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Úvodník
Milí čtenáři, právě držíte v ruce první letošní číslo časopisu Čtrnáctka, které vzala do 
rukou redakce složená z nových členů. Bude se snažit jít ve šlépějích té staré, takže 
se nebojte, že byste se snad nedočkali vaší oblíbené rubriky. Tradičně se nejen ohléd-
neme za uplynulými událostmi, ale doufáme, že se při čtení i něco nového dozvíte 
a pobavíte se. Držme tedy naší nové redakci palce a pojďme si společně prolistovat 
další číslo časopisu… 

Simona Burešová
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Ohlédnutí

Dentalalarm

Osmáci naší školy se v pátek 
15. listopadu zúčastnili před-
nášky zaměřené na zubní 
hygienu a prevenci. Studenti 
zubního lékařství v teore-
tické části vysvětlili dětem, 
jak správně pečovat o dutinu 
ústní, jak vzniká zubní kaz a 
plak a co je nutné udělat pro 
prevenci jeho vzniku. V prak-
tické části si žáci mohli nacvi-
čit správnou techniku čištění 
zubů.

Linda Kubová

Stop drogám
 
Osmáci se dozvěděli, jak se 
zachovat při prvním  kon-
taktu s drogou, kde všude na 
ně může číhat nebezpečí, jak 
užívání drog na člověka pů-
sobí i to, že držení jakéhoko-
liv množství drogy je trestné. 
Děti měly možnost zhlédnout 
i práci policejního psa, vycvi-
čeného na hledání omamných 
látek.

Jana Novotná
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Londýn

Tak letos jsme si pobyt          
v Anglii maximálně užili. 
Nádherné slunečné počasí, 
příjemné ubytování v ro-
dinách, dopolední výuka          
s rodilými mluvčími, bohatá 
vánoční výzdoba. Navští-
vili jsme mnoho význam-
ných památek Londýna, ale 
i zámek Leeds a hrad ve 
Windsoru. Kromě spousty 
krásných zážitků a nových 
poznatků jsme domů při-
vezli i vánoční dárečky pro 
naše nejbližší. Těšíme se, že 
se sem brzo vrátíme…

účastníci zájezdu

Zpívání v domově 
pro seniory

I v tomto školním roce jsme 
se rozhodli pro předvánoč-
ní návštěvu v domově dů-
chodců. Připravili jsme si 
pásmo lidových písniček a 
tanečků, Maruška se nau-
čila hrát koledy na flétnu a 
společně jsme se vydali za 
babičkami a dědečky.

Ilona Kloudová
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Adaptační kurz Hřebečníky 

Adaptační kurz pro žáky 
6. ročníků se stejně jako              
v loňském roce uskutečnil 
v objektu Nad Starým mlý-
nem u obce Šlovice. Děti ho 
společně s třídními učitelka-
mi Mgr. S. Burešovou, Mgr. 
Š. Junkovou a metodičkou 
prevence Mgr. A. Čečilovou 
absolvovaly ve dnech 17. – 
20. 9. 2013. Adaptační kurz 
je výbornou příležitostí, jak 
hravou a zábavnou formou 
stmelit kolektiv, pro nové 
třídní je to zároveň příležitost získat přehled o fungování třídy. Je mnohem příjem-
nější poznat se vzájemně v přírodě, při hře, než se seznamovat v lavicích. 

Simona Burešová

Den slabikáře 

Byl to den jiný, než na jaký 
jsme zvyklí nejen uspořádá-
ním lavic ve třídě, ale i úko-
ly, kterými jsme prokázali, 
co jsme se již naučili. Po 
spojovačkách, čtyřsměrkách 
a skládankách nám byl paní 
učitelkou předán SLABIKÁŘ 
s klíčem, kterým jsme si ho 
odemkli a poprvé jsme tak 
mohli zalistovat novotou voní-
cími stránkami. Paní učitelka 
nám popřála mnoho úspěchů 
při čtenářských dovednostech 
a také to, aby se čtení pro nás stalo zábavou a koníčkem. 

