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Milí čtenáři, 

 

právě se Vám dostalo do ruky 
třetí číslo školního časopisu 

Dvaadvacítka ve školním roce 
2009/2010. Toto číslo je 

tematicky zaměřeno na jaro. 
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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Recitační soutěž  

Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo ve středu 27. 1. 2010. Soutěže se zúčastnili nejlepší 

recitátoři z každé třídy.  Žáci byli rozděleni do několika kategorií – 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy, 

6. a 7. třídy a nakonec 8. a 9. třídy. Žáci prvního stupně recitovali jednu básničku a žáci druhého 

stupně recitovali básničky dvě. Mohli jsme slyšet básně od Jaromíra Erbena, Karla Hynka Máchy, 

Jana Nerudy, Jaroslava Seiferta a mnoha dalších. V porotě zasedala zástupkyně ředitele paní Zdeňka 

Radová, paní učitelka Přibylová, Hornová a Lauberová. 

Soutěž jsem si zkusila na vlastní kůži a upřímně obdivuji žáky nižších tříd za jejich odvahu postavit 

se před skupinu 30 posluchačů a krásně zarecitovat básničku. Musím říct, že každý účastník svou 

básničku zarecitoval opravdu pěkně, i když jsme mohli zaslechnout malé výpadky textu obzvláště 

ve vyšších ročnících. 
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Soutěž 

POZOR!! 

POZOR!! 

 22. ZŠ vyhlašuje soutěž  

pro naše žáky 
 

„Nakresli školní vlajku“ 
Naše škola se účastní mnoha sportovních utkání. 

Vymysli a nakresli vlajku či znak pro tyto příležitosti. 

Odměna tě nemine. 
Vlajku dones (te) do konce dubna paní učitelce Pospíšilíkové do kabinetu. 
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Kojenecký ústav  

Díky vám jsme mohli pomoci kojeneckému ústavu na Doubravce 

 

Peníze vybrané na dni otevřených dveří ve 22. základní škole konečně našly svého majitele. 5. 1. 

jsme je byli předat s panem učitelem Bickem peníze kojeneckému ústavu na Doubravce. Peníze od 

nás převzala staniční sestra Hana Holubová, která nás provedla po kojeneckém ústavu. Ukázala 

nám změny, které se udály od loňského roku. Měli jsme možnost nahlédnout do dětských pokojíčků, 

ve kterých právě svačily děti. Trochu nás mrzí, že jsme nemohli přijít dříve a vidět krásnou vánoční 

výzdobu, která krášlila celý dům. Kojenecký ústav je dobře zařízený, krásně graficky upravený. 

S designovými návrhy dětskému domovu pomohla paní Sýkorová. Děti jsou velmi šikovné a veselé. 

I přes jejich nehezký osud si dokáží užívat života díky pomoci sester a vychovatelek. Hana Holubová 

nám ukázala fotky dětí, které se dostaly do rodin. Některé děti se dostaly i do zahraničí. 

Vychovatelky si k dětem vytváří pěkné vztahy. 

Když děti odchází do rodin, tak se v nich mísí 

pocity radosti a smutku. Děti jsou vděčné za 

péči, která jim byla věnována, a posílají 

pozdravy, fotografie ostatním dětem a 

vychovatelkám. Z této návštěvy jsme měli 

krásný pocit. Díky částce 2000 Kč si děti můžou 

koupit nějaké potřebné věci. Chtěli bychom vám 

poděkovat, že jste přispěli a my tak mohli 

pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

číslo 3 2009/2010 
 

6 

 



 
 

číslo 3        2009/2010 
  

7 

 



 
 

číslo 3 2009/2010 
 

8 
Preventan CUP 

24. března se na naší škole konal turnaj 4. a 5. tříd ve vybíjené. Soutěže se zúčastnily smíšené týmy 

z 10 základních škol. Polovina týmů si užila čerstvého vzduchu, protože hrály vybíjenou na našem 

hřišti. Druhá polovina hrála v tělocvičně. Sportovní klání zakončil finálový zápas mezi 25. ZŠ a 

Tymákovem. A jaké byly výsledky?? 

22. základní škola se umístila na krásném 5. místě. Králem turnaje se stal tým základní školy 

Tymákov. Děti si z turnaje odnesly krásné zážitky a tento turnaj se jistě nekonal naposledy. 
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Novinky a události na 22.  ZŠ 

Stránky školy 

Na webových stránkách školy si můžete, díky moderní technologii, prohlédnout školu při „virtuální 

procházce“. K prohlédnutí jsou všechny třídy, ve kterých probíhá výuka žáků. 

