Zápotocká, Valerie 
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Olejníková, Lilou Bonnet, Sofie Waldmannová. Jejich tým se pyšnil 

názvem Bezhlaví rytíři.  

Druhý den sportovali 

žáci a žákyně 2. a 3. tříd. 

Nejlepším dívčím 

házenkářským družstvem 

byly Špionky z III. E (Tereza 

Hrabíková, Eliška 

Kratochvílová, Eliška Adriánová, Viki Bilosvit, NIki Doan), nejlepším 

chlapeckým fotbalovým týmem 

byli Barbaři z III. C (Vojta 

Urbánek, Pepa Černý, Víťa 

Nový, Lukáš Urbánek, Martin 

Kuncl, Adam Trš). 

Třetí den se mezi sebou 

utkaly 4. a 5. třídy ve fotbalu  

(chlapci) a házené (dívky). 

První místo získaly Myšky 

z V. C (Martina Roubalová, 

Jindřiška Dlouhá, Alma 

Lukšíková, Magdalena 

Winkelhöferová, Lenka 

Hostičková). Mezi chlapeckými 
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týmy zvítězil HC Nanuk z V. C (Vojtěch Kural, Andy Domingues, Lukáš 

Sýkora, Matyáš Hrdlička). 

22. prosince si zasportovaly 6. a 7. třídy. 

Šesté ročníky mezi sebou soutěžily v házené. Z kategorie chlapců se 

nejvíce dařilo týmu Warkids ve složení: Petr Nesnídal, Josef Červenka, 

Lukáš Zídek a Michal Maljar. Mezi dívkami zvítězilo družstvo Tak to má být 

 ze VI. B (Eliška 

Peteříková, Tereza 

Smolová, Andrea 

Ševcová, Tereza 

Čechová, Daniela 

Vancová a Adéla 

Hájková.  
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Žáci a žákyně 7. tříd se utkali ve florbalu (chlapci) a v házené (dívky). 

V chlapecké 

kategorii soutěžilo 

okolo sedmi týmů 

a v dívčí soutěžily 

čtyři týmy. Chlapci 

sestavili tým ze tří 

až čtyř hráčů, dívky 

ze čtyř hráček. 

V kategorii chlapců zvítězil tým s názvem Fanatici ve složení: Jiří 

Metal, Daniel Škudrna, Jiří Zapletal a Marek Špác ze VII. A. 

 Dívčí kategorii ovládl tým Sergej a jeho tým, ve kterém byly žákyně 

ze VII. A a VII. C – Karolína Kovářová, Leontýna Synáčová, Denisa 

Tyrpeklová a Magdalena Kalná. 

 

 

 

   

 

 

Autoři: Marek Špác, Vojtěch Sebastian Froněk, Rostislav Černý (VII. A) 
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Vánoční Norimberk 
 

 

V pátek 16. prosince 2016 se 

žáci 7.–9. tříd vydali společně 

s p. učitelkami na vánoční trhy 

do Norimberku. Po příjezdu se skupina 

žáků vydala s paní učitelkou Branou 

do muzea dopravy, ostatní zůstali 

v kavárně. 

 Poté jsme si šli společně s paní 

průvodkyní projít Norimberk. Nakonec 

jsme došli k Císařskému hradu 

(Nürnberger Burg „Kaiserburg“) a poté 

jsme se vrátili zpět na trhy 

Christkindlesmarkt na náměstí 

Hauptmark, kde jsme dostali rozchod.  

 Přibližně za hodinu se na náměstí 

sešla skupina žáků, kteří šli s p. učitelkami 

do muzea hraček. Domů jsme se vrátili 

v pozdních odpoledních hodinách. 

Celý den se nám moc líbil a skvěle 

jsme si ho užili. Příští rok určitě pojedeme zase.  

Autorka: Kristýna Raisová 
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Projektový den „Cesta do pravěku“ 

 

Tento projektový 

den byl určen 

na opakování učiva 

z dějepisu. Projekt 

se týkal doby kamenné, 

doby železné a doby 

bronzové.  

Tato akce se konala 20. prosince ve školní aule. Projektového dne 

se zúčastnily třídy VI. A a VI. C.  

Na stanovištích pomáhala třída IX. C. Na stanovištích měli žáci 

připravené úkoly, jako třeba vyrábění šperků, modelování keramiky, 

zakreslování do slepé mapy, slepování střepů a sestavování časové osy.  

Sice to asi byla dřina, 

ale i velká legrace. 

Po splnění všech úkolů 

dostaly obě třídy certifikát 

za splnění všech stanovišť. 

  

 

 

Autorka: Karolína Hanusová 
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Lyžařský kurz 
 

Ve dnech 

29.1.–3.2.2017 jsme 

absolvovali lyžařský 

kurz. Zavítali jsme 

na Šumavu do Železné 

Rudy. Byli jsme 

ubytováni přímo 

v areálu 

Nad Nádražím 

v penzionu Diana. Kuchyně nám velice chutnala, nezklamaly nás ani 

domácí moučníky.  

