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Milí čtenáři, 

 

právě se Vám dostalo do ruky 
třetí číslo školního časopisu 

Dvaadvacítka ve školním roce 
2008/2009. Toto číslo je 
tematicky zaměřeno na 

Velikonoce. Samozřejmě 
nechybí ani příspěvky o dění na 
naší škole. V čísle též najdete i 

pozvánky na zajímavé akce. 
Proto doufáme, že se Vám bude 

toto číslo i další vydání líbit a 
přejeme Vám příjemné čtení. 

 

Vaše Dvaadvacítka 
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Kde: Krkonoše  Krkonoše  Krkonoše  Krkonoše –––– Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa    
 

Kdy: 27. 6. 2009 27. 6. 2009 27. 6. 2009 27. 6. 2009 –––– 4. 7. 2009 (od soboty do soboty) 4. 7. 2009 (od soboty do soboty) 4. 7. 2009 (od soboty do soboty) 4. 7. 2009 (od soboty do soboty) 
 

Ubytování v horském penzionu se společným sociálním zařízením. 
 

Stravování – plná penze a pitný režim 
 

Program:Program:Program:Program:    
safari Dvůr Králové nad Labem 
katakomby a pevnosti v Žacléři 

zámek v Kuksu 
lanovkou na Černou horu z Janských lázní 
muzeum Podkrkonoší v Trutnově a další 

sportovní vyžití a soutěže 
 

Cena: 3333    600 Kč600 Kč600 Kč600 Kč 
(ubytování, strava, doprava, výlety, vstupné, cestovní pojištění) 
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Nebe plné hvězdNebe plné hvězdNebe plné hvězdNebe plné hvězd    

Máte rádi hudbu? Posloucháte ji? Zpíváte si? Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek 

odpověděli ano, pak možná máte tuto zálibu společnou s třicítkou dětí, která se v úterý 24. 2. 2009 

zúčastnila finálového večera pěveckého klání nazvaného Nebe plné hvězd.  

Soutěž, kterou pořádala agentura City Music v čele s panem Romanem Audesem, byla určena 

žákům 14., 22. a 28. základní školy v Plzni a jejím cílem bylo umožnit pěvecky nadaným žákům 

vystoupit před veřejností a dokázat, co se v nich skrývá. Vybrané děti obou stupňů doubraveckých 

základních škol se na své vytoužené pěvecké představení měsíc svědomitě připravovaly a v úterý 

večer bylo proto v Kulturním domě v Šeříkové ulici opravdu co poslouchat a na co se dívat. Každý si 

přišel na své – od roztomilých, krásně zpívajících prvňáčků, po skvělé výkony odrostlejších slečen a 

kluků. 

Galavečer byl rozdělený do dvou částí. Nejdříve vystoupili žáci prvního stupně, mezi kterými 

se zvláště blýskla svojí Dívkou na koštěti žákyně čtvrté třídy 22. ZŠ Alice Feifrlíková. Její vystoupení 

bylo přehlídkou čistého zpěvu, tanečního umění i úsměvů, kterými malá Saxana okouzlila nejen 

odbornou porotu a získala nakonec ve své kategorii pomyslnou zlatou medaili. 

V kategorii druhého stupně nenechala „dvaadvacítka“ nic náhodě a obsadila všechny tři 

nejvyšší příčky. Nejvíce však svým suverénním výkonem překvapil všechny přítomné Josef Zicha, 

který zazpíval píseň Michala Davida Největší z nálezů a ztrát. 

Jsme rádi, že děti i přes náročnost celého programu nechaly trému před dveřmi koncertního 

sálu a předvedly divákům i porotě velmi vyrovnané a osobité výkony.  

 

 Kateřina Skočilová 
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Podpora aktivit k technickému vzděláváníPodpora aktivit k technickému vzděláváníPodpora aktivit k technickému vzděláváníPodpora aktivit k technickému vzdělávání    

Díky získání finančních prostředků z grantového programu města Plzně na rozvoj 

technického vzdělávání jsme nakoupili robotické stavebnice Lego Mindstorms. A tak žáci 9.A mohli 

v září zahájit práci s těmito stavebnicemi.  