 

Akce 

27. března se uskutečnil Školní ples. Spousta hudby, dobré zábavy a vystoupení. Tato slova přesně vystihují 

letošní školní ples, který se konal v sokolovně TJ Plzeň – Újezd. 

 

Rozšířená výuka 

Ve školním roce 2010/2011 bude opět otevřena 6. třída s rozšířenou výukou informatiky a též 6. třída 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy (atletiky). Termín konání výběrového řízení a talentových zkoušek je 

10. května 2010 od 8:00 ve 22. základní škole. Přihlášky do jednotlivých tříd jsou k dispozici ke stažení na 

adrese (viz. níže). Termín odevzdání přihlášek je 30. dubna 2010. Detailnější informace k rozšířené výuce 

na 22. základní škole a podmínkám výběrového řízení a talentových zkoušek naleznete na webových 

stánkách. 

 

Vysvědčení radním 

Žáci sedmých, osmých a devátých tříd měli možnost napsat vysvědčení radním. Hodnotili kulturní vyžití, 

sportovní vyžití, životní prostředí, dopravní spojení, pomoc radnice škole a celkové hodnocení. Poté mohli 

napsat připomínky, co na Doubravce chybí. Nejvíce žákům chybí diskotéky, připojení na internet přes wifi, 

aquapark, kino a podobně. 
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Novinky a události na 22.  ZŠ 

Meteorologická stanice 

Meteorologická stanice je umístěna nad schodištěm 2. pavilonu, jsou z ní získávány a zobrazeny na stránkách 

školy následující údaje: venkovní teplota,THW index, dešťové srážky, rychlost a směr větru, vlhkost vzduchu, 

rosný bod a atmosférický tlak. Na stránkách školy je také možné najít předpověď počasí pro stávající den a 

fáze měsíce (v angličtině). Údaje poslouží nejen pro informaci, ale i jako podklady pro práci žáků v zeměpise, 

přírodovědě a v předmětu Člověk a svět. 

 

Raketoplán v Techmanii 

Před rokem jsme navštívili muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují. Byli jsme tak nadšení 

z vystavených exponátů, že jsme se nechali inspirovat ke stavbě našeho vlastního raketoplánu. Stavba trvala 

s menšími přestávkami až do 23. 3. 2010. Po celý duben bude práce žáků vystavena v plzeňské Techmanii v 

rámci akce Duben – měsíc kosmonautiky.  Na stavbě raketoplánu mají největší zásluhy David Bičiště, Matěj 

Mareček, Jiří Růžek a Sebastian Hamet. 
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Rubikon 

V pátek 12. 3. 2010se v naší škole již podruhé konala oblíbená soutěž o dodržování zákonů, týmové 

spolupráci a historii. Z osmých a devátých tříd byly vybrány soutěžní týmy, které se mezi sebou 

utkaly v pěti kolech o vytoužené vítězství. Soutěží nás provedl skvělý moderátor pan Mgr. Libor 

Janíček. V porotě zasedala Alena Pospíšilíková, Marie Žolková, Štěpánka Kanická, Martin Šatra, 

Ivana Kepková.   

Dopoledne ani pro diváky nebylo promarněné, pilně povzbuzovali svůj tým, hbitě odpovídali na 

otázky pana moderátora a nakonec si i zasoutěžili. Organizátorkou soutěže byla Mgr. Lucie 

Kepková. 

Soutěž Rubikon účinkujícího seznámí se zákony, s lidmi, kteří je tvoří, i s těmi, kteří dbají na jejich 

dodržování. Rubikon je zábava a týmová práce. Soutěže se zúčastnilo zatím 30 000  holek a kluků 

na 84 školách Plzeňského a Jihomoravského kraje. 

Tématem Rubikonu byla věta: Není ti 18?  Tak nesázej! Mladí lidé do 18 let se dostávají k sázkám a 

do sázkového prostředí a to je špatně. A Rubikon nám chce ukázat, kdy může být sázka zábavou a 

hrou a kdy už rizikem, které neustojíme. Rubikon bereme jako velkou hru, ale zároveň jako trénink 

pro život. Abychom se kdykoliv uměli správně rozhodnout, co je pro nás dobré a co ne. A to se 

netýká jenom sázení. 