Marcela Tyllová



7

Žáci 14. ZŠ v domově seniorů

Určitě to všichni znáte. Často 
se vás vaši prarodiče ptají, jak 
se které slovo řekne anglicky 
a cože to vlastně mají dopl-
nit do své oblíbené křížovky.       
S tímto se rozhodli pomoci 
žáci z naší školy. 3. října vy-
razili žáci 8. tříd do Domova 
seniorů sv. Jiří. Pomocí pre-
zentací vysvětlovali babičkám 
a dědečkům, co znamená na-
příklad slovo new, sale, food. 
Což jsou slova, která mlad-
ší generace používá úplně 
běžně.  Avšak nemluvili jsme pouze anglicky, ale docela dobře jsme si popovídali i            
v naší mateřštině.  Po skončení celé akce byla vidět na všech tvářích spokojenost, což 
je určitě dobře.

Aneta Koldovská

Návštěva ze ZOO

Zajímavé setkání prožily děti 
ze školní družiny. Na besedu 
k nim zavítal pan Martin Vo-
bruba, tiskový mluvčí plzeň-
ské zoologické zahrady. Svým 
poutavým humorným vyprávě-
ním je seznámil jak se zvířaty 
současnými, tak i s těmi vyhy-
nulými. Některá zvířátka nám 
ukázal i vycpaná. Jako bonus 
a příjemné překvapení přinesl 
živou krajtu královskou, kterou 
si děti, které uhádly soutěžní 
otázky, mohly pohladit. A aby to někomu nebylo líto, na závěr si krajtu mohli pohladit 
všichni. Z besedy byly všechny děti nadšené a slíbily, že budou sbírat žaludy, kterými 
zvířátkům v zoologické zahradě zpříjemní zimní měsíce. 

Iva Mathlouthi Svobodová
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Ve zkratce

Vítání prvňáčků

S prvním záříjovým pondělím přichází nový školní rok. Pro naše nové žáky je to 
jejich úplně první školní den v životě.

Dýně zaplavily vestibul školy

Ve školní družině byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni. Děti spo-
lečně s rodiči tvořily nejrůznější strašidla a skřítky z vydlabaných dýní. Výtvory to 
byly opravdu krásné, mezi těmi, které zaujaly nejvíce, byly culíkaté dýně, ježci, lištič-
ka, ježibaby, želva, vydlabaný netopýr, pavouk nebo duch.

Halloween

Letos jsme si Halloweenskou párty opravdu užili. Nechyběly tradiční soutěže, tanec 
ani aerobik. 

Kloboukový den

Na naší škole konala akce s názvem Kloboukový den. Žáci i vyučující do školy ten 
den dorazili s klobouky na hlavě. I přesto, že účast byla dobrovolná, většina z nás 
přeci jen nějaký ten klobouk měla. Bylo to takové netradiční oživení školního dne a 
všichni jsme si ho užili. 

Vánoční dílny

I letos jsme si na naší škole při tradičních dílnách vychutnali tu pravou předvánoční 
atmosféru. Zdobili jsme perníčky, vyráběli a dekorovali svíčky a vytvářeli ozdoby a 
vánoční přáníčka z různých materiálů.

Pěvecký sbor Rolničky 

První vystoupení pěveckého sboru Rolničky – vánoční koncert v kostele sv. Martina 
a Prokopa.
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Hasík

Naše škola se zapojila do vzdělávacího programu HASÍK CZ - Výchova dětí v oblasti 
požární ochrany, který je určen pro žáky druhých a šestých tříd. Dozvěděli jsme 
se o  „zlém“ a „hodném“ ohni, nebezpečí v domácnostech, zásadách první pomoci, 
dopravních nehodách, hasicích přístrojích... prostě všem, co souvisí s prací hasičů. 
Nanečisto jsme si vyzkoušeli volání na tísňovou linku nebo to,  jak nám sluší hasičská 
helma. 

Barevné dny u prvňáčků

V únoru a březnu jsme si užili dva barevné dny. První den byl červeno – růžový na 
oslavu sv. Valentýna, druhý den byl v barvě zelené, ve které jsme přivolávali jaro. 
Celá třída sladěná do jedné barvy vypadala moc hezky a všichni se dobře bavili.

