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Milí čtenáři a čtenářky školního časopisu,

vítáme vás v novém školním roce 2017/2018. Pro někoho se jedná o poslední školní 
rok na této škole, pro někoho zase začátek nové etapy života - první školní rok.
Rádi bychom vám zpříjemnili volné chvíle naším novým vydáním časopisu Čtr-
náctka.
V tomto čísle vám přineseme novinky z naší školy a informace o akcích, které se na 
naší škole uskutečnily v druhé polovině předchozího školního roku. Nebude chybět 
rozhovor a určitě vás pobaví pár perliček.
Jménem celé redakce vám přejeme, ať vás časopis pobaví a osloví. 

Přejeme příjemné čtení.
      
       Vaše redakce
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Úspěchy školního časopisu

V soutěži Školní časopis roku 2017 v Plzeňském kraji jsme s naší Čtrnáctkou získali 
rovnou několik ocenění: 1. místo v kategorii základní školy, obsah, grafika a titulka.

          Za redakci šéfredaktorka Eliška Šnajdrová
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Ohlédnutí

Techmánie
O Techmanii v Plzni
Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Předsta-
vuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem 
Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osob-
ní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.
Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, 
astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo temati-
ku špionáže a tajných služeb. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou 
rovněž námětem populárně-vzdělávacích show a programů v laboratořích a dílnách.
      http://plzen.cz/tag/techmania/
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Eliška Šnajdrová, 9. A

Díky finanční podpoře Rady rodičů škola zakoupila permanentní vstupenku, a tak 
i my, žáci 14. ZŠ, vyrážíme za poznáním do plzeňského Techmania Science Center. 
Všechny děti do konce května navštívily buď expozici Techmánie nebo Planetária. 
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Od roku 2009  pořádá naše škola pravidelně exkurze na Šumavu do obce Stožec. 
V obci se nachází SEV, kde se žáci při výukových programech seznamují s Šu-
mavou teoretickou i praktickou cestou. Letos v termínu 12. – 16. 6. 2017 národní 
park Šumava poznávalo 22 žáků 6. a 7. ročníků. Velice úspěšnými programy jsou 
tradičně např. Zpracování ovčí vlny, Vodní svět, Život stromů. Každý den odpole-
dne  jsme ukončili procházkou po okolí Stožce. Snad se i příští rok povede vyrazit 
na tato místa s dalšími dětmi.

Stožec - ekologická exkurze na Šumavu



9

Marta Bílková



10

Ve zkratce

Zdravá školní jídelna
Již po několikáté se můžeme chlubit titulem Zdravá školní jídelna. Kromě deseti 
stanovených kritérií, která naše jídelna splňuje, je zde novinkou také salátový bufet, 
který většina žáků kladně přivítala.

Veselé zoubky
Děti prvních tříd se díky projektu dm-drogerie seznámily, jak správně pečovat o 
zuby a jak předcházet zubnímu kazu.

„MÁ PLAST“
Žáci 4. B a 5. B měli možnost si prohlédnout zajímavou výstavu v DEPU2015 s 
názvem MÁ PLAST. Zjistili, že recyklovaný odpad může mít dokonce i uměleckou 
hodnotu a že se z něj dají vyrobit například běžecké a módní boty, stroje nebo mul-
timediální instalace.

Plzeň ve století světla
Třída 5. B se vypravila  do Západočeského muzea, aby zhlédla výstavu, která se 
jim snažila přiblížit technický pokrok devatenáctého století. V rámci doprovodného 
výtvarného programu si vyrobili i vlastní krasohled, který si odnesli s sebou.

Pascování
Žáci si pod vedením pí učitelky Mgr. Formanové vyzkoušeli práci s experimentál-
ními sadami PASCO pro výuku přírodních věd. Změřili si teplotu svého těla a také 
školních lavic.

Velikonoční jarmark
Za velikonočními tradicemi a poznáváním starých zvyků vyrazili žáci prvního 
stupně do Národopisného muzea, odkud si kromě nových znalostí odvezli i ručně 
malovaná vajíčka nebo pomlázku vlastní výroby.

Jarní koncert pro stonožku
Děti ze školního sboru Rolničky zazpívali 20. dubna na Jarním koncertě pro Sto-
nožku – hnutí na vlastních nohou. Vystoupili zde malé rolničky pod vedením paní 
učitelky Ireny Eichlerové, ale také děvčata ze třetích až pátých tříd pod vedením 
paní učitelky Evy Markvartové. Velký úspěch koncertu se projevil na spokojenosti 
diváků a hlavně na nemalé částce, kterou se Rolničkám podařilo vybrat.
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Exkurze do Černošína
Jak správně třídit odpad, co se s ním děje dál a mnoho dalších zajímavých informací 
se dozvěděli naši páťáci, když se vypravili do třídírny odpadu v Černošíně. Mohli 
si prohlédnout nejen odpad již roztříděný a připravený na další zpracování, ale také 
netříděnou skládku.