Nejprve byli žáci vylosováni do skupin. Sestavili zkušebního robota, vyzkoušeli jeho 

naprogramování, čímž si vytvořili představu o funkčnosti jednotlivých senzorů a servomotorů a z 

části představu o tom, co vše je možné sestavit z této stavebnice.  

Po důkladném seznámení se stavebnicí, byla vyhlášena soutěž o nejlepšího robota. 

Rozhodnout o vítězi měli žáci 5. tříd.  

Tedy, co vše museli žáci zvládnout, aby se stali vítězi soutěže? 

 

Celá práce se skládala z těchto fází: 

1) Sestavení robota dle vlastního návrhu 

(bylo možné použít i návody 

stavebnice) 

2) Vytvoření vlastního programu pro 

robota 

3) Připravit prezentaci své práce pro 

žáky 5. ročníku 

 

A jak to vše dopadlo?  

Na prvním místě se umístili: Tereza Zelenková, Ivanka Phamová, Míša Soukupová, Lucka 

Petelová. Druhé místo obsadili: Bára Hergetová, Markéta Čmolíková, Míša Ládová, Bára 

Partynglová, Veronika Kratochvílová a třetí 

místo získali: Jura Kolesár, Tomáš Kepka, 

Honza Kratochvíl. 

Všem umístěným žákům, ale i těm, 

kteří skončili v poli poražených, gratuluji a 

zároveň děkuji za zápal a nasazení při stavbě 

robotů. O tom, jak probíhala stavba robotů a 

samotná prezentace, svědčí pořízené 

fotografie. 

 

 

 Martin Tomik 
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Tip na výlet pro zájemce o historiiTip na výlet pro zájemce o historiiTip na výlet pro zájemce o historiiTip na výlet pro zájemce o historii    

V součastné době probíhá v Národním muzeu výstava Republika. Byla zahájena 28. 10. 2008 

(den vyhlášení samostatného Československa). Pro velký zájem byla prodloužena do 6. 7. 2009. 

Výstava mapuje události spojené s 1. světovou válkou a vznikem samostatného československého 

státu. Ukazuje život městského obyvatelstva i rolníků a statkářů na vesnicích, představuje 

významné osobnosti politiky, kultury a vědy 1. republiky. Končí uzavřením Mnichovské dohody 

(září 1938). 

 

Otevírací doba pro zájemce:  

 Po – Út  9. 00 – 17. 00 

 St  9. 00 – 20.00 

 Čt – Pá 9. 00 – 17.00 

(Každé první úterý v měsíci zavřeno) 

 

Cena vstupenky: 

 Jednotlivec: 150 Kč 

 Studenti a senioři: 100 Kč  

 Rodinné: 200 Kč 

 Skupina: 50 Kč/osobu 

 

 

Pár obrázků z výstavy: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Jitka Vondráčková, IX.I 
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VelikonoceVelikonoceVelikonoceVelikonoce, svátky jara, svátky jara, svátky jara, svátky jara    

Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I 

dnes je tento svátek velice populární a v České republice ho slaví mnoho rodin. 

 

Velikonoční vajíčka: Vajíčka dostávali koledníci za odříkání hezké koledy. Velikonoční 

vajíčka musela být plná a barevná. Ta vyfouknutá, takzvané kraslice, se používala jako dekorace. 

Jejich hlavní předností je, že narozdíl od těch plných se tak rychle nezkazí. 

 

Velikonoční beránek: Je symbolem člena Božího stáda, o něž se stará jejich pastýř-židovský 

Bůh. Beránek je již od středověku známý jako obřadní pokrm. My se dnes můžeme jenom domnívat, 

zda si lidé mohli dovolit opravdové beránčí maso, které bylo v té době velice drahé, nebo zda 

pojídali pouze pečivo ve tvaru beránka. Dnes se pečivo ve tvaru beránka peče každým rokem na 

Velikonoce v mnoha rodinách. 

 

Velikonoční zajíček: Symbol je převzatý z Německa.  

Velikonoční koledy: 

Malý koledníček 

Já jsem malý koledníček, tetičko, 

přišel jsem si pro červený vajíčko. 

Pro vajíčko červený, 

pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 

koledníček milý? 

Koleda 

Panímámo zlatičká, 

darujte nám vajíčka. 

