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Zpívánočka  

  

 

 

 

To jsou vánoční 

koledy, spousta 

pohody 

a lahodné 

cukroví. 

Akce proběhla 

13. prosince. 

 

Akce proběhla 

 

Co je to 

zpívánočka? 

 

Kdy proběhla? 

Zazpívat si s 

námi přišly 

také naše 

bývalé žákyně 
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Vítězové a vítězky vánočního turnaje 
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Systema 

Dne 3. prosince 2018 se žáci 7., 8. a 9. ročníků ruské jazykové skupiny 

zúčastnili přednášky a ukázek ruského bojového umění jménem Systema. 

Hlavní představitelé Kuba a Míra vysvětlovali základy Systemy, o čem to 

přesně je a jaké jsou cíle tohoto bojového 

umění. Předvedli nám několik ukázek bez 

zbraní, ale i s nimi. Použili nejen např. 

bajonet nebo ruský meč, ale i knihu, 

plastovou lahev a také teleskopický obušek. 

Ke konci přišel i Láďa, který nám vše znovu 

objasnil a mluvil i přímo o klubu, kde trénují.  

 

  

Co je to vlastně Systema? 

 Styl ruského bojového umění 

 První zmínky pochází z 10. století 

 Reakce na bojové styly nepřátel 

matičky Rusi 

 Dá se používat v jakémkoliv terénu, 

rozdílných klimatických podmínkách, 

se zbraněmi nebo i bez nich 

 Princip Systemy → neublížit tělu ani 

duši protivníka 

 

 

Karolína Marečková (IX. C) 
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Za kulturou 
 

  
19. únor 2019 

 

Balet 

 

Divadlo J. K. Tyla 

 

Hodnocení? 

 
 

 

 

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 

 

Zkrocení zlé ženy 

 

Balet 

 

Divadlo J. K. Tyla 

 

Hodnocení? 
 

Víte, kdo tuto divadelní hru napsal? 

 

Zkrocení zlé ženy 

 

Balet 

 

Divadlo J. K. Tyla 

 

Hodnocení? 
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Školní družina 

 
Ve školní družině proběhlo od ledna několik zajímavých akcí. Jednou 

z nich byl Talent školní družiny. Děti si připravovaly různá vystoupení, 

která pak byla prezentována 25. února v aule naší školy. Každé oddělení 

družiny vybralo svoje zástupce, kteří ostatním předvedli, v čem jsou 

šikovní. Na zahájení přišla i paní ředitelka s paní zástupkyní, aby dětem 

popřály úspěch a podpořily je. Žáci hráli na hudební nástroje, tančili, 

prezentovali různé sporty, hráli scénky a hlavně se výborně bavili. 

Další zajímavou akcí byla beseda s názvem Antarktida aneb Poslední 

neprozkoumaný kontinent. Navštívila nás Marie Bulínová, která 

na Antarktidě prováděla výzkum. Její zajímavé vyprávění, zážitky 

a fotografie děti ohromily. 

Dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavých věcí o zvířatech 

žijících na tomto kontinentu 

i o běžném životě obyvatel 

ve výzkumných stanicích. 

Další akcí byl karneval.  

Pestrý rej masek při tanečních kreacích byl opravdu úžasný. Děti se 

pod vedením paní vychovatelky Jitky Landergottové naučily i speciální 

karnevalový tanec na téma Krotitelé duchů. Děti se rozcházely domů před 
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jarními prázdninami ve veselé náladě a s očekáváním, co dalšího pěkného 

zažijí.  

  

  

 

 

 

Martina Burešová, vedoucí školní družiny 
 

 

Martina Burešová, 

vedoucí školní družiny 
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Recitační soutěž 
 

      V úterý 29. ledna 2019 proběhlo na naší škole jako každoročně 

školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. O postup do obvodního kola, 

které se koná v únoru, soutěžilo celkem 15 uchazečů od 6. do 9. třídy, a to 

ve 2 kategoriích: 

     Žáci 6.–7. tříd – zvítězila Aisha Alwail (VI. C), druhé místo patří Elišce 

Baumrukové (VII. B) a třetí Janu Rosenbergovi (VI. A). Celkem recitovalo 

9 žáků. 

      Žáci 8.–9. tříd – zvítězila Klára Šampalíková (IX. B), druhé místo 

získal František Doubek taktéž z IX. B a jako třetí se umístila Veronika 

Šlaisová (IX. C). V této kategorii soutěžilo celkem 6 recitátorů. 

Děkujeme všem účinkujícím za účast, vítězům gratulujeme a držíme 

palce do dalšího kola. Těšíme se opět příště. 