Úspěšný předškolák

Již tradiční akce pro budoucí školáky -  povídání, zpívání a malování, seznamování se 
s novým prostředím a nenáročná forma přípravy na vstup do školy.

Sofronka

Žáci se pochlubili, co všechno o lese už znají. Věděli také, jak se mají v lese chovat. 
V krásném prostředí si i zasoutěžili. Na procházce zjistili mnoho dalších informací   
o lesních rostlinách a zvířatech. Měli štěstí a viděli odpočívajícího daňka. Nakonec se 
dozvěděli spoustu nových věcí o včelách.

Za velikonočním vajíčkem

Dne 15. dubna 2014 se na 14. základní škole v Plzni konala akce s názvem Hledání 
velikonočních vajíček. Akci uspořádal školní parlament pro děti 64. mateřské škol-
ky. Děti mohly projít několik stanovišť, kde například nosily vajíčka na lžíci, házely 
velikonoční vejce do košíku, hrály si s padákem a kinballovým míčem. Nakonec si 
ozdobily pomlázky, které pro ně upletli žáci 9. A, dále se vydaly hledat sladkou od-
měnu v podobě čokoládového zajíčka.
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Den Země

V rámci projektového dne žáci osmých ročníku navštívili Český hydrometeorologic-
ký ústav v Plzni.

Jezdíme do školy v přírodě!

Začátkem června odjelo deset tříd prvního stupně (celkem 210 dětí) do školy v příro-
dě v Plasích. Během tohoto týdne se děti nejen učily, ale čekalo je i velké dobrodruž-
ství - celopobytová hra. Děti se společně ponořily do světa Sherlocka Holmese a vy-
daly se tak do Londýna, kde bylo jejich úkolem rozšifrovat a vyřešit největší záhady 
19. století, samozřejmě po boku slavného detektiva Sherlocka Holmese a jeho přítele 
doktora Johna Watsona. Úkolem dětí (jednotlivých tříd) bylo sbírání co největšího 
množství důkazů a indicií, které po sobě na místě činu vždy zanechá zločinec. Čím 
lepší výsledky (sportovní, vědomostmi, nadšením, spoluprací) skupina (třída) měla, 
tím více stop získala.

14. ZŠ objednala Techmanii. ZDARMA.

V prostorách prvního 3D Planetária v ČR, které je součástí plzeňské Techmanie, 
byly vyhlášeny ceny I. ročníku soutěže Objevujte jinak! Soutěž, za níž stojí partner-
ství Techmanie, Plzeňského kraje a města Plzně, hodnotí efektivitu, s níž základní a 
střední školy dokázaly využít nástroje neformálního vzdělávání ve své výuce. Deset 
nejlepších škol získalo volný vstup do 3D Planetária a „nové“ Techmanie zdarma pro 
VŠECHNY své žáky. 

sestavila Aneta Koldovská

  http://tyden.cz
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Zdravá škola

Člověk je tvárný od dětství a na vývoji a for-
mování dítěte má veliký vliv nejen rodina, 
ale i instituce a tou nejdůležitější bývá škola.
S podporou zdraví souvisí ve škole téměř 
všechno, co se v ní děje.
Mluvíme o zdravé stravě, o zdravých mezi-
lidských vztazích, o zdravém životním   sty-
lu.
Zdraví by mělo být naší nejdražší hodnotou 
a životní styl jedním z vnějších faktorů, které naše zdraví ovlivňují.
 
Naše škola je zapojena v několika projektech - Zdravá pětka, Normální je nekouřit, 
Zdravé zuby, Ovoce do škol, Zdravé svačinky, Fitkonto.
K prevenci vadného držení těla jsme zařadili používání overballů a balančních po-
můcek.
V zimním období nesmíme zapomenout na oblíbený lyžařský kurz na Šumavě a také 
kurzy bruslení na ZS v Plzni.
 
Pokračujeme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Plzni i v Praze, s Cent-
rem lékařské prevence - poradnou zdravého životního stylu.
 
