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Milí čtenáři, 

 

Právě se Vám dostalo do ruky 

třetí číslo Dvaadvacítky ve škol-

ním roce 2010/2011, ve kterém 

si škola připomíná 45 let od její-

ho založení. Ani redakce časopi-

su tudíž nemohla toto výročí 

opomenout, proto tedy omluvte 

zvýšený výskyt číslovek 45 na 

stránkách tohoto čísla. 

Vaše Dvaadvacítka 

 
Titulní strana: Práce žáků 22. ZŠ na vernisáži žákovských prací - ÚMO Plzeň 4, Foto: 22. ZŠ 
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ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ŠKOLY 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Když jsem byla úplně malá, tak selkou. Později prodavačkou, lékařkou, archeologem a ta-

ké učitelkou. 

Kam jste chodila do školy? 

Do 1.až 5. třídy do školy v Žichovicích a na druhý stupeň do 6.-9. třídy v Rábí. 

Jaké předměty vás bavily? 

Nejvíce mě bavil český jazyk, líbil se dějepis, zeměpis a matematika. 

Jaké jste měla záliby, když jste byla malá? 

Měla jsem doma pejska, jezdila jsem na kole a bavily mě ruční práce (např. šití, pletení). 

Zúčastnila jste se někdy nějakých vědomostních soutěží? 

Zúčastnila jsem se zeměpisných soutěží a soutěží z českého jazyka. 

Koho učíte? Jaký předmět? 

Teď učím v 8.B, mám je na český jazyk a praktické činnosti. 

Jak jste spokojena s výkony žáků z 22.ZŠ? 

V soutěžích jsou naši žáci úspěšní, to jsem spokojena, ale někteří by se měli více a častěji 

učit. 

Jaké problémy musíte řešit? 

Ve škole musíme řešit velmi různorodé problémy – počínaje nezbednými žáky, organizaci 

vyučování, financování školy, přípravu projektů a soutěží, zajištění bezpečnosti, údržbu 

školy až po přípravu nástavby školních budov. Nyní např. připravujeme oslavy 45. výročí 

založení školy. 

Napsala: Kateřina Vaníková, Tereza Jílková, Pavel Barkóci 
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NÁŠ ÁMOS 2011 
Od 21. 3. do 26. 3. 2011 děti 22. ZŠ mohly volit svého nejoblíbenějšího učitele/učitelku na 

soutěži Náš Ámos. Touto soutěží se oslavuje Jan Ámos Komenský, který se v této době na-

rodil (28.3.1592). Vyhlášení vítězů proběhlo 29. 3.2011 ve 14.30 hod. 

 

Na prvním stupni se umístily:  

1. místo: Marcela Kliková,  

2. místo: Liběna Hornová,  

3. místo: Eva Lauberová.  

Na druhém stupni se umístili:  

1. místo: Tomáš Pešek,  

2. místo: Kateřina Skočilová, 

3. místo: Lucie Kepková.  

A teď se vítězů zeptáme na pár otázek:  

Nejoblíbenější učitelky na 1. stupni. 
Zleva: Eva Lauberová, Marcela Kliková, Liběna Hornová 
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Napsaly: Pavla Bílá a Natálie Řezníčková 
Foto: 22: ZŠ 

Marcela Kliková (třídní učitelka I. A): 

Jak dlouho učíte?  

22 let. 

Jaký pocit jste měla při vyhlášení 

ankety?  

Hezký, milý. 

Co přejete škole k 45. výročí? 

Samé hodné žáky a usměvavé učite-

le. 

Jaké jsou vaše nejoblíbenější před-

měty, které učíte?  

Český jazyk a psaní. 

Kam jste chodila do školy, když jste 

byla malá?  

28. ZŠ v Plzni 

Tomáš Pešek (třídní učitel VI. B) 

Do jaké školy jste chodil?  

Začal jsem na 28. ZŠ, od 3. třídy do hokejové 

9. ZŠ, poté gymnázium Luďka Pika a VŠ v Ústí 

nad Labem. 

Jak dlouho učíte?  

Přesně 12 let. 

Jaké jsou vaše nejoblíbenější předměty?  