Fotbalový turnaj
18. 5. se proti sobě ve fotbalovém turnaji utkalo 6 družstev tvořených žáky 2. stupně. 
Nejlepším týmem se stala 6. B, druhou příčku získala 7. A a na bronzové pozici se 
umístila třída 8. B.

Ukliďme Česko
Dobrovolnická akce probíhající na celém území ČR za účelem uklidit nepořádek ve 
městech. Kromě dobrovolníků se poprvé zapojila i naše škola. Více než dvě stovky 
žáků prvního stupně nasadily rukavice a s velkými pytli se vypravily uklízet do 
ulic. 

Pietní akt – položení květin k pomníku padlých
Žáci 5. B a 5. C se zúčastnili pietního aktu u památníku obětí druhé světové války ve 
Hřbitovní ulici v objektu hasičské zbrojnice. Zde společně se zástupci města uctili 
památku obětí náletu na tuto městskou část.

Den lesa na Sofronce
Na tuto mimořádnou akci, která byla uspořádána v rámci celorepublikové akce Den 
fascinace rostlinami, se vypravili žáci 3. A a 5. B, aby obohatili své znalosti o nové 
informace týkající se stromů našich lesů a také zvířat, ptactva, ale i lesních škůdců.

Škrábej, kotě!
I v této soutěži získala naše škola krásné umístění. V centru robotiky bylo z 50 inter-
aktivních příběhů na téma ,,Bezpečnost na internetu“ vybráno 5 nejlepších a z nich 
se na 2. místě umístila Marie Strejcová z 5. A.

Škola odpovědného spotřebitele
Žáci 9. tříd se zapojili do projektu realizovaného občanským sdružením AISIS v 
rámci programu Rozumíme penězům – programu zaměřeného na zvyšování finanč-
ní gramotnosti žáků základních škol. Téma ,,Nákup mimo kamenné prodejny“ se 
soustředilo především na práva spojená s nákupem na internetu.

Eliška Šnajdrová, 9. A
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    Téma čtrnáctky

V uplynulém školním roce jsme pro naše spolužáky připravili tyto tématické dny:

Halloween
Naším prvním tématickým dnem se stal Halloween. Po škole se procházely krás-
né masky od duchů až po kostlivce, dýně a jiná strašidla. Dokonce i naše paní 
učitelky se zapojily a oblékly kostýmy čarodějnic. O přestávce proběhlo ve velké 
tělocvičně focení všech, kteří se do této tradiční oslavy halloweenu zapojili.

  ŠKOLNÍ PARLAMENT 
      - SPOLUROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ O ŽIVOTĚ ŠKOLY

Valentýn a den Svatého Patrika
14. únor - lásky čas. Tento den se vyznačuje červenými a růžovými odstíny barev, 
a tak se do nich oblékli i naši žáci.
17. březen se pro změnu nese v duchu zelené barvy a čtyřlístků. Tento den jsme 
stejně jako v Irsku slavili na počest svatého Patrika.          

Školní parlament dává žákům prostor pro zapojení se do života školy. Umožňu-
je jim podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu na pracovních 
schůzkách mohou dávat  připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, 
školnímu prostředí a vzájemnému soužití. 
Mezi hlavní náplň práce  našeho školního parlamentu patří organizování kultur-
ních a sportovních akcí pro ostatní žáky, řešení problémů ve škole a zlepšování 
klimatu i prostředí školy. 
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Kateřina Maříková, 9. A

Ponožkový den
21. března jsme oblékli na každou nožku jinou ponožku, čímž jsme se snažili 
ukázat, že žádní dva lidé nejsou stejní. Vyjádřili jsme tím podporu lidem s Dow-
novým syndromem.

Den bláznivých účesů
Posledním tématickým dnem se stal Den bláznivých (šílených) účesů. Některá 
díla, která si naši žáci na hlavách vytvořili, stála opravdu za obdiv. Sama bych 
totiž něco takového nevytvořila. Velký obdiv všem za trpělivost při tvoření a 
následném rozčesávání.