V letošním školním roce naše škola získala certifikát Škola přátelská dětem s alergií 
a astmatem.
Iniciátorem a odborným garantem projektu je Česká iniciativa pro astma.
 
Naše zdraví i zdraví našich blízkých se týká každého z nás.
Hodně štěstí a zdraví, hodně spokojených a úsměvných dnů :-)

Otakara Kubecová

Žádné curky, žádný tuk,
o tom více ani muk.
Jabko, banán, vitamín,
pak nepřijde žádný splín.
Pokud jíme chipsy, křupky,
nutno do fitnesu hupky, hupky.
To už u nás nejíme,
a zdraví se těšíme.

  Irena Šnebergerová
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Téma čtrnáctky
Pomoc strážcům pralesa

Dne 22. 10. 2013 jsme poprvé slyšeli o nadaci ochránců přírody v Africe z Kamerunu. 
Do projektu sběru starých mobilních telefonů se zapojilo několik škol v celé České 
republice. Do těchto škol byly umístěny krabice na odkládání nepotřebných telefonů. 
Každý telefon, který odevzdáme, putuje do zoologické zahrady, kde telefony předají 
společnosti REMA Systém a.s. Za recyklaci přístroje společnost vyplatí 10,- Kč do 
speciálního fondu, který poputuje do rezervace v Kamerunu. Touto sbírkou chráníme 
i životní prostředí.
Přesněji: kvůli bezohledné těžbě dřeva tropické deštné pralesy den ode dne mizí.        
S nimi zanikají i domovy goril, slonů, antilop a nespočetně mnoha dalších zvířat. Do 
zbytků pralesa navíc chodí pytláci, kteří loví zvířata pro maso. Jediný, kdo jim čelí, 
jsou strážci pralesa.
Za získané peníze se zakoupí vybavení pro strážce biosférické reservace Dja v Ka-
merunu.
Na přírodě  jim opravdu záleží...

Anežka Strnadová
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Přijeli naši kamarádi  ze Žiliny

Blíží se závěr mezinárodního projektu  
„Anglické výrazy kolem nás“
 
Mezinárodní dvouletý projekt EU Come-
nius s názvem „Anglické výrazy kolem 
nás“ se slovenskou školou v Žilině (Zá-
kladná škola, Námestie mladosti 1) v le-
tošním školním roce končí. 

Před jeho závěrem se žáci osmých ročníků 
naposledy setkali  na desetidenním pobytu 
v květnu v České republice. Čekal  je ná-
ročný program s plněním závazků projek-
tu, ve kterém mapovali  anglické výrazy 
kolem nás a seznamovali  s nimi veřejnost. 

Nejdříve odjeli  účastníci projektu do Ma-
riánských Lázní, kde spolu prožili  od       
5. května 2014 pět dnů. Během nich na-
vštívili  významné kulturní památky to-
hoto města a okolí. 

Poté se vrátili  do Plzně a zpracovali  slov-
ník anglických výrazů kolem nás. Naši 
žáci seznámili  žilinské kamarády samo-
zřejmě také s Plzní, například s Techmá-
nií, navštívili  ZOO, plzeňské podzemí a 
další zajímavá místa. Zde také našli  an-
glické výrazy, které se čím dál tím častěji 
objevují v češtině i ve slovenštině. 

Díky projektu děti získaly  nové přátele, 
se kterými by se asi nikdy jinak nesetkaly. 
Otvírají se jim tak další možnosti vzdělá-
ní.

kolektiv autorů z účstníků projektu
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Ze šuplíku
Moje třída 8.B

Voní to tu po statku. Jsou tu prasátka, kobyly, pašíci a osli. Jsou tu dva vlkouši, kteří 
sem chodí jen zřídka. Je tu jeden beránek, kterého si každý dobírá, protože má nepra-
videlně uspořádané zoubky. Pak je tu jedna paní farmářka, která má všechen dobytek 
na starosti. Každé zvířátko má jedno svoje místečko, na kterém spí, jí a žije. Někdy 
se tenhle dobytek chová i jako lidé, ale to je v našem případě nepřípustné. Ale jinak 
je tu zábava a všichni se tu máme rádi!!!   

