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Už jsou to nějaká ta léta, kdy 

byl náš školní parlament založen. 

V parlamentu řešíme důležité věci, 

dohadujeme se, každý si přijdeme 

na svůj názor a tohle vše se na 

parlamentu opakuje jako na horské 

dráze. 

Z každé třídy je vybrán jeden 

zástupce, který musí pravidelně 

(pokud není nemocen) chodit na 

schůzky.  

Schůzky se konají většinou 

v 8.A. Tenhle rok se ale přistavuje 

další patro, tak tam budeme mít svoji 

vlastní „klubovnu“.☺ 

Tento rok jsme se zapojili do 

projektu CEDU (Centrum pro 

demokratické učení). Snažíme se 

zapojit s našimi informacemi do 

tohoto projektu. Za účelem tohoto 

projektu jsme jeli na prožitkový kurz 

k městu Plasy společně s blatenským 

a litvínovským parlamentem.  

Naučili jsme se tam navzájem 

spolupracovat a získali jsme tam 

užitečné rady do života, mimoto 

jsme zažili plno legrace a poznali se 

v parlamentu navzájem. 

V březnu proběhla jako každý 

rok školní anketa „Náš Ámos“, kdy 

děti samy hlasovaly o nejlepšího 

učitele. 

Na konci jara se bude konat 

pro druhý stupeň „Soutěž grafiků“. 

Po školním hřišti se rozvěsí plátna a 

bude se sprejovat. 

Zhruba za měsíc budou malé 

děti rodičům prodávat své výrobky, 

ostatní děti budou moci jít na 

jednotlivá stanoviště, kde budou 

pod dohledem dětí z 2. stupně 

vytvářet různé výrobky. 

Vznikla také schránka na různé 

připomínky, nápady a vzkazy atd., 

visí ve vestibulu. 

V parlamentu (díky paním 

učitelkám Pospíšilíkové a Novákové) 

nám to dobře klape, a když nás 

budete nadále podporovat, 

budeme s vámi rádi spolupracovat.

 
 

 

Žákovský parlament 

Autor: Barbora Houdková, VI.C 
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S redakcí jsme se vydali na návštěvu do psího útulku, 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 dělat, když se nám pejsek ztratí nebo když 

nějakého najdeme. Také jsme byli na prohlídce, kde jsme se o každém pejskovi 

něco dozvěděli. 

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 útulku byla 70 míst, v novém 

jich je více. 

Útulkem ročně projde stovky psů, většina v útulku zůstává kolem dvou 

měsíců. Každý měsíc je do útulku přijato kolem 60-70 psů a stejný počet je 

vydán buď původnímu majitelům, nebo novým majitelům. 

Každý jsme přinesli pytlík piškotů. Všichni budeme na tuto návštěvu dlouho 

a rádi vzpomínat. 

 

 

 

Autor: Pavlína Hofmanová 
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Dne 28.3 se konalo vyhlášení „Ámose“, soutěže o nejlepšího učitele, 

kterého si zvolí sami žáci. Celou akci moderovala Tereza Merglová z 9.A. 

Doprovázel ji školní pěvecký sbor z prvního stupně. 

 

Výsledky ankety: 

1. stupeň 

 

1. Miloš Bicek 

2. Ivana Mašíková 

3. Marcela Kliková a Radka Peteříková 

 

2. stupeň 

1. Lucie Procházková 

2. Dana Bílá 

3. Zdeňka Nováková a Blanka Světlíková  

 

 
  

Autor: Kateřina Vaníková, Tereza Jílková 
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Dne 13. 12. 2011 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola přeboru škol 

v šachu.  

Hrála čtyřčlenná družstva základních škol z okresů Plzeň – město, Plzeň – jih 

a Plzeň – sever. 

Vynikajícího výsledku dosáhlo naše družstvo v kategorii 1. až 5. tříd ve 

složení: David Hložek, Vít Pešek, Jiří Škoda, Filip Kresl. 

Stali se absolutními vítězi a obsadili 1. místo ze všech sedmi družstev této 

kategorie a tím si zajistili postup do krajského kola. 

Také v kategorii 6. až 9. tříd (a příslušných ročníků osmiletého gymnázia) 

naše družstvo ve složení: Daniel Pešek, Hoang Cao Cuong (Karel), Kateřina 

Mazancová a Michal Otýs obstálo v tvrdé konkurenci a vybojovalo krásné 

4. místo z osmi družstev. 

 

 

Úspěchy našich šachistů 
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Michal Otýs, VI.C: 

Jak ses dostal k šachům? 

Viděl jsem to v televizi. 

Na jakém místě ses umístil? 

Na 8. místě. 

Jsi spokojený se svým výsledkem? 

Ano, docela. 

Byl jsi už někdy na nějakém šachovém turnaji? 

