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                   Úvodník

  
Milí čtenáři a čtenářky školního časopisu,

naše redakce Vás vítá v novém školním roce 2016/2017.

Naším úkolem je vás pobavit a povědět vám pár slov o událostech, které se udály 
nebo stanou.  Snažíme se, aby si každý našel v časopisu to, co ho zajímá a baví. 
Máme pro vás spousty článků, perliček, vtipů, fotografií ze školních akcí a mnoho 
dalšího. A proto doufáme, že se vám toto číslo školního časopisu bude líbit.                

 
Příjemnou zábavu s naším časopisem přeje
       
      
      nová redakce školního časopisu
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I letos postupujeme do celostátního kola!

V Plzeňském kraji v kategorii Základní školy získal opět náš časopis první místo a 
také ocenění za Grafiku, Titulku a Obsah.

Celé redakci gratulujeme.   Váš odborný dohled

     Mgr. Simona Burešová a Mgr. Dagmar Janošková
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Ohlédnutí
Další ohlédnutí za II. pololetím školního roku 2015/16 je nachystáno a chceme 
vám zde ukázat několik úspěchů naší školy. 
V naší Čtrnáctce žijeme pestrým a bohatým životem. Svědčí o tom řada akcí 
a činností, které připravují pedagogičtí pracovníci nad rámec své běžné peda-
gogické práce a také ty, které připravily děti ze školního parlamentu pro své 
spolužáky
Zároveň jsme sestavili stručný přehled vybraných akcí. Ne vše vám můžeme Ve 
zkratce představit, a tak jsme vybrali některé novinky i osvědčené akce.

Žákyně Andrea Slívová patří mezi nejlepší počtáře v republice
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Naše škola obhájila titul Škola podporující zdraví v síti škol podporujících zdraví 
v ČR a získala osvědčení na čtyřleté období od školního roku 2015 - 2016 do škol-
ního roku 2018 - 2019. 
Škola bude i nadále spolupracovat se Státním zdravotním ústavem v Plzni i  
v Praze, s partnery z resortu školství i zdravotnictví a účastnit se akcí na podporu 
zdraví ve škole. 

Od února 2014 nabízí školní jídelna svačinky, 
které obsahují nápoj, pečivo s pomazánkou 
nebo jogurt s cereáliemi, případně sladké pe-
čivo.
V rámci projektu zdravější školní stravování 
zařazujeme na jídelní lístek pokrmy připra-
vované z obilovin a luštěnin (pohanka, jáh-
ly, ovesné vločky, různé druhy rýže, bulgur, 
kuskus, celozrnné těstoviny) doplněné rozma-
nitou zeleninou upravenou na různé způsoby. 
Tyto pokrmy jsou bezmasé. Zařazujeme také 
jeden neslazený nápoj. Tento projekt preferuje 
zvýšenou konzumaci potravin rostlinného pů-
vodu, což jsou luštěniny, zelenina, ovoce, oře-
chy, obiloviny a snížení živočišných bílkovin 
a také omezení pokrmů a nápojů obsahujících 
cukr.

Obhájení titulu „Škola podporující zdraví“
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Viktorka do škol

Největší akcí a úplnou novinkou, 
která se uskutečnila v dosavadním 
průběhu projektu, byla  „Škola fan-
dění.“ 

Do Doosan Areny přišlo 11. dub-
na 2016 více než tisíc dětí od šesti 
do patnácti let věku a pod tak-
tovkou plzeňských kotelníků se 
učily kompletní základ pro pod-
poru viktoriánů při samotných 
zápasech. Pozdravit děti plzeň-
ských škol přišli i samotní hráči.  

Škola fandění
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Simona Kurišková, Kateřina Hlousová 9. B

Výtravná soutěž s Viktorkou
Děti z naší školy se zúčastni-
ly soutěže v malování hráčů 
v životní velikosti. Do soutě-
že jsme poslali čtyři obrázky 
fotbalistů FC Viktorie Plzeň. 
Vítěze vybrali samotní hráči, 
kteří si 140 obrázků prohlédli 
přímo na hrací ploše Doosan 
Areny. 