Vilém Šeda 

Co by o mně řekl můj mobilní telefon

Moje majitelka je holka, která chodí myslím do deváté třídy. Přijde mi celkem přá-
telská. Spoustu času spolu trávíme na jejím facebooku. Píšeme různým kamarádům 
atd. Dále hraje několik her… a pár mě jich taky baví. Myslím, že mě má hodně ráda. 
Stará se o mě a na to, že mě má už druhý rok, jsem docela nepoškrábaný. Jednou 
jsem jí spadl na zem a to jsem byl naštvaný. Dva dny jsem se sekal. Ale potom mi i 
koupila krásné zelené oblečení, abych se už víc nepoškrábal. Mám ji rád a doufám, 
že i ona mě.

Michaela Hrochová

Budu popisovat vodníka         
z balady o vodníkovi od K. 
J. Erbena ze sbírky Kytice

Vodníka si představuji jako mužíka    
v zeleném fraku, zelených kalhotech a 
zelenkavém klobouku, který pokrývá 
umaštěné dlouhé vlasy. Seděl u rybní-
ka na staré vrbě, kde si šil rudé botky 
na svatbu. Seděl tam osamělý, kouřil 
dýmku a lehce lišácky se pousmíval, 
když koukal na hladinu rybníka a na-
hlížel do budoucna. 

Lucie Buňátová
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Tento vodník je podobný vodníkovi z pohádky Princezna ze mlejna. Jenže tito dva 
vodníci si jsou možná podobní vzhledově, ale v chování rozhodně ne. Vodník z po-
hádky je hodný, veselý, milý a rozesměje každé dítko, zato tenhle vodník je zlý, za-
mračený vrah, který sbírá lidské duše do hrníčků a děti z něj mají akorát tak strach.
Při poslechu balady se mi vybavila kniha od Josefa Lady, kde byl nakreslený vodník, 
který si šil botičky na staré vrbě. Atmosféra byla vypjatá, smutná, a rozhodně ne 
pozitivní.

Hezky promyšlená balada, smutný konec, ale to k baladám patří. Vybrala jsem si vod-
níka proto, že má spoustu záporných vlastností a dobře se mi popisuje.

Barbora Baborovská

Eliška Hanzlíčková
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Žena obecná

Žena obecná je v našich podmínkách celkem hojným druhem. S trochou nadsázky 
by se dalo říci, že v některých lokalitách je i přemnožená (kadeřnictví, salon krásy, 
cukrárny apod.) Nejčastější  výskyt  je zaznamenán v nákupních centrech nebo jiných 
obchodech.

Běžně se ženy dožívají asi 80  let. Z toho tráví 2 roky před zrcadlem, 1 rok převléká-
ním, 2 roky rozhodováním, co si vezmou na sebe. Dalších několik let zabere úprava 
zevnějšku.

Žijí v rodinách, mnohdy společně s druhem  ,,muž‘‘ a dětmi, které rodí.  Jejich nej-
oblíbenější činností je nakupování. Tím se většinou dokáží zabavit na celý den.  Ob-
čas je můžeme sledovat při vaření,  praní,  uklízení.  Velmi častá jsou pozorování 
před televizní obrazovkou, kde sledují především nekonečné seriály.  Ženy také často,           
v mnoha případech pak neustále, vydávají zvuky.  Nazývají se řečí a také při provo-
zování této činnosti vykazují nebývalou trpělivost a mluví mnohdy téměř celý den.  
Nápadným znakem je maskování vlastní vůně a vzhledu.  Pro potlačení vlastní vůně 
používají mnoho různých přípravků,  někdy velmi intenzivních.  Úprava vzhledu je 
činnost velmi složitá a zabírá nemalé množství času.  Především výsledky počinu 
,,malování‘‘ jsou mnohdy pozoruhodné.

