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Úvodník
		
Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky,
vítáme vás u vydání dalšího čísla školního časopisu. Jeho cesta k vám nebyla jednoduchá, protože členové „staré redakce“ v září zasedli do lavic středních škol a najít
ty, kteří je v plné míře zastoupí, bylo velmi těžké.
Pro někoho jde v tomto kalendářním roce o poslední rok na naší škole a pro někoho o ten první. Pro naši školu je to rok jubilejní - slaví krásné 45. výročí od svého
založení. V tomto vydání můžeme nalézt nejen zajímavé informace o akcích, které
proběhly v prvním pololetí školního roku 2018/2019, ale také nějaké ty perličky
a zajímavosti z vyučovacích hodin.
Příjemnou zábavu při listování časopisem vám
							

přeje Vaše redakce
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Diplomy spolupráce
Jsme velmi rádi, že naše spolupráce přináší radost a zážitky.
					

Za redakci šéfredaktorka Adéla Jílková
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Výtvarná tvorba žáků Čtrnáctky
Ve výtvarné výchově se žáci seznamují také s uměleckými směry. Tato práce
vychází z op-artu, směru, který se snaží pomocí většinou černobílých geometrických obrazců dosáhnout optické iluze, nestability. V našem případě vlnění.
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Mgr. Anna Čečilová

Ohlédnutí
Škrábej, Kotě!
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Mgr. Dagmar Janošková

Tato soutěž spojuje preventivní program zaměřený na bezpečnost na internetu
s programováním v aplikaci ScratchJr. Projekt probíhá pod záštitou Centra Robotiky již třetím rokem. Do přípravy interaktivního příběhu „Bezpečnost na
internetu“ v aplikaci ScratchJr se zapojili žáci 5. tříd v hodinách informatiky.
Prvním rokem byla na školách veliká konkurence, přesto se naše škola umístila
na krásném druhém místě, a to díky práci a prezentaci žákyně Marie Strejcové
(dnes 7. ročník). Loňský školní rok jsme se zapojili taktéž. Můžeme říci, že velmi
úspěšně. Ve finálovém kole, které se konalo na jaře roku 2018, byly představeny všechny soutěžní práce 14. ZŠ. Všichni naši žáci se umístili. Mezi programátory z prvního stupně si nejlépe vedla Nikol Vítovcová. Na druhém místě se
umístil Jakub Kabát, na třetím Daniel Vrhel a čtvrtou příčku obsadil Jan Kříž.
I v letošním kole soutěžíme, a proto celá redakce časopisu přeje žákům čtrnáctky zajímavé nápady, hodně štěstí a šťastnou ruku v programování.

Mgr. Veronika Cajthamlová a Mgr. Dagmar Janošková, ICT, INF
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Záložka do knihy spojuje
Naše škola se již podruhé zapojila do 9. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu „ Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy
neznají hranice“, kterou vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci
školních knihoven. Naší partnerskou školou je Základní škola s mateřskou školou Rudolfa Hečku z Dolní Súči z Trenčínského kraje. Do projektu se zapojili
žáci ze čtvrtých a pátých ročníků s velkým nadšením. Při pracovních činnostech
naši žáci vytvořili originální mandalové záložky, které z druhé strany domalovali příběhem nebo postavičkou z konkrétní knížky, kterou četli o prázdninách
nebo měli rozečtenou. Teď záložky čekají na zabalení a poslání našim přátelům
na Slovensko do Trenčínského kraje a zároveň se všichni těšíme, jaké záložky
výměnou obdržíme.
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Mgr. Eva Markvartová