A udělali nám radost. Na tře-
tím místě se umístili naši žáci 
z 9. B – Julie Lišková, Sabina 
Janečková, Miroslava Martin-
cová a Ondřej Jelínek s podobi-
znou Mariána Čišovského.

Velmi pěkné obrázky nama-
lovaly i třídy 2. B (Matúš Ko-
záčik) a 5. A (Daniel Kolář) a 
děvčata z 8. B (Václav Procház-
ka).
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Ve zkratce
Za starý papír nové pomůcky
Z finančních prostředků, které jsme získali za sběr starého papíru, se vylepšilo vybavení 
malé tělocvičny. Děti z 1. C provedly zátěžový test a dopadlo to výborně! Pomůcky se 
osvědčily a děti byly nadšené.

Recitační soutěž 1. stupně 
Vítězné recitátorky ze školního kola nás úspěšně reprezentovaly 16. února na 28. ZŠ. Vik-
torka Babková z 2. C obsadila v 1. kategorii 2. místo a Natálka Hladíková z 5. A ve 2. 
kategorii postoupila s 2. místem do městského kola. 

Děti se učí, jak se zachovat při požáru
Naše škola se opět zapojila do projektu HASÍK, který pořádá Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje v rámci preventivně výchovné činnosti. Děti ze druhých a šestých tříd se 
zábavnou formou učí, jak se zachovat při mimořádných událostech. Přejme jim, aby získa-
né vědomosti a dovednosti nemusely nikdy v praxi použít.

Máme šikovné počtáře
V pondělí 21. března se Andrea Slívová, Jakub Fryauf a Tereza Bradová z pátých tříd zú-
častnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriada. A byli velice úspěšní - všichni 
tři splnili podmínku pro postup do krajského kola! 

Hledání velikonočního vajíčka
Školní parlament uspořádal dne 22. 3. 2016 pro děti 64. MŠ akci „Hledání velikonočního 
vajíčka“. Děti čekala na stanovištích řada úkolů. Ozdobily si pomlázky, které pro děti uplet-
li žáci 9. ročníku. Na závěr si našly v prostorách školy velikonočního zajíčka a kraslice.

Návštěva z německého Řezna 
Přátelství a spolupráce jsou životodárné pro náš svět. O tom mluvili březnu při své první 
návštěvě naší školy pan Rainer Lacler, ředitel školy Willi-Ulfig-Mittelschule, a paní učitel-
ka Kathrin Kunz z německého Řezna. 
Od dubna zahajujeme společnou práci na etwinningovém projektu pro sedmé třídy. V něm 
se žáci seznámí, představí si vzájemně školy a naše partnerská města.

Obvodní kolo ve vybíjené
Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se na naší škole konalo obvodní kolo ve vybíjené v otevřené kategorii. 
O postup do krajského kola, které se bude konat 21. 4. 2016 rovněž na naší škole, bojovalo 
celkem 7 družstev včetně týmu naší školy. Družstvo 14. základní školy, složené ze žáků 5. 
tříd, se umístilo na pěkném 4. místě. 

Třeťáci v Galerii města Plzně
Žáci 3. C navštívili ve čtvrtek 31. 3. 2016 výstavu Předtím, teď a potom v Galerii města 
Plzně. 19 umělců zde představuje svůj pohled na téma čas. Žáci se podíleli na plnění řady 
nejrůznějších úkolů - od vytvoření jednoduché skulptury přes vymýšlení příběhů až po 
pokusy se světlem a zvukem.
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Zoubky jako perličky
Všechny děti z prvního stupně teď už ví, jak si správně čistit zuby! Prvňáčkové se zapojili 
do projektu Veselé zoubky, který zastřešovala DM drogerie.
Ostatní třídy využily nabídky preventivního programu čištění zoubků Dental Prevention, 
který zaštiťuje společnost Curaprox. Do školy přijeli dva studenti zubního lékařství, kteří 
dětem prakticky ukázali, jak správně zuby čistit.

Rolničky zpívaly v Tachově
V neděli 8. května vyjel pěvecký sbor Rolničky na celodenní výlet do Tachova, kam byl 
pozván Tachovským dětským sborem, jehož jedno oddělení - sbor Plamínek - byl naším 
hostem na Jarním koncertu v muzeu.