Na potravu nemají ženy žádné velké nároky.  Lze říci,  že přijímají většinu toho,  co 
uvaří, a často si tato jídla i pochvalují. Výjimku tvoří ženy – vegetariánky (chválí si 
pouze zeleninu a ovoce),  ženy v hubnutí (chválí si pouze dietní potraviny) a anorek-
tičky (nechválí žádné jídlo). 
Ženy mají několik charakteristických rozdílů oproti příbuznému druhu ,,muž‘‘ :  
- delší vlasy (mnohdy)
- menší postavu (někdy)
- větší objem hrudního koše (někdy),  zde mají uloženy zásoby mléka v zajíma- 
 vém balení
- nižší hmotnost (občas)
- nemají vousy (alespoň většina z nich)
 
Rozdílů je více, ale uvedené stačí k určení druhu. 
Jak je patrné, žena obecná je velmi zajímavým druhem a zaslouží si dlouhodobější 
pozorování a studium. 

Tomáš Novák
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Na slovíčko s ...
… Pavlem Sedlákem - raperem školy

1. Jak dlouho děláš hudbu?
2. Proč zrovna rap?
3. Jak tě napadlo jméno Péčko?
4. Kde hledáš náměty na hudbu?
5. Skládáš si všechno sám?
6. Tvůj hudební vzor?
7. Kdo tě nejvíc v hudbě podporuje?
8. Která tvoje písnička se ti nejvíc líbí?
9. Myslíš si, že na to balíš holky?
10. Co všechno posloucháš za muziku?
11. Napadlo tě někdy se přihlásit do nějaké soutěže?
12. Chceš v budoucnosti pracovat s hudbou?
13. Co tě na rapování nejvíc baví?
14. Jsi pyšný na hudbu, kterou děláš?
15. Oblíbená písnička?

Odpovědi Pavla Sedláka:
1. Hudbu dělám už 2 roky.
2. Je to hudba, která se mi líbí.
3. Je to začáteční písmeno mého jména.
4. Podle nálady.
5. Ano, ale občas z internetu.
6. Dope DOD (holandská hudební skupina), Eminem 
(americký raper), Paulie Garand  (český raper).
7. Můj starší nevlastní bratr.
8. PSYCHO - písnička s bratrem.
9. NE. (smích) 
10. Všechny kvalitní.
11. Napadlo, ale šel bych tam, až tak za 2 roky.
12. Kdybych mohl, tak určitě ANO.
13. Že si to dělám podle sebe.
14. NE.   
15. Paulie Garand  - Kotvim. 
                                         
                                                                      Lucie Ottová a Anna Urbaníková
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Hýbeme se
Jmenuji se Matěj Fejfar. Je mi 12 let, jezdím a zá-
vodně Bikros. Bikros je sport týkající se 8 lidí, kteří 
jedou ze stejného startu do stejného cíle. Moje nej-
větší úspěchy jsou 5. místo na MČR a 8× jsem vy-
hrál 1. místo v Německu. Bikros jezdím už od 3 let a 
doporučuji ho každému, kdo rád jezdí na kole a kdo 
rád závodí. 

Bikros

je individuální sport, při němž závodí skupina jezd-
ců mezi sebou na speciálně upravených tratích, 
zhruba 400 metrů dlouhých s řadou skoků. Celá 
trať je většinou vystavěna na poměrně malé ploše 
a mezi startem a cílem je jen malý výškový rozdíl. 
Rozhodující je zde rychlost, výbušnost, ale také cit 
pro kolo při dlouhých letech na velkých skocích. Ale 
taky drzost v bojích po startu a v zatáčkách. 

Základem každé bikrosové tratě je startovní paho-
rek se startovní rampou, která vypustí na trať vždy 
osm jezdců, kteří mezi sebou bojují o postup do dal-
ších částí závodu. Skoky jsou dělané z hlíny a jako vrchní povrch bývá nejvíce použí-
vána šotolina. Poslední dobou se také stále častěji používá do zatáček a na odrazové 
hrany skoků asfalt. Díky tomu, že tratě jsou vždy pevně uválcované, jezdí bikrosaři 
s pevnou vidlicí. Skoky na dráze jsou různé jak velikostně, tak typově, a každý klub 
má na své trati v podstatě unikátní skoky. Nejznámější jsou dvojskoky, trojskoky, 
lavice a vyskakovák, u kterého je odrazová hrana položena níže než dopadová. 