Nedáte-li vajíčka, 

uteče vám slepička 

do horního rybníčka 

a z rybníčka do louže, 

 kdo jí odtud pomůže? 

 

 

Jitka Vondráčková, IX.I 
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Velikonoce, to není jen neděle a pondělíVelikonoce, to není jen neděle a pondělíVelikonoce, to není jen neděle a pondělíVelikonoce, to není jen neděle a pondělí    

Škaredá středa:  

Podle křesťanských tradic je prvním dnem ze svatého týdne. Podle lidového obyčeje se lidé v 

tento den nesmí škaredit a mračit, jinak to budou dělat každou středu po celý rok. Středa dostala 

svoje jméno podle činnosti, která se v tu dobu dělávala – vymetaly se komíny. 

Zelený čtvrtek:  

Přichází o den později. Původ tohoto názvu není přesně znám, ale usuzuje se, že je asi 

odvozen od zeleného mešního roucha, který nosili ten den faráři. Ve čtvrtek bychom měli jíst samou 

zelenou stravu, jako například zelí, špenát a podobně. Člověk by potom měl být silný a zdravý.  

Velký pátek: 

Na Veliký pátek se můžeme ochránit před nemocemi, pokud časně ráno skočíme do potoka. 

Pokud máte v rodině chlapce, který se nebojí potápět, řekněte mu, ať vyloví ze dna pusou kamínek a 

hodí ho levou rukou za sebe. Prý ho potom nebudou bolet zuby. 

Bílá sobota: 

Je dnem úklidu. Každá hospodyňka uklízela světnici a celý dům, bílily se stěny pokojů a 

domů. Sobota byla zároveň i příprava na Boží hod velikonoční v neděli. Chlapci pletli pomlázky, 

děvčata zdobila vajíčka. V ten den také skončil dlouhý půst a večer se v kostelech se zapáleným 

posvěceným ohněm před vchodem či uvnitř konala mše. 

Boží hod velikonoční: 

 Nedělní Boží hod velikonoční byl vyvrcholením svátků. Světily se posvátné pokrmy jako 

beránci, mazance, chleba, víno a vejce. Děvčata už byla připravená na pondělní výprask a chlapci si 

naposledy přeříkávali koledu na pondělí. 

Velikonoční pondělí: 

 Velikonoční pondělí, kdy kluci šlehali dívky proutěnou pomlázkou, často vyrobenou z 

vrbového proutí. Dělalo se tomu proto, aby ženy byly příští rok silné a zdravé. Odměnou za výprask 

jsou malovaná vajíčka. V některých oblastech ale naopak děvčata chodila s pomlázkou či polévala 

muže studenou vodou. 
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Pár tipů na velikonoční dobrotyPár tipů na velikonoční dobrotyPár tipů na velikonoční dobrotyPár tipů na velikonoční dobroty    

Mazanec 

Do mísy dáme 30 dkg másla anebo jiného tuku, 

20 dkg cukru, citrónovou, pomerančovou kůru, 6 až 8 

žloutků, 1 dkg soli, rumu, višňovky, dobře rukama 

vypracujeme. Ze 4 dkg kvasnic vykynutý kvásek, 

trošku muškátového květu tlučeného anebo oříšku, 

vanilku. 1 kg přesáté teplé mouky, očištěné hrozinky. 

Opařené krájené mandle, krájený citronát. Mléka dle 

potřeby. Slabší těsto jako na vánočku rukama dobře 

vypracuj a nech zkynout. Rozděl buďto 1, anebo více 

krájej a vyválej v bochánek. Klaď na potřený plech. 

Nech zkynout, potři rozšlehaným vejcem a pěkně peč. Pečený potři cukrovou vodou, posypme 

cukrem a nechejme v troubě 6 až 7minut, aby ten cukr se dobře na těsto přilepil pečené a nepadal 

dolů. 

Poznámka: Nežli dáme mazanec péci, nožem na vrchu nařízneme kříž. 

 

Velikonoční beránek 

Recept je určen pro 4 osoby. Ingredience: 250 g moučkového cukru, 5 žloutků, 

1 vanilkový cukr, kůra i šťáva z 1/2 citronu, 300 g polohrubé mouky, 1 hořká mandle, 5 

bílků, tuk a strouhanka na formu. 