Návštěva Environmentálního centra V Krsech
Většina tříd prvního stupně využila nabídky Environmentálního centra v Krsech,
které je zaměřeno na alternativní zdroje energie, mapuje vznik života na Zemi,
mimo jiné propaguje i zdravý životní styl. V Krsech si nejprve žáci prohlédli kostel s krásným betlémem, varhany a andělíčkem, který po vložení drobné mince
jako poděkování pokývá hlavou. V samotném Centru si díky názorné expozici
žáci uvědomili, odkud pochází energie, kterou využívají, když používají elektrické
spotřebiče nebo si svítí. Prohlédli si přírodniny pod mikroskopem a poznávali hlasy ptáků. Na digitálním modelu si žáci prostřednictvím projektoru mohli vytvářet
modely mořského dna, přičemž projektor na písek promítal aktuální mapu vytvořeného dna, dále znázorňoval vrstevnice, proudění vzduchu či sopečnou činnost.
Žáci se také dozvěděli o nebezpečí světelného znečištění, které představuje riziko
zdravotní, ekologické i bezpečnostní, v neposlední řadě nás ochuzuje o pohled na
noční hvězdnou oblohu.
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Mgr. Eva Markvartová

Ve zkratce
V naší škole se pořád něco děje, a tak se na následující dvojstránce můžete seznámit s tím
nejzajímavějším, co přineslo 1. pololetí školního roku 2018/2019.
Adaptační kurz
Každoročního „stmelování“ tříd se opět zúčastnili žáci 6. ročníků, právě pro ně je určen.
První den pracovali na skupinovém projektu a na pravidlech třídy. Druhý den se vypravili k
boleveckým rybníkům, kde si pro ně paní učitelky a pan učitel třídní, výchovná poradkyně
p. uč. I. Šnebergerová, metodička prevence p. uč. A. Čečilová a školní psycholožka Š. Ježková připravily hry a úkoly, při kterých se jak žáci, tak učitelé měli více poznat a rozvíjet
přátelské vztahy.
Zapomenutá řemesla
Čtvrťáci se vydali do Pivovarského muzea seznámit se se starými řemesly v rámci výukového programu Zapomenutá řemesla. Seznámili se s dávno zapomenutými tradičními
řemesly jako je formanství, bednářství či ledařství, vyplnili pracovní list a získali výuční
glejt.
Den lesa na Sofronce
20. září bylo pro školní děti v areálu arboreta Sofronka připraveno několik stanovišť s nejrůznější lesnickou tématikou. Z naší školy se zúčastnili čtvrťáci a třída 5. B. Bylo krásné
počasí, děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, takže akce se velmi vydařila.
Rosteme s knihou
V rámci 1. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu v plzeňském DEPU2015
se žáci třídy 4. B zúčastnili akce „Rosteme s knihou“. Se spisovatelkou a herečkou Oldřiškou Ciprovou besedovali o knize „Dračí úlet“ a prohlédli si autobus pojízdné knihovny.
Poslechli si také fiktivní příběh pěti generací rodiny Novákovy na výstavě „STOpy - sto let
republiky očima pěti generací“.
Besedy s preventisty městké policie
Ve spolupráci s městskou policií probíhaly v prvním pololetí na naší škole preventivní
programy Bezpečně v dopravě, Setkání s cizí osobou a Zábavní pyrotechnika, kterých
se účastní žáci 1. stupně.
Rolničky zpívaly seniorům
Děti ze školního pěveckého sboru Rolničky se v listopdau vydaly do Domova sv. Jiří, aby
tu zazpívaly těm, kteří v posledních dnech a týdnech slavili své narozeniny. Je to akce,
které se zúčastňujeme již několik let. Děti zazpívaly, předaly jubilantům svá přáníčka (letos děti vyráběly záložky), sfoukly společně na připravených dortech svíčky a poté si ještě
pochutnaly na perníku, na který se každoročně dlouho těší.