Po příjezdu jsme šli na svah, kde nás rozřadili do skupin podle 

lyžařských zkušeností. 

Každý den, ráno 

a odpoledne, jsme 

lyžovali 

Nad Nádražím a někteří 

i na Belvederu.  

Ve středu jsme 

navštívili cukrárnu 

Sněhurku. Za náročné 
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dny na svahu jsme byli obdarováni 

zmrzlinovým pohárem. Po poháru 

jsme si také objednali pizzu. 

Každý večer nás bavila nějaká 

třída svými připravenými hrami. 

Zavítala k nám dokonce i záchranná 

služba s přednáškou.  

Na rozloučenou s lyžařským kurzem jsme si zatančili na diskotéce.  

Kurz byl bohužel velmi krátký, ale zato jsme si odnesli spoustu 

krásných zážitků a vzpomínek, na které nikdy nezapomeneme. 

 

 

  

Autoři: Klára Horáková, Karolína Kovářová, Filip Reisinger, Linh Nguyen (VII. A) 
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Naše družina  
 

Školní družina 

 Školní družina při 22. základní škole v Plzni zajišťuje pravidelnou 

výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně. Družina 

pracuje podle Školního vzdělávacího programu 

pro zájmové vzdělávání. 

 Do školní družiny je možné 

přihlásit žáky 1. stupně. Provoz 

družiny je zajištěn také v ranních 

hodinách před vyučováním, v době 

od 6:00 h. Rodiče mohou své děti 

přivést dle svých potřeb, 

např. před odchodem 

do práce. Vychovatelky 

v družině děti potom odvedou 

na vyučování do pavilonu školy.  

 Po skončení výuky je 

pro přihlášené žáky zajištěna 

odpolední družina, která 

funguje až do 17. hodin. Děti jsou rozděleny 

k vychovatelkám do celkem jedenácti oddělení. Odpolední družina má 

bohatou náplň činností podle připraveného vzdělávacího programu. Děti 
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se například učí zdravovědě či základům slušného chování nebo finanční 

gramotnosti. Též navštěvují obvodní knihovnu v obchodním domě 

Centrum a chodí na divadelní představení. Samy také zkouší divadelní 

představení pro rodiče. 

 Ale školní družina není jen o vzdělávání, žáci si též hrají 

a za příznivého počasí chodí na školní hřiště, případně do blízkého 

Špitálského lesa. Dětem se ve školní družině líbí a mnohdy jsou i smutné, 

když si je rodiče vyzvedávají po práci příliš brzy. Zkrátka přesně v duchu 

motta školní družiny: ,,V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme.“ 

 

Slavnostní otevření dětského hřiště 

Dne 14. 12. 2016 dostaly děti naší školy dětské hřiště ve sportovním 

areálu školy. Hřiště obsahuje 

lezeckou stěnu, hrazdu, kladinu 

a lanový most. Dlouho se však 

nevědělo, zda se tento projekt 

uskuteční. Nebýt finanční 

podpory Nadace ČEZ, hřiště by 

dnes asi nestálo. Celková cena 

se nakonec vyšplhala na 160 tisíc 

korun. Nadace ČEZ z této částky 

uhradila 150 tisíc korun.  
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 Slavnostního otevření 

se zúčastnili: ředitelka 

školy Božena Světlíková, 

mluvčí Skupiny ČEZ 

Michaela Jírovcová, 

vedoucí odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy 

MMP Dagmar Škubalová a starosta městského obvodu Plzeň Michal 

Chalupný. Na dětské 

hřiště chodí děti ze školní 

družiny, ale mohou ho 

navštěvovat i děti z celé 

Doubravky.  

 

 

  

 

Autor obou článků: Bartoloměj Malina 
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Co se děje v družině? 
 

Ke konci ledna se konal TALENT školní družiny. Děti z každého 

oddělení si připravily vystoupení. 

Únor se nesl ve znamení veselého karnevalu a barev. Byl spojený se 

soutěžemi a výukou zumby.  
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Poznej starou Plzeň 
 

Soutěž z občanské výchovy s názvem Poznej starou Plzeň se konala 

v listopadu a prosinci 2016.  

Zúčastnili se jí žáci 

VI. A, VI. B a VI. C. Nejdříve 

jsme si vytvořili dvojic 

 a vylosovali jsme si nějakou 

starou fotografii týkající se 

Plzně. Měli jsme za úkol 

pořídit fotografii místa 

z toho samého úhlu.  

Na fotografiích byla 

například Synagoga, borská 

věznice nebo Saský most. 

Do soutěže se zapojila 56 

žáků a vyhlášeny byly tři 

nejlepší dvojice. 

Soutěž připravovala paní učitelka Eva Braná. Společně s paní 

ředitelkou Boženou Světlíkovou vyhlásily v prosinci nejlepší práce. 

Na prvním místě se umístily Tereza Tvarohová a Michaela Šilhanová. 

Druhé místo obsadily Karolína Hanusová a Eliška Peteříková a třetí místo 

získali Stanislav Strejc a Vítězslav Hasch. 