Ne, tento byl první. 

 

Kateřina Mazancová, VIII.A: 

Jak ses k šachům dostala? 

Od babi. Naučila mě pravidla a cvičila se mnou. 

Na jakém místě ses umístila? 

Ve skupině na 4. místě. 

Jsi spokojená se svým výsledkem? 

Spíše ne, mohlo to být lepší. 

Byla jsi už někdy na nějakém šachovém turnaji? 

Ne. 

Jak dlouho šachy hraješ? 

Dlouho, už asi od 6 let. 

Autor: Pavlína Hofmanová, Natálie Řezníčková 
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V listopadu loňského roku se vybrané děti 2. až 5. tříd zúčastnily závodu 

v plavání. Jedno družstvo se skládalo z 6 plavců a výsledný čas se sčítal 

dohromady. Nejdříve závodník plaval svoji disciplínu, potom štafetu 3x25m a na 

závěr ještě štafetu 6x25m.  

Děti z 2. a 3. tříd získaly zlaté medaile a tak se staly nejlepšími plavci v Plzni 

a plaváčci ze 4. a 5. tříd vybojovali páté a šesté místo. 

 

Pešek Adam, 3.B 

Jsi se svým místem spokojen? 

Ano velmi. 

Byla ti tam zima, když jsi tam seděl mokrý v plavkách? 

Ne, nebyla. 

Věnuješ se plavání dlouho? Od kolika let plaveš? 

Plavu od 7 let. 

Který sport máš nejraději? 

Fotbal. 

Kdo tě naučil plavat? 

Rodiče. 

Rozhovor s úspěšnými plavci 
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Ježíková Viktorka, 3.B 

Jsi se svým místem spokojena? 

Ano. 

Byly to tvé první závody? Na kolika jsi byla? 

Už jsem závodila, v bazénu na Slovanech 

Věnuješ se plavání dlouho? Od kolika let plaveš? 

Ano, od 3 nebo 4 let. 

Kdo tě naučil plavat? 

Rodiče 
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Dne 3. 4. 2012 od 15:00 se konal Velikonoční jarmark. Mohli jste zde vidět 

spousty pěkných výrobků, které vyrobili žáci prvního stupně. Na začátek 

pronesla pár slov ředitelka školy a pak jste mohli slyšet zpěv žáků. Výrobky byly 

moc hezké a vidět jste tu mohli práce od nazdobených vajíček a pomlázek až 

po holubice a papírová zvířátka. Na akci přišlo mnoho rodičů. Všem se výrobky 

líbily a většinou si i nějaké odnesli. 

 

 

 

Velikonoční jarmark 

 

Číslo 3 Dvaadvacítka 2011/2012 

10 



 

 

 

Dne 11. 1. 2012 děvčata ze 7. a 6. třídy navštívila naši žačku Pavlu a šla se 

podívat na jejího klokana Tondu. K Tondovi jsme šli přibližně 20 minut, 

doprovázeli nás učitelé: pí uč. Pospíšilíková, Pučelíková a pan uč. Trefil. Hned, 

jakmile jsme přišli k Pavle na zahradu, nám něco o Tondovi řekla a po 

skupinkách jsme chodili ke klokanovi do výběhu a dávali mu piškoty nebo 

ovesné vločky. Když se všichni vystřídali, tak se šli podívat na koně, který patří 

známé Pavly. Ještě než jsme vyrazili na zpáteční cestu do školy, tak jsme Pavlině 

mamince předali malou pozornost za to, že jsme mohli přijít na návštěvu a 

odešli na jsme trolejbus. 

Myslím si, že to byl nezapomenutelný zážitek hladit klokana, a doufám, že 

se návštěva všem líbila. Udělali jsme také rozhovor s klokanem. 

Rozhovor s Tondou: 

Co žereš? 

Vše co dostanu: trávu, mrkev, piškoty, 

granule, buráky, ovesné vločky, seno,… 

Jak snášíš zimu?  

Dobře, když prší nebo sněží, skáču venku. 

Nevyhýbám se ani extrémně tuhým 

mrazům, a kdyby mi byla zima, tak bych 

si vlezl do své boudy, kde mám 

podestýlku. 

Co jsi za rasu? Kolik tak vážíš a kolik ti je? 

Jsem klokan rudokrký a vážím 30 kg, je mi 6 let (dožívám se až 15 let). 

Není ti v létě horko? 

Je, jsem schovaný v boudě 

Pamatuješ si, odkud tě rodina Pavly 

přivezla?  

Ale jistě, sice mi bylo jen 14 dní, ale 

pamatuji si, že taky také chovali 

klokany, takže zřejmě od chovatele. 

Nadpis článku Exkurze ke klokanovi 

Autor: Pavla Bílá 
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