10

Halloween
Každoroční oslava Halloweenu se letos také vydařila. Celý den po škole chodila nejrůznější
strašidla a opět se kromě kreativních dětí zapojily i paní učitelky.
Exkurze do Bavorské Železné Rudy a Zwieselu
Žáci 4. B a 4. C se vydali na exkurzi do Bavorské Železné Rudy organizovanou sdružením
AKTIVITY PRO v rámci projektu „Společně a neformálně“. Projekt se snaží rozvíjet přirozenou výuku ekologie, historie a života na Zemi formou neformálních setkávání mladých
lidí ze západních Čech a Bavorska. Na vlakovém nádraží v Bavorské Železné Rudě v muzeu
nazvaném „Svět přírodního parku“ prozkoumali tajemný svět netopýrů, prohlédli si expozici o historii lyžařského sportu a vyzkoušeli si lyžařský simulátor. Také se seznámili s historií stavby železnice a byli nadšení z obrovského modelu železnice a jejího okolí.
Plzeňská architektura
Žáci 6. C se zúčastnili projektu o plzeňské architektuře. Tento projekt počítá se spoluprací
plzeňských škol s organizací Pěstuj prostor. Vycházce městem předcházelo seznámení dětí
s úkoly. Ve třídě jim byla průvodkyní architektka Kristýna Stará, městem provázel zase
plzeňský architekt Petr Klíma, který zajímavým vyprávěním představoval vybrané domy.
ČEPS CUP
I v letošním školním roce 2018/2019 je naše škola zapojena do florbalového projektu pro
1. stupeň. V pátek 23. 11. 2018 se celkem 10 škol zúčastnilo Okresního kola ČEPS cupu
v Městské sportovní hale v Plzni. Náš florbalový tým hrál úžasně a ve finálovém turnaji
vybojoval nádherné 2. místo.
Děti z prvního stupně vystupovaly v Domově sv. Jiří
Před Vánocemi navštívily děti z dramatického kroužku pod vedením Evy Zikmundové a pěveckého sboru Rolničky, který vede Eva Markvartová, seniory v Domově sv. Jiří
na Doubravce. Předvedly tu pásmo zimních básniček, sehrály scénku o jedličce a zazpívaly
klasické české koledy. Odměnou jim bylo nejen sladké pohoštění, ale hlavně vděčný potlesk
posluchačů.
Lyžařský a snowboardový kurz
V lednu se uskutečnil každoroční lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 7. a 8. tříd
v Železné Rudě na Šumavě. Výcvik probíhal ve čtyřech družstvech a během večerních programů se žáci seznámili se zásadami 1. pomoci při úrazech, s bezpečným chováním na
horách i se zásadami zdravého stravování.
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Julie Jonášová, 8. A

Téma čtrnáctky
Naše škola byla založena v roce 1970 jakožto projekt vypracovaný Ing. arch. J.
Gloserovou. Při vstupu každého návštěvníka upoutá mozaika z přírodních kamenů
vytvořenou podle návrhu akademického malíře Pavla Maura. Škola měla 24 tříd,
odborné učebny v pavilonech 1. a 2. stupně, školní družinu, jídelnu a pavilon 1.
ZUŠ. První žáci do školních lavic zasedli dne 1. 9. 1974. a 2. 9. 1974 byly předány
všechny pavilony mimo tělocvičnu. Vyučování se zahájilo ve 14. třídách prvního
stupně a ve 4. třídách druhého stupně. Od 1. 1. 1999 je 14. ZŠ právním subjektem.

V roce 2009 jsme začali spolupracovat se Základní školou Namestie mladosti 1
v Žilině. O tři roky později, v roce 2016, byla navázána spolupráce s Willi - Ulfig
- Mittelschule v Regensburgu. V rámci našeho partnerství se pravidelně navštěvujeme a organizujeme společné akce a projekty.

Projekt ITI ( Integrovaný regionální operační program) - podpora výuky technických předmětů,
cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů. Na fotografii učebna Výpočetní techniky a cizích jazyků.

Nyní má naše škola celkovou kapacitu 650 žáků a ve školním roce 1979/1980
ji navštěvovalo dokonce 825 žáků. V současné době máme 24 kmenových
tříd, odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, multifunkční učebna pro pracovní činnosti. K výuce využíváme
nově nainstalované LCD panely, iPady, ale také interaktivní tabule a počítače.

Naši žáci mohou navštěvovat školní knihovnu, která je neustále doplňována o nové
knihy. V roce 2018 bylo kompletně zrenovované venkovní hřiště. Díky tomu může
škola nabídnout výborné podmínky pro sport v hodinách tělesné výchovy. Nabízíme také celou řadu volnočasových aktivit pro své žáky. Nejedná se jen o sportovní
aktivity, ale také o technické a jazykové zaměření.