Tělesná výchova, matematika, přírodopis. 

Jaký pocit jste měl při vyhlášení ankety? 

Vždy, když člověk něco vyhraje, se cítí krásně, 

obzvláště když se mu podaří získat cenu opráv-

něně. Všem dětem za jejich hlasy děkuji. 

Co přejete škole k 45. výročí?  

Ať je vždy školou, kde se děti cítí dobře, kam rá-

dy chodí, ať se jí všechny problémy vyhýbají. 

Nejoblíbenější učitelé na 2. stupni. 
Zleva: Lucie Kepková, Tomáš Pešek, Kateřina Skočilová 
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Život bez elektřiny (Úvaha) 

Indiáni si vyprávějí o tom, že jednou spadne elektřina a národ bílého muže vyhyne. Řekl 

bych, že naše generace je tak přetechnizovaná, že toto tvrzení, či anekdota není daleko 

od pravdy. 

Elektřina v naší době obstarává 70-75% práce. Pračky, myčky, mikrovlnné trouby, rychlo-

varné konvice televize, počítače rádia, to vše a mnohem víc funguje na elektřinu.  Z toho 

vyplývá, že je pro nás elektřina absolutně nepostradatelná. Takže když třeba ČEZ náho-

dou vypojí elektřinu od 14 do 16 hodin, jsme prakticky bezmocní. Přestože elektřina je 

objevem poměrně nedávným (elektřinu sice znali již ve starověkém Římě), člověk si na ni 

obdivuhodně zvykl a stal se na ní plně závislý.  

Dříve měly ženy mnohem, ale opravdu mnohem těžší práci, než mají dnes. Bez elektřiny 

musely prát prádlo v neckách s valchou a „mýdlem s jelenem“, mýt nádobí v ruce a po-

dobně. Tyto práce dnes za ženy obstará automatická pračka a myčka nádobí. Pravda, že-

ny občas myjí nádobí v ruce, ale to je jen zlomek. 

Mužům zase usnadňuje život elektrický holicí strojek. Sice holení namokro břitvou se 

stále považuje za nejlepší, ale v naší uspěchané době nejde tolik o kvalitu, jako o rych-

lost.  

O počítačích asi raději hovořit nebudu. To je samostatná kapitola, ale komunikaci nám 

elektřina usnadňuje snad na nejvyšší možné úrovni. Kdysi velmi populární telegraf je ny-

ní již prakticky nevyužíván, ale jeho základem byla také elektřina. Ovšem mobil či 

„pevný“ telefon, to je věc. Jeho využití je opravdu nekonečné od klasických SMS a volání, 

přes hraní her až po odhalování nádorů či hlídání činnosti srdce.  

Také ponocování zavinila elektřina. Jak řekli Šimek s Grossmannem: „Edison je táta a za-

kladatel ponocování. On tahá táty od rodin do hospod skrze tu žárovku. A my ho za to 

ještě oslavujeme a učíme o něm ve školách.“ Něco pravdy na tom bude.  

Teplá voda je jeden z největších úspěchů elektřiny. Lidé se myli v ledové vodě pod pum-

pou a jednou týdně šli na velkou koupel do lázní. Zato my si bez teplé vody nedokážeme 

představit ani den. 

Bohužel elektřina lidem jen neslouží. Například elektrické křeslo… 

Co říci závěrem? Řekl bych, že se na elektřinu nemůžeme dívat pouze z jednoho úhlu po-

hledu, protože její využití je opravdu všestranné. 

Jak by to vypadalo, kdybychom neměli takové průkopníky jako T. A. Edison, nebo třeba 

A.G. Bell? Těžko domyslet…  

Napsal: Michal Karpíšek (VIII.B) 
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Napsali: Natálie Řezníčková (Kateřina Vaníková) 

Foto: 22. ZŠ 

Slovenský den 

Každý rok 22. ZŠ pořádá Slovenský den. Tenhle rok tomu nebylo jinak a děti z 6. tříd si 

připomínaly, že slovenština je jazyk nám nejbližší. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a po-

stupně jsme navštěvovali stanoviště: 

• Slovenský jazyk - Poznali jsme význam některých nových slov a neznámá slova jsme 

hledali ve slovníku. Paní učitelka nám také pustila slovenskou pohádku. 