    Komiks 

z archivu: Michaela Cajthamlová



z archivu: Tereza Bartovská
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           Ze šuplíku

Daniel Bukovjan, 6. B

Naše práce z hodin Vzdr v 6. ročníku a Ov  v 8. ročníku

Erb naší třídy

Johana Urbanová, 6. A

Svatava Růžková, 6. B

Hana Hošková, 6. A
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     Na slovíčko s ...
Panem učitelem Jakubem Černým
Chtěl jste být vždycky učitelem
nebo jste uvažoval i o jiném zaměstnání?
Když jsem byl malý, nechtěl jsem být učite-
lem, ale právníkem.

Tak proč právě učitelem?
Baví mě práce s dětmi a mám rád prázdniny.

Proč jste si vybral právě naši školu?
Školu jsem si sám nevybral, ale na univerzitě jsem dostal nabídku, a tak jsem zavo-
lal a vyšlo to.

Chtěl byste u nás zůstat nebo byste chtěl jít sbírat zkušenosti na jiné školy?
Na jinou školu bych nechtěl, líbí se mi tady.

Jaký předmět učíte nejraději a proč?
Tělocvik, protože mám rád sport.

Co si mysíte o žácích, které učíte? Je pro vás někdy těžké je zvládat?
Občas to je těžké, ale společnými silami jsme vždy došli k úspešnému cíli.

Nevadí vám, že jste na škole jediný učitel?
Nevadí, je zajímavé být v takovém prostředí plném učitelek. Jsem jako Alenka v říši 
divů. (smích)

Býval jste na základce“ slušňák“ nebo výtržník? 
Asi od každého něco. Měl jsem výborné známky, 
ale uměl jsem i dost vyrušovat. 

Máte nějaké motto, heslo nebo větu, kterou se 
řídíte? 
Nic takového nemám. 

Čeho si v životě vážíte? 
Férového jednání mezi lidmi.
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Eliška Šnajdrová,  9. A

Dodržujete jako sportovec nějaký jídelní režim?
Tak půl na půl. Někdy se snažím jíst zdravě, ale jindy prostě do toho McDonal-
da zajdu. (smích)

Jaké jídlo máte nejraději? Umíte vařit?
Nejraději mám špagety a vařit něco málo umím. Ale asi to chutná jenom mně. 
(smích)

Máte nějaké oblíbené místo, kam chodíte, když je vám nejhůře?
Oblíbené místo nemám, stačí mi, když si zajdu třeba zaběhat nebo zacvičit.

A na závěr se chceme zeptat: Věnujete se nějakému sportu?
Ano. Hraju fotbal a běhám extrémní překážkové běhy. Jedná se o běžecké zá-
vody, během kterých překonáváme různé překážky. Např: lezení pod ostnatým 
drátem nebo v bahně, šplh na laně/tyči, ručkování na kruhách, tyčích či růz-
ných dřevěných konstrukcích, lezení po síti, nošení břemen a mnoho dalších.



20

           Bez cenzury
 Škola

Začal nový školní rok, bohužel krátké léto se uchýlilo ke konci (z července se z ně-
jakého nepochopitelného důvodu stalo září), což znamená, že jsme nuceni znovu 
usednout do školních lavic. Pro někoho je tento rok prvním na škole, ať už tohle 
čte nebo ne, přeji mu hodně úspěchů. A nejen nováčkům, ale i celé škole, včetně 
učitelů. 

A pak je tady těch pár lidí, mezi které patřím a 
pro které je tento rok posledním. Za dobu téměř 
devíti let co navštěvuji naši školu, se stalo spous-
ty věcí. Hodně jsem se naučila, mám nespočet 
zážitků, na které budu vždy ráda vzpomínat, a 
taktéž mám přátele, na které se mohu obrátit s 
potížemi nebo také když potřebuji opsat zapo-
menutý domácí úkol. Přátele, jenž mi vždy do-
káží zvednout náladu a vykouzlit úsměv na tváři 
a se kterými dělám všechny ty hlouposti při ho-
dinách a přestávkách.

Sice mám před sebou ještě celý rok, ale už teď 
vím, že budu na základku s radostí vzpomínat a 
doufám, že všichni si ji užili a užijí tak jako já.

Ještě jednou vám všem přeji hodně úspěchů, zá-
žitků nejen s kamarády, ale se všemi ve třídě, 
a učitelům přeji pevné nervy do školního roku 
2017/2018.
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Kateřina Maříková, 9. A

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. 
Jan Amos Komensk ý

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.
Jack Welch

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.
Neznámý autor

Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě?
Paul Arden

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá 
úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.
Sókratés

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum 
a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co 
člověk má. 
Arthur Schopenhauer

Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce. 
Walther von der Vegelweide

Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.
Konfucius

Všichni jsme byli, a  někteří z nás stále jsou, školou  povinní, proto si na vlastní 
kůži dokážeme představit, co nám na ní tolik vadí či vadilo, proč se do ní těšíme 
nebo jsme se těšili a co nám vůbec přinesla. Jako děti se  nemůžeme dočkat, až 
z ní vyjdeme, ti starší by se do ní nejraději vrátili. 