Cukr, žloutky, vanilkový cukr a strouhanou citrónovou kůru třeme do pěny. Potom přidáme 

strouhanou hořkou mandlí, citrónovou šťávu, ušlehaný tuhý sníh a prosetou mouku. Lehce 

promícháme a nalijeme do dobře vymaštěné a strouhankou vysypané formy. Pečeme ve středně 

teplé formě do růžova. Upečeného beránka vyklopíme, oči uděláme z rozinek, na krk dáme mašličku 

případně zvoneček a do hubičky zelenou větvičku. 

Beránka můžeme také polít bílkovou polevou z 1 

bílku, 100 g přesátého moučkového cukru a lžíce 

citrónové šťávy.  
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Třeme v míse omastek, trochu cukru. Můžeme 

přidat 3-4 větší vařené, pak loupané brambory, 3-4 celá 

vejce. Sůl, mouku přesátou a z kvasnic vykynutý kvásek. 

Mlékem zadělej rukama tužší těsto a dobře je vypracuj. 

Nech zkynout. Zkynuté dej na pomoučněný vál. Rozválej 

v 1-2-3 i více kusů dle množství těsta v podlouhlé šišky. 

Řež kousky. Vyválej v podlouhlou šišku. Slož, dej na 

potřený plech. Nech zkynout. Zkynuté potři vejcem, posyp 

kmínem se solí anebo mákem a pěkně peč. 

 

 

Návod na pletení pomlázky: 

Tento typ pletenců je nejjednodušší typ z techniky kumihimo. Spočívá v rozdělení pramenů 

po obvodu na dvojice a pak v jednom kroku překřížíme liché prameny přes sudé směrem vpravo, 

tím vzniknou další dvojice. V dalším kroku překřížíme sudé prameny přes liché vlevo. S každým 

krokem si posuňte pletenec v ruce trochu níž.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufám, že vám tyto rady a recepty trochu pomohou. Všem přeji krásné Velikonoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Vondráčková, IX.I 
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Ámos, boj o nejlepšího učitele na školeÁmos, boj o nejlepšího učitele na školeÁmos, boj o nejlepšího učitele na školeÁmos, boj o nejlepšího učitele na škole    

Dne 26. 3. 2009 se konalo vyhlášení soutěže o nejoblíbenějšího učitele na škole. Tato akce 

dostala pojmenování Ámos. Každé z dětí dostane lísteček a na něj napíše svého favorita. Důležité 

rozhodnutí učiní každý sám. Odevzdané hlasy jsou za přísných bezpečnostních podmínek 

vyhodnoceny v ředitelně. A nastává slavnostní vyhlášení. Atmosféra je nabita emocemi, výsledky 

jsou do poslední chvíle nejisté. Chvíle čekání letos zpříjemnili i úspěšní účastníci nedávné soutěže 

Nebe plné hvězd.  

 

Na 1. stupni byli nejlepší tito učitelé: 

1. Marcela Kliková 

2. Eva Lauberová 

3. Marta Michálková 

 

Na 2. stupni byli nejlepší tito učitelé: 

1. Katka Skočilová 

2. Tomáš Pešek 

3. Lucie Kepková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Freisleben, David Ježek, IX.I 



 

 

číslo 3 2008/2009 

 

12 

Ohlasy žáků na akci RubikonOhlasy žáků na akci RubikonOhlasy žáků na akci RubikonOhlasy žáků na akci Rubikon    

Rubikon je nová soutěž pro žáky 8. a 9. tříd. Probíhá od září 2008 do června 2009 a zatím se 

do ní zapojilo 42 škol. Na naší škole se tato soutěž odehrála 23. března 2009. Soutěžilo mezi sebou 

šest týmů, které byly rozlišeny podle barev. Tým naší třídy 9.I se pyšnil barvou oranžovou. V přísné 

porotě zasedaly vedle dalších členů i paní zástupkyně naší školy, členka sboru 14. ZŠ a zástupce 

Policie ČR. Tato soutěž prověřovala znalost našich zákonů, schopnost rozhodovat se, smysl pro risk 

a samozřejmě jejich schopnost mluvení – vyjádření se k zadanému tématu. Po celou dobu soutěže si 

žáci vedli opravdu skvěle a jejich výkony byly takřka vyrovnané, ovšem ve finále se s celkovým 

počtem 103 bodů na prvním místě umístil tým našich „Oranžových“, který postupuje do 

celorepublikového kola Rubikonu. Určitě jim všichni budeme držet palce. 