Kristýna Svobodová 

http://bmxultra.com
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LVK a SVK

Jedenáctá hodina odbila a Čtrnáctka na 
hory odjela.
Když jsme do vlaku nastoupili, hned jsme 
mobily rozsvítili. 
Každý s sebou řízky měl, celý vagón pro-
voněl. 
Ve vlaku pohoda veliká, stará paní naří-
ká.
Nervy měla v háji, vystoupila v ráji. 
Když jsme na Alfu přijeli, na wifi jsme se 
hned zeptali. 
Pak jsme šli na svah a každý jezdil jako 
drak. 
Anina na svahu boty rozlepila, kobercov-
kou je zas zalepila.
Na kotvě byl nejdřív boj, každý padal 
jako hrom. 
Učitelky nás tlačí, co jim síly stačí. 
My jim za to vděčíme, každý den se lep-
šíme. 
Peťan dva dny promeškal, spoustu zába-
vy zameškal. 
Lyžák ještě neskončil a my máme spous-
tu sil. 
V devítce chceme jet bobovat, budeme    
o to bojovat. 

kolektiv autorů 8.ročníku

http://bmxultra.com
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Pod lavicí
Perličky

Nižší stupeň
4. A – Dva kroky prázdnin (roky)
       – V hodině vlastivědy řekl žák: „Na Staroměstském      
  orloji jsou orli.“
 
4. B – V hodině vlastivědy řekl žák: „V Klatovech na ná- 
   městí je Barochní lékárna.“
   
       – Otázka: „How old are you?“  (jak starý jsi?)
       – Odpověď: „Ale já jsem Dominik.“

5. B – Při hodině výtvarné výchovy se žák ptá: „Mam to nebe udělat modré?“

Vyšší stupeň:
7. B – V hodině angličtiny: manželka-managerka

8. B – Žákyně se ptá vyučující: Máte to ještě dloužejší?“ (ukázku hudby z balady  
   Vodník)

9. A – Nejdelší slovo je tyranosaurus.
        – Fakultní nemocnice v Plzni je na Slovanech.

Kateřina Hlousová
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Vtipy:

„Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?“
„Ne. Například ve slově 'trouba' se po R 
píše O!“

Učitelka: „Jak se zdraví lidé v Němec-
ku?“
Žák: „Německy?“

„Chtěla jsem se vzdělávat, ale naši mi 
nechtěli koupit tu nejdůležitější učební 
pomůcku.“ 
„A co jsi chtěla studovat?“ 
„Autoškolu!“

Otec se rozčílí na syna:
„Zase jsi dostal pětku z dějepisu!“
Syn se brání:
„Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!“
Tu vykoukne maminka z kuchyně:
„Tak si najdi jiného kamaráda!“

Učitel se ptá Pepíčka: 
„Máš v kapse korunu, dvoukorunu a dva padesátníky. Když vytrousíš padesátník a 
korunu, co budeš mít v kapse?“ 
„Díru!“

Paní učitelka se ve škole ptá: „Pepíčku, jestlipak víš, kde leží 
Trója?“
Pepíček odpoví: „Prosím, mezi dvójou a čtýrou!“

Kdo z vás mi řekne, k čemu nám slouží dřevo?“ ptá se uči-
telka ve škole.
Pepíček se hlásí: „Prosím, prosím z něho se vyrábí stromy!“

Kateřina Hlousová

http://www.nejvtipy.cz/vtipy-o-skole_sk

http://psina.cz

http://fotokatalog.cz
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Bez cenzury
Moje třída

Byly doby, kdy byla společnost za- 
jedno. Všichni táhli za stejný provaz 
a pomoc byla samozřejmost. Dnes 
je ve společnosti spíše každý sám za 
sebe. Jenže přeci jen by se mohla najít 
skupina, ve které stále panuje ta ná-
pomoc. Nazvala bych to jako týmo-
vá práce. A já doufám, že taková je i 
naše třída 8. A. 