Najděte si i vy v našem výběru citátu o škole nějaký svůj oblíbený...
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             Hýbeme se

Zástupce jsme měli hned ve třech kategoriích: v kategorii do 9ti let ukázala Kate-
řina Chytilová, jaká je to bojovnice, a i přes menší zádrhel (utržené číslo) si v cíli 
doběhla pro 1. místo. Největší zastoupení našich reprezentantů bylo v kategorii 10 
- 11 let. Jakub Šmíd v této kategorii obsadil třetí místo. Medaile převzali z rukou 
Jana Řehuly, hlavního trenéra triatlonové reprezentace a olympijského bronzové-
ho medailisty ze Sydney z r. 2000. 

Každoročně pořádaná soutěž, ve které se soutěžící musí vypořádat nejen s plavá-
ním, ale také s náročným během. I tento rok se k Boleveckému rybníku vypravilo 
několik sportovců z naší školy. 

 Aquatlon
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Jejich konečné výsledky byly krásným překvapením pro paní učitelky a také pro 
rodiče, kteří je přišli podporovat. Jediná zástupkyně 2. stupně Veronika Srpová se 
oproti loňskému roku posunula v žebříčku těch nejlepších opravdu vysoko. Z vody 
vybíhala jako druhá dívka a cílovou branou si nakonec doběhla pro 4. místo. Po-
myslná bramborová medaile se proto stává výzvou, aby to příští rok opravdu cin-
klo. Po zaslouženém odpočinku a občerstvení došlo na slavnostní předávání cen, 
které sportovci přebírali z rukou Jana Řehuly. Celý letošní ročník se moc vydařil a 
doufáme, že se příští rok připojí k závodu další nadějní sportovci z řad našich žáků.

Eliška Šnajdrová, 9. A
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      Pod lavicí

Sarah Hynešová, 9. A

Učitel: „Poloviny jsou vždyck y stejné. Ale 
větší polovina z vás to pořád nechápe!“

Poznámka: Dává pozor, jestli dávám po-
zor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak 
nedává pozor.
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Čokoládové muffiny

Ingredience:

2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek  cukr krystal
500 g bílého jogurtu
2  vejce
1  prášek do pečiva
špetka soli
2 lžíce kakaa
+ rozinky, rum, ořechy, kousky čokolády, kokos (dle chuti)

Všechny ingredience smíchejte. Naplňte formičky max. do 2/3  a pečte v troubě 
předehřáté na 180 °C cca 15 minut. Zkoušet těsto špejlí nemá smysl, vyjde vám 
celá mokrá od čokolády. Těsto by po 15 minutách mělo být nahoře pevné na 
omak. Tak poznáte, že jsou muffiny hotové.

       Receptíky pro kuchtíky

Sarah Hynešová, 9. A Veronika Srpová, 9. A

    Přejeme dobrou chuť!!! 



Potřebujeme:
čerstvé kaštany, žaludy a čepičky z žaludů, jeřabiny, bukvice, koření hřebíček místo 
očí, špejle, zápalky nebo párátka. Hodí se i lepicí pistole, nebozez či vývrtka.

                Tvoření 

Rozmyslete si, jakou dekoraci nebo zvířátko si vyrobíte, a podle toho si vyberte 
vhodné kaštany podle velikosti a tvaru.

Veronika Srpová, 8.A
ht tp://www.jaksiudelat.cz /
kastanove-dekorace/

Kaštanové inspirace
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                Koncovník

Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky,

v letošním roce náš časopis slaví kulaté výročí, vychází již 10. rokem. Nápad 
vydávat školní časopis se zrodil v hlavě Mgr. Dagmar Janoškové… a stal se 
skutečností.  Za tu dobu prošel mnoha změnami a vystřídalo několik redak-
cí - měnili se nejen lidé, ale i rubriky, obsah, grafika a celkové zpracování.  

Letos nás „stará“ redakce opustí, protože opustí zároveň i brány naší školy. Stej-
ně tak se s vámi rozloučí i „odborný dohled“ Čtrnáctky Mgr. Dagmar Janošková 
a Mgr. Simona Burešová. Neloučí se s vámi tak úplně docela, ale budou se na 
vydávání časopisu spolupodílet – D. Janošková bude v případě potřeby „pra-
vou rukou“ nového vedení časopisu a S. Burešová bude provádět korektury.
                                                                                                                                                    

                   Simona Burešová
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