Nejúspěšnější recitátorkou se stala Aisha Ailwail (VI. C), která uspěla 

v obvodním kole recitační soutěže a postoupila do kola okresního. 

Andrea Kašová 
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Recitační soutěž 

proběhla také 

na prvním stupni naší 

školy. 

Zde máme vítěze. 

 

  

 

A ještě společné foto 
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Zasedání městského žákovského 

parlamentu 

20. února 2019 se udála v Plzni významná událost – historicky 

poprvé zde zasednul městský žákovský parlament. Devatenáct žáků 

z různých základních škol se sešlo v obřadní síni radnice s primátorem 

města Plzně panem Martinem Baxou na ustavující schůzi. Po vzájemném 

představení všech účastníků se rozvinula pestrá diskuze. Povídali jsme si 

například o výstavbě obchvatu města, o přesunu autobusového 

terminálu, o třídění odpadu nebo o budoucnosti zoologické zahrady. Pan 

primátor nám odpověděl na všechny otázky, na které jsme se ptali. 

Do budoucna se plánují pravidelné schůze městského žákovského 

parlamentu a jeho spolupráce s krajským parlamentem.  

Zástupci jednotlivých škol tak budou mít příležitost si vyměnit své 

zkušenosti z práce školních parlamentů, dozvědět se aktuální otázky, 

události a problémy Plzně a toto přenést zpět na půdu své školy, ale 

zejména se členové parlamentu budou moci k probíraným tématům 

aktivně vyjádřit či je dokonce nastolit. 

Pokud Vás tedy napadá téma, které by mělo na této půdě zaznít, 

neváhejte a přijďte nám ho říct na zasedání našeho školního parlamentu. 

I žáci tak budou moci tvořit místo, kde žijeme. 

 

 Patrik Černušák (IX. A) 
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Zdroj obrázků: www.plzen.cz/v-plzni-vznikl-zakovsky-parlament-tvori-ho-19-skolaku/ 
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Úspěchy našich žáků 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Ve dnech 29. a 30. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády, 

celkem se jí účastnilo 14 žáků z druhého stupně. Tématem byl příjem 

a výdej látek („Něco dovnitř – něco ven“). Kromě poznávací části napsali 

žáci test a provedli laboratorní práce – mladší kategorie zkoumala změnu 

dechu organismu při fyzické zátěži, starší žáci vytvářeli model plic. 

Mezi nejlepšími se umístili Eliška Libotovská (VI. C), Aisha Alwail 

(VI. C), Sára Egermaierová (VII. C) z kategorie 6. a 7. tříd. V kategorii 8. a 9. 

tříd byli nejúspěšnější žáci Karolína Kovářová (IX. A), Karolína Pajerová 

(VIII. A) a Vojtěch Decker (IX. B). 

Všech účastníkům patří velká gratulace!  

       Magdalena Berkovská 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

V pondělí 4. února a v pátek 8. února se uskutečnilo školní kolo 

Chemické olympiády určené žákům 9. tříd. Nejdříve proběhla teoretická 

část (testová), následně pak část praktická.  

Na prvním místě se umístila Karolína Kovářová (IX. A), druhé místo 

obsadil Matěj Šilhánek (IX. C) a třetí místo patřilo Kláře Horákové (IX. A) 
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

Do této soutěže se zapojili žáci 8. a 9. tříd. Na prvním místě se umístil 

Patrik Smola (IX. B), na druhém místě skončila Kristýna Raisová (IX. A) 

a třetí místo obsadil František Doubek (IX. B). 

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

V pondělí 21. ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. 

Celkem se jí zúčastnilo 16 žáků, kteří byli rozděleni do 3 kategorií. 

Výsledky: 

Kategorie A: 

 1. místo: Barbora Šiková (VI. C) 

 2. místo: Eliška Míková (VI. C) 

 3. místo: Justýna Štruncová (VI. C)  

Kategorie B: 

 1. místo: Lukáš Derner (VII. A) 

 2. místo: Filip Matyáš (VII. A) 

 3. místo: Jan Jirka (VII. A) 

Kategorie C: 

 1.–3. místo: Matěj Šilhánek (IX. C) 

     Patrik Černušák (IX. A) 

        Angelina Žerebová (VIII. C) 
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DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Dne 20. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády určené 

žákům 8. a 9. tříd. Tématem bylo cestování. Přesný název zněl 

„Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. 