• Hudba a tanec na Slovensku - Paní učitelka Skočilová k nám přišla ve slovenském 

kroji a my jsme ho 

popisovali. Na závěr 

hodiny nás naučila 

tanec čardáš a za od-

měnu nám dala 

ochutnat sýr ze Slo-

venska. 

• Historie Slovenska - 

Povídali jsme si o his-

torických postavách 

Slovenska, památ-

kách a panovnících. 

• Geografie Slovenska - Na tomto stanovišti jsme dostali slepou mapku a doplňovali 

jsme do ní řeky, pohoří a města. Na konci hodiny už byla plná.  

• Fauna a flóra Slovenska - Učili jsme se o rostlinách a živočiších, vysvětlili jsme si po-

jem endemit a nezapomněli jsme se zmínit o botanicích a vědcích. 

• Současný život na Slovensku - Povídali jsme si o známých hercích, zpěvácích, také 

o prezidentovi a věcích typických pro Slovensko. 

Na závěr jsme psali test. Takže jsme se naučili mnoho nových a zajímavých věcí. Ale bo-

hužel pro šesté třídy se to nebude opakovat. Aspoň se páté třídy budou těšit na příští 

rok. A my doufáme, že si to užijí stejně jako my. :-) 

Nácvik tradičního lidového tance ze Slovenska. 
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NÁVŠTĚVA PSÍHO ÚTULKU 
Ve čtvrtek 20. ledna 2011 jsme se spolu se třídou V. B vypravili na návštěvu do psího útul-

ku pro zvířata v nouzi, který sídlí na Borských Polích v Plzni. 

V útulku nás přivítala paní Jana Kindlová a jeho ředitel Martin Kuna. Dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavých informací o tom, jak se psi do útulku dostávají, i o tom, co máme dě-

lat, když se nám pejsek ztratí nebo když nějakého najdeme.  

Zřizovatelem útulku je Liga na ochranu zvířat. Původní útulek byl na Valše a první pejsek 

přijel v roce 1992. V lednu 2011 byl útulek přestěhován do nově zřízených prostorů na 

Borských Polích. Kapacita původního útulku byla 70 míst, v novém jich je více.  

Útulkem ročně projdou stovky psů, většina v útulku zůstává kolem dvou měsíců. Každý 

měsíc je do útulku přijato kolem 60 až 70 psů a stejný počet je vydán buď původnímu ma-

jitelům, nebo novým majitelům.  

Každý jsme přinesli pytlík piškotů. Všichni budeme na tuto návštěvu dlouho a rádi vzpomí-

nat. 

Hasík Rocky Linda Broček 

Babča Tomík Mufík Mahony 

Napsala: Pavlína Hofmanová 
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Napsaly: Pavlína Hofmanová, Kateřina Vaníková a Tereza Jílková 

Jak vzpomíná na svoji školu veřejnost 

Do jaké jste chodila školy? 

Do obecné školy v Praze na Smíchově ve 

Vltavské ulici. (Lilli Špirková) 

Jaký předmět vás ve škole bavil a jaký 

nebavil? 

Bavila mě výtvarná výchova a nebavila 

chemie.  

(pí. Michálková) 

Bavila mě tělesná výchova a nebavila fyzi-

ka.  

(pí. Heinová) 

Kde jste chodil do školy? 

V Hradci Králové. (p. Mrakota) 

Jaké bylo vaše oblíbené jídlo? 

Kolínka, já milovala kolínka a rajskou 

omáčku. (pí. Hradecká) 

Jezdili jste se školou na výlety? Jaké? 

Ano, na Moravu a na Slovensko.  

(pí. Kaňková) 

Co jste měl za koníčky na ZŠ? 

Divadlo, recitaci a košíkovou. (p. Zdeněk) 

Jaký cizí jazyk jste se na ZŠ učil? 

Němčinu. (p. Šerý) 

Měl jste nějaké zvíře? 

Jo, měl jsem kočku. (Anonym) 

Dělal jste nějaký sport?  

Lehkou atletiku. (Anonym) 

Co jste dělali o přestávce? 