Jitka Vondráčková, IX.I 

 

V pondělí 23. března 2009 se zúčastnily vybrané týmy z osmých a devátých tříd 22. základní 

školy na Doubravce projektu pro školy nazývaného Rubikon. V této hře soutěžilo celkem 6 

šestičlenných družstev. Každý tým si předem vylosoval barvu, ve které měli žáci zastupovat sebe a 

svoji třídu. Řešili otázky všeobecného znění. Na klidný a spravedlivý průběh soutěže dohlížela 

porota složená ze zástupce Policie ČR pana Šatry, zástupkyně naší školy paní Mgr. Zdeňky Radové, 

Mgr. Anny Čečilové, učitelky 14. základní školy, Marie Žolkové, zástupkyně magistrátu města Plzně 

a Štěpánky Kanické, zástupkyně ÚMO 4 Plzeň. Atmosféra na bojišti byla velmi dobrá, každý fandil a 

podporoval svůj tým. Vítězem soutěže se stali „Oranžoví“, tedy zástupci 9.I. 

Tato soutěž nám ukázala, jak velké, nebo naopak malé jsou naše vědomosti, a seznámila nás 

s mnoha novými skutečnostmi. Mně osobně se tento projekt velmi líbil. Je super vyzkoušet si jinou 

formu výuky, než na jakou jsme všichni zvyklí. 

Tereze Zelenková,  IX.A 

 

  

 



 

 

číslo 3        2008/2009 

  

13 

Příspěvky našich žákůPříspěvky našich žákůPříspěvky našich žákůPříspěvky našich žáků    

Prázdniny v roce 3000 

Sedmého ledna v osm hodin jsme viděli ve zprávách, že na naši planetu zaútočili Kaureni. Je 

to velmi hamižný a chtivý národ. Rozhodl jsem se, že si udělám na nějaký čas volno, poznám nové 

kouty galaxie, a až skončí válka, tak se vrátím. Doma mě nic nedrželo. Naťukal jsem kód do počítače 

a v tu chvíli se začal dům přestavovat na vesmírnou loď. Vyrazil jsem k Grardenskému cípu galaxie. 

Znám tam jeden měsíc, který je neobydlený a má zajímavou faunu a floru. Otevřel jsem 

hyperprostorové okno a proletěl jsem jím. “Nádhera!“ Zvolal jsem při pohledu na duhovou 

atmosféru měsíce. Otočil jsem motory pro sestup do atmosféry. Klesal jsem, najednou něco 

zajiskřilo a s neovladatelnou lodí jsem mířil přímo k zemi. Prásk, loď dopadla na bahnitou pláž. 

Došel jsem z řídící místnosti zase k počítači. Znovu jsem naťukal kód a on lusknutím prstu přestavěl 

zpátky vesmírnou loď na byt. Došel jsem si pro kluzák a udělal jsem si projížďku zalesněnou 

krajinou. Nádherně svítila modrá hvězda. Stromy připomínaly palmy. Pak jsem vypnul motor, 

natáhl se a zavřel jsem oči. Nechal jsem na sebe působit okolní krajinu. Znovu jsem viděl duhovou 

atmosféru, jak se barvy míchají a utvářejí nové. Byl to nádherný pohled. Něco mě začalo lechtat. 

Probudil jsem se a prudce se zvednul. Zamžoural jsem očima a viděl jsem, jak po mě leze obrovský 

brouk. Shodil jsem ho. Usmál jsem se a v duchu jsem si řekl, že je to ale nádherná dovolená.  

Pavel Tomiczek, IX.I 

 

O dějepise 

Letošní školní rok je pro nás šesťáky novou zkušeností. Máme spoustu nových učitelů a 

nových předmětů, například fyziku, přírodopis, občanskou výuku, zeměpis, informatiku a také 

dějepis. 