Pro žáky prvního stupně organizují třídní učitelé týdenní pobyt - školu v přírodě.
Účast je čistě na rozhodnutí rodičů. Dále je, od listopadu do února, organizováno
bruslení na Zimním stadionu v Plzni. Pro žáky druhého stupně škola pořádá lyžařský kurz, který je pro 7. třídy a pro 8. ročník nabízíme výcvik na snowboardu. Pravidelně je organizován pobyt v environmentálním středisku na Šumavě. Pro žáky
škola pořádá jazykové kurzy v Londýně, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím.

Projekt PROSIT - umožňuje škole nastavení propojení vzdělávání a potřeb trhu práce. Na
fotografii proinkkluzivní koutek vybavený moderními učebními pomůckami.

Klára Řežábová, 8. A

			

Komiks

z archivu Mgr. Simony Burešové

z archivu Mgr. Veroniky Levorové

Lembalo

Ze šuplíku

Je hra pro 3 a více hráčů. Obsahuje jednu osmibokou kostku a 50 hracích žetonů.
Cílem této hry je dostat svou figurku přes nástrahy, jako je třeba ohnivá džungle,
kde musí hráč přejít přes 8 metrovou krajtu, poté se musí dostat přes východní pobřeží severního pólu, kde zase musí postavit iglú. Ale je toho ještě mnohem více.
Hra se na první pohled zdá jednoduchá. Když vidíte na víku od krabice panáčka
usmívajícího se od ucha k uchu s dalekohledem okolo krku, jak v ruce drží květinu
a za ním je krásná savana a antilopy, řeknete si, že je to hra pro děti. Ale zdání klame. Je to hra, která je určena na deštivé odpoledne, protože zabere hodně času. Na
zadní straně je proto napsané, že je vhodná pro děti od 65 let. Může se také stát, že se
na hře stanete závislí. Proto pozor a při koupi krabice dbejte na své vlastní bezpečí!
Z hodiny slohu, autorka: Klára Bultasová (archiv)

Zdroj: www.cz.depositphotos.com
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Z hodiny Čj, autorka Johana Urbanová (archiv)
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Na slovíčko s ...
Mgr. Irenou Šnebergerovou

- učitelka, výchovná poradkyně 2. st.

Jak dlouho učíte na 14 ZŠ?
20 let. Od roku 1999.
Učila jste i na jiné škole?
Učila. Na střední průmyslové škole, kde jsem učila do své mateřské. Poté
jsem nastoupila na poloviční úvazek. Postupně jsem přecházela na plný.
Chodila jste sem i jako žák?
Ano, chodila. Nastoupila jsem do páté třídy, když se roku 1974 škola otevírala.
Co se na této škole změnilo??
Změnilo se všechno (smích). Je to prostě úplně něco jiného.
Chtěla jste být vždy učitelkou?
Ano, už od svých čtyř let. Už jsem tím byla postižena od dětství (smích).
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Co se Vám na této práci líbí a co ne?
Líbí se mi pracovat s lidmi, ale nebaví mi pracovat s papíry. Kdybych nemusela pracovat s papíry, bylo by to fajn.
Co si myslíte o žácích 14. ZŠ?
Myslím, že všichni žáci jsou v jádru dobří, ale každý máme nějaké problémy.

Proč jste se rozhodla učit jazyky??
Na základní škole a gymnáziu jsem měla skvělé profesory na ruštinu, ta
mě dost bavila a šla mi. Tak jsem se rozhodla, že půjdu touhle cestou a vystudovala jsem ruštinu a zeměpis. A angličtinu jsem si dodělala potom.
Chtěla byste být znova třídní učitelkou?
Vzhledem k tomu, že jsem výchovnou poradkyní, tak bych to nestíhala. Ale
vždycky mě bavilo být třídní učitelkou, myslím si, že je dobré mít „svoje dětičky“. A ještě, dnešní práce třídní učitelky je velmi náročná.