Nic, vypustili nás na chodbu a chodili jsme 

do kola. (Anonym) 

Měli jste ve škole nějaké akce, soutěže? 

Žádné akce nebyly. Chodila jsem do školy za 

války. (Anonym) 
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Vědomostní kvíz 

1. Kde leželo Kartágo? 

 a) v Asii 

 b) v Evropě 

 c) v Africe 

 

2. Kolik párů končetin má rak? 

 a) 4 

 b) 5 

 c) 3 

 

3. Jakou barvu má ametyst? 

 a) žlutou 

 b) modrou 

 c) fialovou 

4. Nota celá je na: 

 a) 4 doby  

 b) 2 doby  

 c) 1 dobu 

 

 5) Komu patří Kanárské ostrovy? 

 a) Španělsku 

 b) Velké Británii 

 c) Maroku 

 

6. Jaký byl příbuzenský vztah mezi Kar-

lem IV. a Zikmundem Lucemburským? 

 a) děd a vnuk 

 b) otec a syn 

 c) strýc a synovec 

 

7. Které číslo bude následovat v řadě:  

8, 1, 9, 2, 10, 3, ? 

 a) 11 

 b) 4 

 c) 13 
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Napsaly: Tereza Jílková, Kateřina Vaníková 

8. Za jaký klub nechytal Dominik Hašek v 

NHL? 

 a) Montreal 

 b) Ottawa 

 c) Detroit 

9. Jaký je správný tvar 7. pádu, mn. čísla 

od slova „myš“? 

 a) myšima 

 b) myšemi 

 c) myšmi 

10. Ve kterém roce se poprvé začala použí-

vat zkratka WWW? 

 a) 1986 

 b) 1991 

 c) 1996 

 Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7a, 8a, 9c, 10b. 

Přiřaď k druhovým názvům stromů jejich latinské názvy. 

 

   Olše      Tilia 

   Javor      Thuja 

   Zerav      Populus 

   Borovice     Alnus 

   Lípa       Pinus 

    Topol      Acer 

Řešení (olše-alnus, javor-acer, zerav-thuja, borovice-pinus, lípa-tilia, topol-populus) 
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Návštěva židovského města v Praze 

Napsaly: Kateřina Říhová, Michaela Císlerová (VIII.B) 

Foto: 22. ZŠ 

Dne 14. 4. 2011 jsme se 

vypravili do hlavního měs-

ta Prahy, do Židovského 

města. 

Po výstupu z autobusu 

jsme zamířili na přednáš-

ku. Bohužel jsme cestou 

do vzdělávacího centra 

malinko zabloudili.  

Naší průvodkyní byla paní 

se slunečnicí, která nás 

provedla životem Židů. 

Mluvili jsme o obřízce, ži-

dovském stravování, domácnosti a židovské svatbě, kterou jsme si sami mohli vyzkoušet. 

Poté nás paní průvodkyně provedla Staronovou synagogou, Pinkasovou synagogou, kte-

rá je popsána jmény 80 000 Židů a kde si kluci museli, a holky mohly, vzít jarmulky 

(židovská pokrývka hlavy).  

Dále jsme navštívili Starý 

židovský hřbitov, který pl-

nil přání a kde je také po-

hřben rabi Loew, který 

stvořil Golema. 

Chvílemi byla přednáška 

nudná, ale něco málo 

jsme si odnesli. 
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Napsal: Lukáš Losleben (VII.A) 

Foto: 22. ZŠ 

Návštěva ekologické farmy 

Naše třída 7.A se na Den Země vypravila 

na ekologickou farmu do Prusin u Nebí-

lov.  

V učebně jsme malovali kraslice, v sadu 

jsme vyzkoušeli smyslové vnímání příro-

dy. 

Z přírodních materiálů jsme si vyrobili 

Moranu, která byla vynesena do místní-

ho rybníka, a tím jsme přivítali jaro a za-

čátek Velikonoc.  

Kozel Vendelín a další zvířata ocenila sta-

ré pečivo a ovoce, kterými jsme je nakr-

mili. 