Mezi neúspěšnější žáky patřili Patrik Černušák (IX. A), Matěj Šilhánek 

(IX. C) a Petr Chasák (IX. B). Patrik s Matějem se následně zúčastnili 

okresního kola, z něhož Patrik postoupil do kola krajského, které se bude 

konat ke konci března. Držíme mu palce. 

 

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 

 V pondělí 26. listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili školního kola 

Olympiády z českého jazyka. Olympiáda se skládala ze dvou částí, nejprve 

žáci napsali test a poté slohovou práci. 

 Ze čtrnácti účastníků nejlépe dopadli Bartoloměj Malina (IX. B) 

a Karolína Marečková (VIII. C), kteří postoupili do okresního kola. 

 

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ Z NĚMECKÉHO JAZYKA 

Ve středu 13. února proběhlo okresní kolo soutěže v německém 

jazyce, v němž se v I. kategorii (6. a 7. třídy) na 1. místě umístil Vojtěch 

Měřička (VII. C). Ve II. kategorii (8. a 9. třídy) vybojovala 3. místo Veronika 

Šlaisová (IX. C). 
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Akce Naše firmy 

ukazuje žákům, jak 

funguje marketing, 

jak se řídí investiční 

strategie. 

Žáci si mohou 

například vyzkoušet 

programovat 

robota. 

Naše firmy 

 

  Žáci pracují ve 

skupinkách 

a formou hry 

získávají nové 

poznatky v oblasti 

obchodu, výroby, 

trhu a financí. 
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Poznáte literární postavu? 
 

Vybrala jsem si postavu z knižní série o Harrym Potterovi. Je to 

kočka, kterou vymyslela J. K. Rowlingová. Kočka pochází z fantasy knihy, 

tudíž se jí dějí věci, které se v normálním životě kočkám nedějí. 

Jak jsem již řekla, je to kočka. Její kožich je velmi hustý a zbarvený 

hnědě až do zrzava. Když se na ni podíváte z dálky, může se vám zdát, 

že vypadá jako klubko vlny a ne jako kočka. 

V knize je vždy 

popisována jako zlá 

a zákeřná. Když se na ni jen 

křivě podíváte, začne 

prskat a syčet. Vždy jí 

můžete zahlédnout 

po boka školníka Arguse 

Filche, k němuž je však  

milá.  

Nikdo ji nemá moc rád. Po nocích vždy věrně chodí po boku svého 

páníčka a pomáhá mu obcházet školu. Vždy, když je něco v nepořádku 

nebo není nějaký student ve své posteli a potuluje se na chodbách, jde to 

nahlásit školníkovi. 

Zdroj obrázku: harrypotter.fandom.com/wiki  
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Mezi její záliby patří potulovat se po chodbách školy a hledat 

nezbedné studenty, kteří provádějí něco zakázaného. Ale také se ráda 

mazlí se svým pánem a sděluje mu nové informace. 

Jediný, koho kočka poslouchá, je již zmíněný školník Argus Filch. 

Na ostatní je hrubá, a tak ji tedy nemá nikdo zrovna moc v lásce. 

Postavu jsem si vybrala, protože mi přijde vcelku zajímavá. V knize 

hraje zápornou postavu, ač se nikdy moc ničím neprovinila. Je to postava 

vedlejší, a přijde mi, že ji lidé nemají rádi hlavně proto, že všechny sleduje 

a pak to jde říct svému pánovi. Jinak ji jako postavu mám i docela ráda. 

 

  

Zdroj obrázku: screenrant.com 

Adéla Hájková (VIII. B) 
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JUSTÝNKA A ASISTENČNÍ 

JEDNOROŽEC 

Kateřina Maďarková, Albatros 2017 

Jak by vypadal váš život, kdybyste trpěli 

„akutním nedostatkem fantazie“ stejně 

jako Justýnka? 

To je totiž opravdová diagnóza.  

Justýnka se seznámí s jednorožcem 

Hubertem, s nímž prožije šest báječných 

dní plných zábavy a poznání. 

 

BLUDIŠTĚ – DOBRODRUŽSTVÍ RYCHLÉ 

VEVERKY 

Pavel Čech, Petrkov 2016 

Komiks plný her a úkolů, to zní dobře, že? 

Čeká vás příběh o příhodách tatínka, který 

vzpomíná na své oblíbené dětské hry. 

Ale to není všechno! Kniha je plná her, 

které si můžete zahrát i vy. 

Čekají vás piškvorky, lodě, křížovky, 

hádanky, doplňovačky a další skvělé věci. 

Tipy na knihy pro malé i velké 
 

Pro menší děti (a nejen pro ně)  



 

21 

 

PÍSEČNÍCI A BLUDNÝ ASTEROID 

Václav Dvořák, vlastní vydání 2018 

Příběh pro všechny dobrodruhy 

a neohrožené průzkumníky. 