Adéla Jílková, 8. A
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Bez cenzury
Mobil

D

o tohoto dílu bez cenzury jsem se rozhoda dát stejné téma, jaké měla školní
anketa, tedy MOBIL. Každý z nás má asi trochu odlišné názory ohledně mobilů, se kterým souvisí i naše generace, a tak jsem se rozhodla dát do tohoto čísla
nejen můj názor, ale také názor mé spolužačky, a také názor mého spolužáka, jako
zástupce opačného pohlaví.
Mobil se pro mě stal každodenní rutinou a už si asi těžko dokážu představit život
bez něj, ale tak to má skoro každý z nás. Je v něm ukryto naše druhé já, které
neustále kontroluje novinky či jestli mu někdo náhodou neposlal zprávu. Začíná
být pomalu závislé na obdivu dalších uživatelů a touží po zvyšování sebevědomí srdíčky nebo falešnými komentáři chválící jejich fotografii či status. Dělá ze
sebe to, co není. Dělá ze sebe někoho, kým chce být, a zárověň se takový bojí být
v realitě. Ale proč obě já nemůžou být stejná? Proč se na internetu lidé přetvařují
a povyšují nad lidmi, když v realitě se jim nepodívají ani do očí? Asi je to tím
pocitem, při kterém daná osoba ví, že jí nikdo nemůže fyzicky napadnout. Přes
síť jí nemůžou ublížit. Ale tyto osoby zapomínají, že existuje i realita a v realitě se
může stát cokoliv. Na závěr bych ráda řekla, že ne všichni jsou takoví, jako jsem
zde psala, a nechtěla jsem tím nikoho urazit. A také si myslím, že by každý měl
krotit svá pixelová já a na sociální sítích se chovat tak, jak by se zachoval v realitě.

Zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/sekretářka-kancelář-telefon-plán-1536946/
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Názor spolužáka
Takže mobil používám převážně jako komunikaci s rodinou a přáteli, ale také i ke sledování toho, co se děje na internetu. Na mobilu trávím maximálně 2 - 3 hodiny denně a myslím, že mi to úplně stačí.

Zdroj: http://cdr.cz/clanek/okno-do-historie-12-telefonu-ktere-menily-mobilni-svet