Moje cesta na svět
Jak jsme přišli na svět? Tak na tuhle otázku už znají odpověď žáci čtvrtých tříd naší školy.  
V projektu Národní iniciativy pro život nazvaném „Moje cesta na svět“ se žáci citlivým 
způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzniku našeho života, prenatálním vý-
voji a narození. 

Karel IV.
V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození významného českého panovníka Kar-
la IV. Při této příležitosti připravili deváťáci spolu s paní učitelkou Jindřiškou Skopovou pro 
všechny své spolužáky zajímavé kvízy a otázky týkající se života a rodiny Karla IV. Pomocí 
iPadů a čtečky QR kódů hledali po chodbách školy odpovědi na otázky týkající se tohoto 
významného panovníkova nebo si z odkazů pustili krátká videa. 

Exkurze do Lidic
2. 6. 2016 se konala exkurze do Lidic pro žáky 7 – 9. ročníků. Byl pro ně připraven program 
s názvem „Den, kdy se mi změnil život“, v jehož průběhu se stali jednotlivými členy dvou 
rodin, které žily v době 2. světové války, a postupně se seznamovali s jejich životem a osu-
dem. 

Dronfest
Pátek 3. června 2016 - první ročník festivalu bezpilotního letu. K vidění byly desítky dronů 
od různých firem, konaly se zajímavé ukázky létání, přednášky, soutěže. Kromě rozmani-
tých dronů zde byli i různí roboti a přehlídky technických aktivit.

Slavnostní vyřazení žáků 9. B
Zaklapnutím dveří základní školy končí důležitá etapa jejich života. Naše škola se již tradič-
ně loučí s vycházejícími žáky slavnostním vyřazením v divadle Alfa. To letošní proběhlo 
ve středu 29. června 2016. V průběhu večera nechyběla pestrá vystoupení a videoprojekce. 
Žáci obdrželi minimaturitní vysvědčení a pamětní listy. Se žáky se rozloučila i ředitelka 
školy Mgr. Helena Lišková. 

Simona Kurišková, Kateřina Hlousová 9. B



12

    Téma čtrnáctky

Rodiče by měli vědět, že vedením k technickému a přírodovědnému vzdělávání 
svým dětem otevírají dveře k jistému uplatnění.
Většina české veřejnosti si uvědomuje důležitost a význam průmyslu, který u nás 
tvoří přes třetinu ekonomiky a zaměstnává téměř 30 procent lidí. Přesné strojíren-
ství, elektrotechnika a informační a komunikační technologie – všechny tyto mo-
derní obory jsou dnes jeho nedílnou součástí. Výrazně změnily i tvář a charakter 
výroby našich tradičních průmyslových odvětví – od energetiky přes chemický 
průmysl až po sklářství či výrobu automobilů. Český průmysl je tak dnes moder-
ní, technologicky velmi vyspělý a patří ke světové špičce, což ostatně potvrzují  
i vysoké podíly našeho vývozu.
Přesto je u nás bohužel průmysl stále vnímán jako práce ve špinavých továrnách, 
v hlučných a zapáchajících výrobních provozech. U běžné populace totiž pře-
trvává v povědomí spíše jeho tradiční a zastaralé vnímání, což je pak i jedním  
z faktorů nižšího zájmu žáků a studentů o technické obory, ať již na středních 
či na vysokých školách. Je tedy hlavně na nás, zaměstnavatelích v jednotlivých 
průmyslových odvětvích, abychom tyto nepravdivé a již dávno neplatné představy  
o průmyslu nabourávali a uváděli na pravou míru. Členské firmy Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) proto spolupracují se školami všech vzdělávacích stupňů 
a prostřednictvím dnů otevřených dveří, exkurzí i cílené osvěty, ukazují žákům a 
studentům modernitu a technologickou vyspělost současného domácího průmyslu.
           

Mají rodiče školních dětí dostatek informací o technickém vzdělávání?
Dokážou si děti udělat jasnou představu o budoucím uplatnění absolventů s tech-
nickou školou?
Podporují školy kreativitu, technické myšlení a manuální zručnost dětí?
Pomůže znovuzavedení dílen a technické výuky na ZŠ?
A jaká je podpora technického vzdělávání na naší škole?