Chtěli bychom poděkovat za pomoc všech zúčastněným z řad žáků i učitelů. Tým modrých vyhrál a 

postoupil do okresního kola. 
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Rubikon – okresní kolo 

9. 4. 2010 v 8:55 se před budovou Vočas v Pallově ulici začali scházet soutěžící vyslaní z 22. 

základní školy, jmenovitě: Luboš Jůdl, Ondra Vávra, Michaela Uhrová, Daniela Kaiserová a Michal 

Kaňák. Oblékli jsme se do zelených triček, která symbolizovala barvu našeho týmu. Dále jsme se 

seznámili s hosteskou Hankou, která nám byla k dispozici v průběhu celé soutěže.  

Na začátku soutěže jsme byli plni nadějí, že dosáhneme prvního místa a porazíme všech pět 

zbývajících týmů. A však po prvním kole se naše sny rozplynuly. Se skóre -2 body jsme opravdu 

nepočítali a do budoucna si budeme muset vylepšit znalost zákonů. Ve druhém kole jsme museli 

obhajovat rozhodnutí a činy postav z vybraných článků. Naše téma bylo Poker ve třídě a obhajovali 

jsme rozhodnutí Vítka, který se nechce zúčastnit.  V celé soutěži byla čtyři soutěžní kola a několik 

mezikol. V třetím kole byla práce s počítačem a ve čtvrtém kole sázky. V každém kole jsme se snažili 

naše skóre zvýšit, ale nakonec jsme odcházeli z 6. místa s krásným počtem 7 bodů a 4 GB „flashkou“ 

v kapse. 

Z nedostatku materiálu přikládáme fotky ze školního kola. 
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Jméno školního maskota  

Naše škola má nového maskota!! 

V posledních dnech žáci mohli podávat návrhy na jeho jméno. Bylo jich opravdu mnoho krásných, 

ale vybrali jsme nejčastější jména, která byla navržena.  

A teď je na vás, které jméno zvolíte. Můžete hlasovat na stránkách naší školy v sekci žákovského 

parlamentu. 

 

 

Jména: 

 

1) Púffík  

2) Modrý pes  

3) Maxipes 

4) Max  

5) Dlouhán 

6) Špagetka 

7) Hybernátus  
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Pohybové skladby  

Dne 31. 3. se v naší škole konalo okresní a krajské finále v pohybových skladbách. Zahájení 

provedla žákyně IX.C Tereza Horníková. Poté nás dnem provázela Mgr. Rita Zdráhalová. Celou akci 

zorganizovala PaeDr. Yveta Pompová, která byla zároveň předsedkyní akce. V porotě zasedaly: 

Mgr. Petra Kalistová, Mgr. Petra Brejchová, Mgr. Marta Zdráhalová a Mgr. Marta Chroustová. 

Účastníci byli rozděleni do tří kategorií. V 1. kategorii nám bylo předvedeno 6 skladeb. V 2. 

kategorii skladeb 7 a ve 3. kategorii 2 skladby. Všechny předvedené sestavy byly velice dobře 

choreograficky zpracované. Výherci jedou na republikové finále do Opavy.  Děkujeme všem 

pomocníkům z řad žáků a učitelů.   
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Výstava 22. ZŠ 

Dne 7. 4. 2010 byla na úřadě městského obvodu Plzeň 4 slavnostně otevřena výstava prací žáků 22. 

základní školy na téma Plzeň. Práce na této výstavě začaly krátce po zahájení tohoto pololetí a byla 

z nich tvořena hlavní náplň všech výtvarných výchov, které byly vedeny paní učitelkou Mgr. Janou 

Bidlákovou. 

Proč se stala tématem výstavy právě Plzeň? Jak jistě všichni víte, Plzeň kandiduje na Evropské 

hlavní město kultury roku 2015, a proto se i naše škola rozhodla program podpořit. Žáci se snažili 

zachytit zajímavá místa a architektonické skvosty v Plzni. Proto jsou na této výstavě k vidění 

nevšední obrazy jako ztvárnění plzeňského Tylova divadla a Dinopark, který je doplňován zvířaty 

ze Zoo.  

Na této výstavě můžete jít, kamkoli chcete. Můžete se vydat do kostela nebo do plzeňské synagogy. 

Na výstavě se spolu s mnoha rodiči sešly i ředitelka školy Mgr. Božena Světlíková a Jarmila 

Jakubcová, starostka městského obvodu na Doubravce, a výstava měla i proto takový úspěch. 

Výstava zde bude až do konce dubna. Pokud se chcete přijít podívat, máte možnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. základní škola Plzeň 

příspěvková organizace 

Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň 

tel.: 378 028 731  e-mail: skola@zs22.plzen-edu.cz  web: http://www.22zsplzen.cz 

 
 