Líbilo se nám to a ani jsme moc nezlobili. 
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Vtipy z divadla 

Vytvořila: Natálie Řezníčková 

Zdroj: vtipy.legrace.cz 

Manželé přijdou pozdě do divadla a cpou se do prostřed řady. Při té příležitosti on šlápne 

na kraji sedící slečně na nohu, ani se neomluví. Po přestávce se zase zdrželi a opět všichni 

vstávají. Pán se zeptá slečny na krajním sedadle, jestli to je ona, které šlápl na nohu. 

„Ano, ale to nic nebylo, nedělejte si starosti.” „Stará, pojď, jsme tu dobře.” 

Na nudné divadelní premiéře se ozve z první řady: „Zhasněte světlo, chce se mi spát!” Tu 

se z poslední řady ozve: „Nezhasínat, dočtu si noviny.” 

Pan Kalianko se vypraví s manželkou do divadla, před nimi si kupují lístky jiní manže-

lé:„Tristan a Izolda. Prosím dva lístky.” Za chvilku je u pokladny pan Kalianko: „Pepa s man-

želkou. Taky bychom si vzali dva!” 

V divadle: „Karle, kde jsi nechal smoking?” „Ale, rozhodl jsem se, že přestanu kouřit.” 

„Musíte myslet ekonomicky!” zlobí se na režiséra ředitel divadla. „Nepotřebujete hrát 

drahé romance, abyste diváky rozplakal - k tomu bohatě stačí pár kilo cibule!” 

Ředitel v divadle k nově angažované: „Tu scénu umírání jste zahrála tak přesvědčivě, že už 

mi volalo deset zájemců o váš byt.” 

Přijeli zemědělci do Národního divadla v Praze na balet Labutí jezero. Po čtvrt hodině pro-

gramu se jeden ptá druhého: „Proč jsou tam ty ženské pořád na špičkách?” 

 Ten zkušeně odpoví: „To víš, je to o labutích, asi je tam nasr...!” 

Přijde pán k pokladně Národního divadla a ptá se: „Dáváte Hubičku?” 

 „Dovolte!” rozkřikne se pokladní. „Pár facek byste nechtěl?!” 

 V divadle šeptá žena manželovi: „Miláčku, podívej, ti tři vedle tebe usnuli.” 

 „No a co?” zlobí se muž. „Kvůli tomu mě musíš budit?!” 

Chlápek se ptá v divadle u pokladny: „Co dnes hrajete?” 

„Romea a Julii,” oznamuje mu pokladní. 

„Cože?” podiví se návštěvník. „Dvě hry jeden večer?” 

Představení Limonádový Joe se nekonalo. Došla limonáda! 
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S prvním číslem Dvaadvacítky v tomto školním roce byla spuštěna anketa, kde jste mohli 

ohodnotit náš časopis a vyjádřit Vaše názory a připomínky. Zde jsou výsledky (hodnoceno 

jako ve škole). Děkujeme všem, co se do ankety zapojili. 

Otázka č. 1: 

Jak se Vám líbí časopis po obsahové stránce (články o akcích školy, tematické články, 

soutěže, atd.)? 

2,05 

Otázka č. 2: 

Jsou pro Vás jednotlivé články a fotografie dostatečně čitelné? 

2,4 

Otázka č. 3: 

Libí se Vám současný formát časopisu, tzn. A5 ve stylu brožury? 

2,2 

Otázka č. 4: 

Jak byste ohodnotili nové logo časopisu? 

1,95 

Názory a připomínky: 

• Více vtipů a komických scének 

• Špatně čitelný text a fotky 

• Mám nápad na soutěž o pět nejlepších comicsů: Každý, kdo by se jí chtěl zúčastnit,by 

nakreslil svůj vlastní comics na papír ve formátu A5. Ten by vložil v obálce, na které 

by bylo jméno, příjmení a třída, do schránky důvěry. Pět nejlepších comicsů by bylo 

otisknuto do časopisu Dvaadvacítka. 

• Nelíbí se nám, že je časopis černobílý a fotografie rozmazané.(jinak dobrý) 

• Nemám žádné připomínky. Časopis se mi moc líbil. 

Jak hodnotíte náš časopis? 
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