Dominik Petrle, 9. B

h t t p : / / w w w. r o k p r u m y s l u . e u / a k t u -
a l n e / t e c h n i c k e - v z d e l a n i - j a k o - v s t u -
p e n k a - k - u s p e s n e - k a r i e r e - 9 2 0 9 /

Technické vzdělávání jako vstupenka k úspěšné kariéře
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Exkurze do Centra robotiky (DDD)
Dne 18. 3. 2016 jsem se spolu s dalšími žáky 14. ZŠ vypravil do plzeňského Cent-
ra robotiky. Centrum robotiky nebo také Dům Digitálních Dovedností se nachází 
v Cukrovarské ulici v budově DEPO 2015.
Hned, když jsme vešli, nás přivítali zaměstnanci centra - paní Martina Kupilí-
ková a pan Vojtěch Škarda. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První skupinu 
čekal 3D tisk a 3D modelování v programu SketchUp a druhou programování 
robotických zařízení. Obě skupiny se pak vystřídaly. 
Při 3D tisku jsme viděli názornou ukázku toho, jak vzniká model. Mohli jsme si 
prohlédnout materiál, který se používá. 3D tiskárna má mobilní rameno i základ-
nu, které se pohybují všemi směry. Tiskárna používá k výrobě modelu hlavici, ve 
které se taví určitý druh plastu a ten je pak pomalu vrstven na sebe. 
Na 3D modelování jsme dostali za úkol vymodelovat podstavec na fotografii. Ze 
začátku se to zdálo být komplikované, ale díky panu „učiteli“ Škardovi jsme to 
zvládli. Napřed jsme v programu vytvořili podstavu, která měla tvar kapky, a na 
ni jsme přidali dva hranoly, mezi které by se vkládala fotografie. Na přední hranol 
jsme umístili nápis 14. ZŠ. Tento model byl pak vytištěn na 3D tiskárně a dostali 
jsme ho jako dárek pro školu.
Na programování robotického zařízení jsme pracovali se stavebnicí LEGO 
MINDSTORMS. Každá dvojice měla k dispozici jednoho robota. Robot měl na 
sobě ovládací panel, který byl napojen na počítač s předinstalovaným progra-
mem. Postupně jsme se seznamovali s programem a objevovali různé funkce 
a dovednosti robota. Ten mohl jet dopředu i dozadu různou rychlostí, otáčet se  
o 360°, mohl vydávat určité zvuky a také komunikovat s okolními roboty. 
Exkurze do Centra robotiky nás nadchla, všichni jsme se dozvěděli a vyzkoušeli 
spoustu nových věcí. Nenechte si ani vy ujít návštěvu Domu Digitálních Doved-
ností.

Techmánie
Díky finanční podpoře Rady rodičů škola zakoupila permanentní vstupenku do 
plzeňského Techmania Science Center. Všechny děti navštívily  
buď expozici Techmánie, nebo Planetária.  Lukáš Kos, 8. B



    Komiks 
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           Ze šuplíku

Dominika Silovská 8. A
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Andrea Slívová 5. B

Marie Strejcová 4. A
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                 Na slovíčko s ...
PETREM SVOBODOU 

   

Kolik je vám let?
Ahoj je mi 21 let. Teď v březnu budu slavit 22.

Jak dlouho hrajete florbal?
Florbal jako takový hraji 9 let. Začal jsem na 14. ZŠ, poté jsem si našel klub 
Fbk Doubravka a nyní válčím za tým FBŠ Slavia Plzeň, kde už jsem  
6. sezónu. 

Proč jste se stal trenérem?
Trenérem jsem se stal, protože mne baví práce s dětmi a chci jim předat  
svoje zkušenosti ohledně florbalu a vést je k dobrému chováním na hřišti  
i mimo něj.

Jak dlouho už jste trenérem?
Už to bude 5. rokem. Dříve jsem působil jako asistent a teď už mám svoji 
kategorii jako hlavní trenér.

 - bývalým žákem 14. ZŠ, trenérem a hráčem týmu FBŠ Slavie Plzeň
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Proč zrovna FBŠ Slavie Plzeň?
Dobrá pověst, dobré zázemí, dobrá parta - aspektů je hodně. Prostě a jed-
noduše se mi tam líbí a nic mi nechybí.