Názor spolužačky
M
o
b
i
l
?
Pro někoho je to něco nezbytného, ale pro mě osobně je to jen věc, kterou všichni
chtějí a potřebují. Samozřejmě netvrdím, že na mobilu netrávím více času než
kolik bych měla, ale zase jsou mezi námi takoví, kteří nedělají nic jiného, než
koukají na rozsvícenou obrazovku. Nechci nás s nikým srovnávat, ale když se
zamyslím, tak co třeba lidé v Africe. Oni nemají internet, nejsou závislí na telefonech a nezáleží jim na tom, jestli budou spojeni s okolním světem na sociálních
sítí. Nebo naši prarodiče. Neměli mobil celý život a nejlepší na tom je, že jsou
šťastní a nic jim nechybí. Závěrem bych chtěla říct, že mobil, internet a sociální
sítě nejsou to nejdůležitější v našich životech, tak se nad tím prosím zamyslete.
Z archivu: Kateřina Maříková, Jiří Chasák, Klára Bultasová
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Hýbeme se
Bruslení se čtvrťáky
Čtvrťáci se učí bruslit během února a března na zimním stadionu. Začali tím, že
se naučili šikovně padat a vstávat. Potom se učili přenášet váhu, správně se při
jízdě odrážet do stran a zabrzdit. Když zvládli základy, mohli si přidat další dovednosti - otočku, jízdu pozadu, buřtíky. Také hráli na honěnou, jezdili ve skupinách. Dětem se moc na ledě líbí a už se těší, až budou moci v bruslení pokračovat
a předvedou také rodičům, co všechno se naučili.
Plavecký výcvik
Od září dochází žáci z třetích tříd na povinný plavecký výcvik, který je součástí
tělesné výchovy. Děti jezdí pravidelně jedenkrát týdně v doprovodu paní učitelky
do bazénu na 1. ZŠ Plzeň, kde vedou výuku zkušení plavečtí instruktoři. Na plavání chodí první pololetí školního roku a děti se při něm seznamují se základy
plaveckých stylů a s různými pomůckami, které lze v bazénu využít. Na závěr každé lekce si děti mohou zařádit ve vodě při volném plavání – což je nejoblíbenější
část výuky. Cílem plaveckého výcviku je, aby každé z dětí bylo s vodou kamarád
a zařadilo se do řad plavců.
Tenis
Tenisu se věnuje můj spolužák Martin. Svěřil se, že na
tenis chodí od svých šesti let a hraje za tým TK Slavia Plzeň. Tréninky má 3x týdně a každý trénink trvá
1 hodinu. Jeho největším úspěchem bylo 1. místo ve
čtyřhře (2 hráči stojí na jedné půlce a na druhé půlce
stojí také 2 hráči). Při tenisu potřebujete dobrou koordinaci (používání více částí těla najednou) a dobrou
techniku (při úderech).
Národní házená
V národní házené máme zástupce Ondru. Ondra hraje už od svých šesti let za TJ
Plzeň Újezd. Na trénink dochází 2x týdně. Na rozdíl od klasické házené, která se
hraje po celém světě, se tahle hraje jen v Česku. Ondrův nejlepší úspěch byl na
MČR v roce 2013.
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Kick - box
I v tomto sportu máme zástupce z našich řad, a to Davida. Tomuto sportu se věnuje 3x týdně. Trénink trvá 2 hodiny a prý
je to velká zábava, zde posilují, cvičí box, kopy a taktiku, která je pro bojové sporty velice důležitá. Davida trénuje Radek
Štádler (19), který má 2 tituly mistra světa.
Lukostřelba
Klára na začátku září začala trénovat lukostřelbu v Plzeňském klubu 1. LK.
Lukostřelba je pro Kláru nejsložitější ve správném držení těla a postoji. Člověk musí stát naprosto narovnaný, tak aby jeho
záda byla stejně rovná jako šíp. Důležité je také
správné držení luku a výstřel. V momentě, co
se šíp vystřelí, je důležité nechat ruku, ve které držíme luk, narovnanou. Pokud bychom ji
hned uvolnili, šíp by mohl letět úplně jiným
směrem než jsme chtěli. Klára lukostřelbu trénuje 1x týdně, ale někteří jiní střelci mají tréninky 2x. Záleží na střelci. Klára zatím žádný
závod nevyhrála ani se nezúčastnila, protože
pro lukostřelbu je nováček. V blízké době ji však čeká závod pro nováčky.
Gymnastika
Dominika se věnuje sportovní gymnastice již 6. rokem.
Velmi ji baví. Sportovní gymnastika zahrnuje práci s kladinou, hrazdou, přeskoky, ale také je prostá. Dominika
má za sebou, dalo by se říci, i skvělé úspěchy. Při jejím
prvním závodu skončila třetí v kraji.

Wrestling
Tomuto náročnému sportu se věnuje náš spolužák Erik.
Pravidelně dochází na tréninky již 5 let. Sport jej velmi
baví a je to vidět i na jeho úspěších - 2. místo v republice.
Erik je velmi skromný, protože umístění v oblasti kraje
apod nepočítá, bere to pouze jako trénink.
Veronika Kloboučníková, 8. A
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Pod lavicí
„Dobrý den, paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy,
je hrozně nemocný.“ „V pořádku, a kdo volá?“ „Můj táta.“
„Tak co, Pepíčku, jaký je váš
nový učitel?“ „Hodný a zbožný, tati.“ „Zbožný?“ „Ano.
Při každé mé odpovědi jenom
říkal: Pane bože, pane bože.“
Pepíček z obýváku říká mamince, která peče v kuchyni
cukroví: „Maminko, hoří nám
stromeček.“ Maminka odpoví:
„Pepíčku, neříká se hoří stromeček, ale svítí stromeček.“ Po 5
minutách se Pepíček ozve: „Maminko, už nám svítí i záclony!“

Malá matematická hádanka
Nahraďte obrázky číslem tak,
aby se výsledky shodovaly.