Autorka: Karolína Hanusová 

 

 



 

21 

Recitační soutěž 
 

1. stupeň 

Dne 1. 2. se 

konalo školní kolo 

recitační soutěže 

v učebně 3. B. Každý 

žák si připravil 

básničku, kterou před 

porotou a účastníky 

odrecitoval. 

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. První kategorie byla 

pro 2. a 3. třídu, druhá kategorie byla pro 4. a 5. třídu.  

Soutěž hodnotily paní učitelky: Liběna Hornová, Eva Lauberová, Eva 

Přibylová a Marcela 

Kliková.  

První dva žáci 

z každé kategorie 

reprezentovali školu 

v obvodním kole.  
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2. stupeň 

Školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň se konalo 25. ledna. 

Zúčastnilo se celkem deset žáků. První místo obsadila Klára Šampalíková 

z VII. B. Na druhém místě se umístila Leontýna Synáčová ze VII. C a třetí 

místo si vydobyl Jakub Kreysa ze VII. B.  

Z osmých tříd si bohužel cenu nikdo neodnesl, protože pro malou 

účast nebylo možné vybrat vítěze.  

Klára Šampalíková se skvěle umístila v obvodním kole recitační 

soutěže, odkud postoupila do okresního kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jiří Vaník 
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Školní parlament 
 

Žákovský parlament je shromáždění žáků ze 4.–9. tříd. 

Žáci v parlamentu zastupují svoji třídu a podávají návrhy, které pak 

parlament řeší.  

Letos se v parlament projednává stavba „Čtecích koutků“. Tyto 

koutky budou vybaveny různými knihami od žáků, kteří je už nepotřebují. 

Knihy budou v uzamčených skříňkách, jež se se budou odemykat 

na každou přestávka a žáci si je budou moci půjčovat. 

 Aktuálně se parlament zabývá průzkumem spokojenosti žáků se 

školní jídelnou. Žáci odpovídají na otázky týkající se jídla – jaké jídlo mají 

rádi a jaké jídlo naopak rádi nemají. Mohou také napsat jídlo, které jim 

v jídelně chybí a přidat recept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autor: Patrik Černušák 
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Rozhovor 
 

Rozhovor s paní učitelkou Yvetou Pompovou o krajském 
kole soutěže „O nejlepší pohybovou skladbu“. 
 

Jak na vás působí soutěž a podle čeho se hodnotí? 

Je nádhera, co všechno se soutěžící každoročně naučí. Divák 

i rozhodčí uvidí, jak se pohyb, hudba a estetika snoubí do jednoho 

vystoupení. 

Soutěž se dělí do čtyř kategorií: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ 

a mažoretky. Hodnotí se podle splnění prvků, choreografie, náročnosti, 

provedení. 

Jak vás napadlo uskutečnit tuto soutěž? 

Jelikož jsem členem AŠSK a nikdo v kraji tuto soutěž nepořádal. 

Vlastně je to okresní a krajské kolo dohromady. 

Jaké to je pořádat soutěž a být v ní rozhodčím? 

Je to obrovský zážitek. V této soutěži jsem hlavním rozhodčím a jsem 

velice ráda, že se tato soutěž koná. 

Odkud soutěžící přijíždějí? 

Soutěžící přijíždějí z celého kraje, např. z Kožlan, Domažlic apod. 
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Organizátor: 22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň 

Termín: 15. 5. 2017, prezentace a rozcvičení v 16:00 hod. 

Start:  

 I. kategorie: rodič a dítě (dítě v 1.–2. třídě) v 16:15 hod. 

     běh 500 m (2 kola) 

II. kategorie: rodič a dítě (dítě ve 3.–5. třídě) v 16:45 hod. 

    běh 750 m (3 kola) 

Místo konání: sportovní areál 22. ZŠ Plzeň (vchod přes hřiště) 

Přihlášky: prezentace na místě 

Ceny: diplom a zdravá svačina 

Po kolikáté se tato soutěž koná?  

Koná se od roku 2001, takže letos po šestnácté. 

Kolik soutěžících se každoročně účastní? 

Kolem 220 soutěžících. 

 

 
Pozvání 
Společným během k vyšší kondici 
 

 
  

Autorky: Veronika Šlaisová, Kateřina Pavlová (VII. C) 
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Co nás čeká? (akce, sport) 
 

13. březen 2017 

O nejlepší pohybovou skladbu (krajské kolo) 

 

18. březen 2017 

10. školní ples (20:00) 

 

27. březen 2017 

Divadlo Alfa (7. třídy) 

 

31. březen 2017 

Noc s Andersenem 

 

3. a 4. duben 2017 

Zápisy do 1. tříd (13:00–17:00) 

 

11. duben 2017 

Jarmark pro MŠ (Školní družina, 10:00–11:00) 

 

12. duben 2017 

Slovenský den (6. ročník) 

 

13. duben 2017 

Velikonoční prázdniny 
 

14. duben 2017 

Velký pátek (státní svátek) 
 

15. duben 2017 

Společným během k vyšší 

kondici   
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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 