Jak často trénujete jako hráč?
Jako hráč trénuji 4x týdně + víkendové zápasy.

Jak často trénujete jako trenér?
3-4x týdně + víkendové zápasy.

Jan Bílý, Robin Minařík 9. B
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             Hýbeme se

Matěj Luhový 3. A

Kristýna Gasparovičová 3. B

Výtvarné ztvárnění našich sportovních výkonů s anglickým komentářem.
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      Pod lavicí

Najdi 
v osmiosměrce  
8 školních před-
mětů.

Řešení: matematika, chemie, přírodopis, angličtina, zeměpis, dějepis fyzika, čeština

Jedenáct nejčastějších vět ve škole
1. Za jak dlouho zvoní?  7. Já už chci domů!
2. Co? Jaká písemka?   8. Cože? Byl úkol?
3. Dáš mi to opsat?   9. Tohle jsme se neučili!
4. Já to nechápu!   10. Konečně přestávka!
5. Co máme za hodinu?  11. Co říkal/a?
6. Jaká strana?
A jak je to ve vaší třídě? Napište naší redakci!

Milan Suchomel, Martin Šmat 9. B
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           Bez cenzury
Pravdomluvky

Jak to všechno začalo?
No, to bylo takhle…. Jednoho dne jsme se rozhodly, že využijeme naše slohové 
talenty a začneme si psát blog. Musely jsme vymyslet název. Pár dní o letních 
prázdninách jsme si psaly různé návrhy a asi po týdnu, když už to bylo opravdu 
zoufalé, Bina prostě nadhodila “Pravdomluvky“. A jelikož už se nám nechtělo nic 
vymýšlet, prostě jsme začaly psát. Blog si vedeme do dneška a své odběratele na 
něj lákáme prostřednictvím YouTubu.

Co si od toho slibujeme?
Nečekáme, že budeme mít statisíce odběratelů, to by ani nebyl náš sen. Chce-
me se tím jen pobavit a pobavit vás. Taky se nechceme jako tým Pravdomluvek 
a Týpka přestat vídat, v roce 2018 máme třeba naplánovanou letní dovolenou  
v Krkonoších.

Jaký máme názor na naše okolí?
Rodiče nás podporují, kamarádi a přátelé jsou sice tro-
chu kritičtí a nějakým těm posměškům se asi nevy-
hneme, ale přesto nás to neodrazuje.

Jaké je podle nás vaše nejlepší video?
My asi nemáme úplně jedno oblíbené, ale když už se ptá-
te, hodně se nám líbí “Pravdomluvčí otázky #1“ nebo “Jak se stát snowboardis-
tou“.

Proč nám stříhá videa zrovna Ziky?
Jednou jsme se ho zeptaly, jestli by nám pomohl s jedním videem, že to bude jen 
jednou, a pak se to Blondýna naučí, ale je taaak moc hodný, že s námi tráví téměř 
každé úterý a poté 3 hodiny odpoledne a večer stříhá (dlouho do noci). Máme ho 
prostě rády.

Jak to budeme dělat, až v září nastoupíme na střední? 
Budeme se snažit dál točit. Dostaneme rozvrhy a uvidí se, jak bude čas. 

Co bychom chtěli zlepšit?
Chtěli bychom osvětlení, zrcadlovku, mikrofon a zeď, stejně jako má Teri Blitzen 
:D.
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Julie Lišková, Matěj Zikmund, Sabina Janečková 9. B

Poznávají nás lidé na ulici?
Ano, občas nás někdo někde po-
zná, jde ale jen o lidi z Plzně.

Co dalšího plánujeme kromě natáčení?
Plánujeme, až budeme na konci druháku, 
vyrazíme na hory. Krkonoše pro naše 
plány budou ideální. Chceme tam taky 
točit, ale půjde o opravdu originální a 
nezvyklé natáčení.  Taky je skvělý, že 
pojedeme autem, který už bude moct řídit 
Bina a ona nepije, takže se s ní nebude-
me bát a budeme moct pít aspoň my. 