Zdroje: www.nejvtipy.cz, www.bing.com/images/sudoku, www.bing.com/images/matematickéhlavolamy
Julie Jonášová, 8. A
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Receptíky pro kuchtíky
Ingredience:
Těsto:
6 bílků (L)
6 žloutků
170 g krystalového cukru
10 g vanilkového cukru
180 g hladké mouky
6 g prášku do pečiva
6 PL slunečnicového oleje

SLAVNOSTNÍ DORT

Krém:
1000 ml mléka
3 vanilkové pudinky
300g másla
3 PL krystalového cukru - při vaření pudinku
1. Těsto
Bílky vyšleháme s cukrem do tuhé pěny. Přidáme žloutky a na nejnižším stupni
vyšleháme společně s pěnou. Dále postupně přisypáváme prosátou mouku s kypřicím práškem. Tuto směs hladce promícháváme vařečkou. Po čase míchání
přidáme i olej. Ještě jednou těsto promícháme do hladka, aby bylo bez hrudek.
Nyní těsto vylijeme do vymazené dortové formy a pečeme při 160°C přibližně
hodinu. Pro jistotu můžeme zkusit píchnout špejli do těsta, pokud se těsto na
špejli nepřilepí, je již hotovo. Formu vyndáme z trouby a necháme těsto vychladnout. Nyní si připravíme krém.
2. Krém
Nejprve si uvaříme pudink. Když necháváme pudink vychladnout, posypeme jej
troškou cukru, aby se nám na něm neudělal škraloup. Po vychladnutí jej prošleháme. Postupně při šlehání budeme přidávát změklé máslo.
3. Dort
Vychladlé těsto rozkrojíme. Dolní část potřeme krémem a přiložíme vrchní část
dortu. Poté zdobíme podle fantazie. Můžeme celý dort potřít krémem, ozdobit
čokoládou. Fantazii se meze nekladou.
Přejeme dobrou chuť!!!
Zdroj: recept dodala Mgr. Veronika Cajthamlová
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Tvoření
Dároková taštička
Potřebujeme:
Balící papír
Nůžky
Kousek kartonu
Lepidlo
Šňůry na ucha
Rozměr tašky je 190x 105 mm a výška 225 mm. Pro názornost jsou míry uvedeny. Po pár taškách již každý sám zvládne od oka bez rozměrů.
1. Ustřihneme si požadovaný rozměr, v našem případě 609x
310 mm.
2. Zalepíme cca 2 cm okraj přes sebe.
3. Podle rozkresu přeložíme 11 cm od spodního okraje.
4. Složíme dno - boky do trojúhelníků. Trojúhelníky, které
se pak překládají na dně, se musí překrývat, tak proto se
ohýbá o něco kratší (5 cm místo 6 cm ve spodní části)
5. Připravíme si dno z kartonu, o něco menší než je dno složené tašky, u této to bude cca 185x 95 cm. Hotové dno vložíme dovnitř tašky. Potřeme lepidlem, pozor jen ze strany
dna. Zbytek kartonu, který je vidět, také potřeme lepidlem
a zalepíme zbytkem dna tašky. Tímto máme dno hotové.
6. Ohneme horní vyznačenou 2 cm část a obrátíme dovnitř
tašky. Připravíme si karton, který se vlepí na místo, kde
budou zavěšena ucha. Rozměr cca 120x18 mm. Nedělat na
celou šíři tašky, jinak se může trhat. Kartony vlepíme do
středu pod ohnutý okraj.
7. Boky tašky opatrě složíme dovnitř podle skládání. Děrovačkou vytvoříme díry pro šňůry - ucha. Provlečeme, uděláme uzly a máme hotovo!

www.mimibazar.cz/navod/2118/vyroba-darkove-tasky-z-baliciho-papiru
Michaela Srpová, 8. A

Koncovník
Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky,
když jsme se stali součástí nové redakce školního časopisu, říkali jsme si, jestli
vše zvládneme ke spokojenosti naší, ale hlavně všech čtenářů.
Máme dokončené naše první číslo a doufáme, že si každý z vás našel to, co ho
zajímá, nebo jste se třeba i něco nového dozvěděli.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na časopisu jakkoli podíleli, a přejeme
vám všem mnoho úspěchů v nastávajícím pololetí.
				
Za celou školní redakci Adéla Jílková
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