V podstatě je to, i když si to možná 
neuvědomujeme, naše druhá rodina. 
Jsou v ní lidé, kteří už patří do na-
šeho denního režimu, o kterých už 
víme nějaké ty věci navíc, a ti, které 
máme nějakým způsobem rádi či ne-
radi. Jenže takhle to musí být. Jsme 
velká skupina a je jasné, že i v ní jsou 
jisté neshody, ale kdyby nebyly, byli 
bychom dle mého názoru světová vý-

jimka. Nezáleží na tom, zda jsme početná 
skupina nebo ne, ale na tom, že jsme sku-
pina! 

Jsem ráda, že jsem měla takové štěstí a 
dostala se zrovna sem. Na místo, kde se 
najdou lidé, kteří vás v těžkých situacích 
podrží, obejmou nebo rozesmějí. I malý 
vtip vám může změnit celý den. A mě prá-
vě tyhle lidi mění dny stále. Jistě, občas je 
to spíše k horšímu, ale co bychom čekali. 

Vždyť není možné, aby si všichni padli do oka, ale nějakým způsobem zde panuje 
respekt k druhým. 
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Ty chvíle, kdy jsme spolu, si       
každý zapíše do paměti a za pár 
let si nikdo nevzpomene na chví-
le, kdy dostal jedničku z matema-
tiky nebo naopak pětku z češtiny, 
ale na to, jak se zasmál s kamará-
dem, když… 

Lidé by měli myslet na hezké 
chvíle, na chvíle, kdy se stalo 
něco pozitivně výjimečného, a 
proto bych byla ráda, kdybychom 
se i nadále snažili právě tyhle 
chvíle co nejvíce rozvíjet. Děkuji 
všem mým spolužákům za to, že 
jsou.       

Jana Novotná
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Mobilní telefony -  I.stupeň a II.stupeň

1. Proč nosíš do školy mobil?

2. Vyndáš někdy mobil o přestávce?
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3. Vyndáš někdy mobil o hodině?

4. Kdybys viděl(a), že někdo ubližuje spolužákovi, vyfotila(a) nebo natočil(a) by sis 
to na mobil?

5. Fotíš se nebo natáčíš se ve škole?
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Jana Novotná, Linda Kubová
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Akademie  

Oslavy 40. výročí školy zahájeny! Kdy a kde? 29. 5. 2014 slavnostní akademií v kul-
turním domě Peklo.  

Spousta práce, 
příprav, času… 
ale výsledek stál 
určitě za to! Do-
poledne akademie 
proběhla „nane-
čisto“, a jak to už 
chodí, neobešla 
se bez zádrhelů. 
V řadách diváků 
jsme mohli vidět 
žáky naší školy     
s vyučujícími a 
některé rodiče a 
prarodiče. 
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Zato odpoledne už vše muselo pro-
běhnout bez jediné chybičky, což 
se nakonec podařilo, takže hosté si 
mohli naplno užít nezapomenutelný 
zážitek strávený při sledování všech 
vystoupení. 

Oslavy budou pokračovat nava-
zujícími akcemi v průběhu září až 
prosince dnem otevřených dveří, 
zahradní slavností a výstavou foto-
grafií žáků naší školy. 

Simona Burešová
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Navazující akce oslav

Výstava 
fotografií

SVĚT
NAŠICH
ŽÁKŮ

Mázhaus
radnice 
města

       Plzně 

25. 11. - 12. 12.
2014

Zahradní 
slavnost

areál školy
Zábělská 25

PLZEŇ

20. září 2014
ve 14:00 hod.
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Koncovník
Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky,
Tento rok se nám náš časopis opozdil… Za to se vám velmi omlouváme! Nevěšte 
hlavu, je to pro vás výhodné! Teď máte dvě čísla v jednom! Doufáme,  že se vám 
náš časopis líbil. Příští rok vám slibujeme, že každý půlrok vyjde jedno číslo, abyste 
nepřišli o informace a zajímavosti o naší škole. Děkujeme, že jste s námi! Ráda bych 
poděkovala svým pomocnicím a grafikům, ale hlavně našim paním učitelkám a panu 
učiteli. Tak tedy nashledanou u dalšího čísla. 

Za redakci

Jana Novotná  
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