Pravdomluvky sledujeme už od samého začátku. Jejich videa obsahují návody a vý-
zvy. Nechybí zde humor a občasná dávka vtipu. Jejich vzor je Fekky, podle kterého 
se inspirují a zmiňují se o něm ve svých videích, většinou jako o viníkovi. Svoji 
tvorbu zveřejňují na youtubu a také píší svůj blog, který moc lidí nečte, protože je 
to moc dlouhé.
Někdy natáčí s týpkem z FT, Zikym, který mimochodem natáčí a stříhá všechna 
jejich videa.

Naše názory na Pravdomluvky:
- Chtělo by to změnu prostředí, ve kterém natáčíte
- Nové nápady na témata k videu
+ Váš kanál je zábavný
+ Vaše videa jsou vtipná a obsahují černý humor
+  Zábavná výplň volného času Barbora Beňová a Ondřej Jelínek 9. B
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Perníčky

Receptů na perníčky je celá řada. Při pečení v rámci adventních dílen používá-
me níže uvedený recept, který se nám osvědčil:

65 dkg hladké mouky 
25 dkg mouč. cukru 
10 dkg tekutého medu 
5 dkg tuku – hera a máslo 
4 vejce 
2 káv. lžičky jedlé sody 
2 káv. lžičky perníkového koření 
1 až 2 pol. lžíce kakaa (kdo chce mít per-
níčky tmavší)

Zpracujeme v těsto, necháme odležet alespoň 1 den, ale můžeme i déle. Z těs-
ta pak vyválíme placku silnou 4 až 5 mm (podle velikosti tvarů) a upečeme  
v troubě předehřáté na 170 stupňů cca 10–12 minut (čas závisí na velikosti per-
níčků, odhadněte ho podle jejich barvy). Dobu pečení si upravte podle zkušeností  
s vaší troubou. 
Upečené a vychladlé perníčky potíráme rozšlehaným vejcem, následně ještě na 
chvíli vrátíme do trouby.

       Receptíky pro kuchtíky
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Pár drobných rad:
- perníčky po upečení potíráme celým rozšlehaným vejcema dáme ještě na     
 chvilku zpět do trouby – perníčky jsou pak pěkně lesklé
- zdobíme nejdříve druhý den
- bílek na polevu propasírovat přes sítko nebo protáhnout silonkou – není nutné
- na jeden bílek asi 150g prosátého moučkového cukru (podle velikosti bílku      
 přidat cukr) – cukr alespoň 3x prosijeme přes sítko
- šlehat hnětacími metlami nebo ručně
- ředit citronovou šťávou  (teplou vodou – pokud perníčky natíráme polevou)

Cukrové zdobení

1 bílek 
14 až 18 dkg mouč. cukru (podle velikosti bílku) několikrát přesátého 
přes jemné sítko
štáva z citronu, někdo používá ocet

Ručně (lze použít i ruční šlehač) ušleháme v porcelánové misce tak, 
aby hmota nebyla příliš řídká ale ani hustá, je třeba odzkoušet. Na 
zdobení používám speciální sáčky na zdobení perníčků (k dostání v 
kuchyňských potřebách), zdobící tužky nebo kournoutky z tmavého 
pečícího papíru. Pokud chceme perníčky barevné, přibarvíme cukro-
vou hmotu potravinářským barvivem.



Z barevného nebo bílého A4 papíru si vytvoříme čtverec. A následně postupujeme 
přesně podle těchto kroků.

                Tvoření 
Jednoduchá origami obálka pro dárky od srdce

Nakonec můžete přidat třeba uši nebo oči a čumáčky. Nebo obálku dokreslíme 
podle své fantazie.

http://carujeme.cz/jednoducha-obalka-pro-narozenino-
ve-prani/
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                Koncovník

Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky, 

představujeme vám redakci v novém složení: šéfredaktorka Eliška Šnajdrová, re-
dakční rada Sarah Hynešová, Kateřina Maříková a Veronika Srpová. Zatím se 
sice jen rozkoukávají, ale v těchto chvílích už shánějí příspěvky do nového vydání 
časopisu, takže již v příštím čísle budete moci posoudit, jak se jim práce daří.

A jaký máte postřeh? Všimli jste si, že máme novou rubriku?

       Za redakci Simona Burešová
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