 Uběhlo teprve půl roku a my už jsme se dozvěděli plno zajímavostí z historie lidstva. Během 

tak krátké doby jsme stačili projít časové období více než tří milionů let. Dozvěděli jsme se, jak se 

člověk vyvíjel od nejstaršího typu – člověka zručného, dávno před naším letopočtem, až po dějiny 

starověku, které vyvrcholily antikou, která představuje novou etapu ve vývoji lidstva – do doby 

přibližně 500 let našeho letopočtu. I když je historie věda, dá se při ní zažít při vyučování spousta 

legrace. Můžeme se třeba od spolužáka dozvědět, že si gladiátory představuje jako wreslingy 

(zápasníky v ringu) a další vtipné věci, při kterých se smíchem otřásá celá třída.  

Paní učitelka umí probíranou látku zajímavě vysvětlit. Zaujalo mě její vyprávění o římském 

vojevůdci Caesarovi.  

Ještě nás čeká dlouhá cesta, než se dostaneme do naší doby. Jsem zvědavý, co zajímavého se 

ještě dozvíme. 

Milan Ungr, VI.A 



 

 

číslo 3 2008/2009 
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Pohybové skladbyPohybové skladbyPohybové skladbyPohybové skladby    

Dne 31. března hostila 22. základní 

škola z pověření OR AŠSK žáky základních a 

středních škol Plzeňského kraje. V jejich 

prostorách se konala okresní a krajská kola 

v pohybových skladbách. Soutěž proběhla 

ve 3 kategoriích (6–18 let). Nejlepší 

družstva z každé kategorie postoupila do 

republikového finále, které se uskuteční  

23. dubna 2009 v Opavě. Postup do 

celostátního kola si vybojovala z I. kategorie 

děvčata ze 7. základní školy Plzeň,  

ze III. kategorie postoupily dívky ze GJŠB 

Domažlice a ve II. kategorii si zajistily účast žákyně pořádající 22. základní školy se skladbou 

Večerníček. Autorkou této skladby je Lucie Kepková. Blahopřejeme a držíme Vám palce. 

Yveta Pompová 



 

 

číslo 3        2008/2009 
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Fenomén jménem Chuck NorrisFenomén jménem Chuck NorrisFenomén jménem Chuck NorrisFenomén jménem Chuck Norris    

Tyto vtipy o něm byli složeny kvůli seriálu (Walker, Texas Ranger), ve kterém účinkoval jako 

hlavní postava a byl prakticky nepřemožitelný. 

Ukázky několika vtipů o Chucku Norrisovi. 

1. Chuck Norris dokáže pálit mravence lupou. V noci. 

2. Chuck Norris je první člověk, který porazil betonovou zeď v 

tenise. 

3. Chuck Norris umí prásknout otáčecími dveřmi. 

4. Chuck Norris umí roztáhnout diamant a proměnit ho tak 

v uhlí. 

5. Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem. 

6. Chuck Norris vydržel v non-stop baru do zavíračky. 

7. Chuck Norris byl jednou v soutěži Kolo Štěstí a točil jako první. Zbylých 29 minut televizní 

show se čekalo jestli se kolo zastaví. 

8. Byl překonán rychlostní rekord automobilů. Neznámý pražský důchodce nemohl nastartovat 

svého Favorita, a proto požádal kolem procházejícího Chucka Norrise, zda by ho neroztlačil. 

9. Bermudský trojúhelník byl původně Bermudský čtverec. To bylo předtím, než mu Chuck 

Norris ukopl jeden roh. 

10. Chuck Norris hrál ruskou ruletu s plně nabitou zbraní. Začínal a vyhrál. 

11. Chuck Norris umí cokoliv rozdělit na tři půlky. 

12. Chuck Norris objel zeměkouli na rotopedu. 

13. Chuck Norris se narodil ve srubu, který si sám postavil. 

14. Chuck Norris spí s rozsvíceným světlem. Ne, že by se bál 

tmy, ale tma se bojí Chucka Norrise. 

15. Chuck Norris za války sestřelil německé bojové letadlo 

tak, že na něj zamířil dva prsty a řekl: "Beng!" 

 

 

Jakub Freisleben, David Ježek, IX.I 
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