K vaší planetě se blíží mezihvězdná loď a vy 

jste zvaní na palubu. Nastoupíte? 

Nebo raději zůstanete v sirotčinci na planetě 

Písečnice, kde toho k vidění moc není? 

 

 

PRAŠINA 

Vojtěch Matocha, Paseka 2018 

Moderní foglarovka? Alespoň tak zní nadšené 

recenze čtenářů. 

Prašina je místo v Praze, kde nefunguje 

elektřina, auta tam přestávají fungovat, stejně 

tak rádio, mobilní telefony. Prostě veškerá 

technika. Bude se Prašina dále rozšiřovat? 

PRINCEZNA V UTAJENÍ 

Connie Glynn, Fragment 2018 

Lottie je obyčejná dívka, která si několikrát 

představovala, že by byla princeznou. Ve škole 

potká Ellie, která opravdu princeznou je. 

Ta ale netouží po ničem jiném než po normálním 

životě. Stačí si jen prohodit role… 

Pro starší děti   
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Young adult 

INKOUST, KOV A SKLO 

Gwendolyn Clare, CooBoo 2019 

Elsa, hlavní hrdinka knihy, pochází ze světa, který je 

jiný, než my známe. Její matka její svět neustále 

mění, je ale unesena, a tak musí Elsa vstoupit 

do reality. Ocitne se v alternativní viktoriánské Itálii 

a snaží se vrátit svět do svých kolejí. Pátrá po ní 

ale nájemný vrah. 

 

 

BEZ ŠANCE 

Neal Shusterman, Knižní klub 2016 

Chtěli byste žít ve světě, kdy vás rodiče mohou 

nechat po 13 letech vašeho života rozpojit? 

Sirotci, problémové děti a další jsou posíláni 

do táborů, kde jsou jejich těla rozebrána na části, 

které poslouží jiným lidem. 

Tři děti se rozhodly, že rozpojeny nebudou… 

KRUTÝ PRINC 

Holly Black, CooBoo 2018 

Jude v sedmi letech přišla o oba rodiče. Nyní je jí 

17 let a žije spolu se svými sestrami na dvoře 

proradných víl. Jude ale mezi víly nepatří, ačkoli by 

to moc chtěla. Ne všichni ale víly milují, třeba princ 

Cardan. Jude se musí princi postavit, aby mohla 

dosáhnout svého cíle. 

 

  
Zdroje obrázků: www.knizniklub.cz 



 

23 



 

24 

Kalendář akcí 
 

14. březen 

TeenageNOC s literaturou (17:30–21:00 hod.) 

16. březen 

12. školní ples 

5. duben 

Zápis dětí do 1. ročníku (13:00–17:00 hod., 2. termín) 

16. duben 

Velikonoční jarmark 

17. duben 

Projektový den: Slovenský den (6. ročníky) 

23.–27. duben 

Turistický kurz (Nečtiny, 5. ročníky) 

29. duben – 3. květen 

Škola v přírodě (Nové Hutě, 2. B a 3. D) 

30. duben 

Třídní aktivy 

9. květen 

Ředitelské volno 

31. květen 

Sportovní den pro 1. třídy 
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3. červen 

Sportovní den pro 1. stupeň 

4. červen 

Sportovní den pro 2. stupeň 

5. červen 

Obhajoby absolventských prací 

10.–14. červen 

Vodácký kurz (9. ročníky) 

17.–20. červen 

Cyklistický kurz (8. ročníky) 

25. červen 

Den Zdraví  

27. červen 

Rozloučení se žáky 9. tříd 

28. červen 

Vydávání vysvědčení 
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Pozvánka na TeenageNOC s literaturou 
 

Čtení nejen pro teenagerovskou veřejnost na netradičních místech 

Doubravky. Díla českých a světových autorů vám budou předčítat zkušení 

čtenáři. Vy sami si můžete vybrat, na kterém místě svůj večer s knihami 

začnete, kudy půjdete a kde skončíte. Čtení totiž probíhá paralelně 

na všech místech od 17:30 do 21:00, číst se začíná vždy v půl a v celou, 

naposledy ve 20:30. Spojíte tak dvě příjemné věci v jednu – zdravou 

procházku před spaním a chvíli ve společnosti milých lidí a skvělých 

literárních ukázek. 

Pro více informací ledujte https://www.facebook.com/Teenagenoc/. 

       

https://www.facebook.com/Teenagenoc/
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