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     Vítáme vás, milí žáci, učitelé a 
pracovníci školy, v dalším školním roce 
- 2010/2011. Pro někoho je to rok 
poslední, pro jiné z vás je to rok, kdy se 
mnohé změnilo a poprvé jste vešli mezi 
dveře naší školy. 

     Přišli mezi vás noví kamarádi a ti staří 
zase odešli. Někdo už jistě ví, co ho během 
školního roku čeká a nemine, a ti, co 
nevědí, se mohou jen a jen těšit. Prožijete 
tu jistě krásné chvíle jak s vašimi 
kamarády, tak i s vyučujícími. Protože pro 
naši školu platí heslo „Škola hrou“.  
       Naše školní redakce vás bude 
informovat o dění ve škole letos s novými 
redaktorkami, které budou pro vaši 
spokojenost dělat maximum. Dozvíte se 
spousty novinek jak ze světa naší školy  
(co se dělo za akce, jaké máte vy názory, 
soutěže a projekty), tak i ze světa kolem 
nás. Nemine vás poučení a mnoho 
zajímavého, ale také hry, vtípky a 
pobavení. Proto vám jménem celé redakce 
přejeme příjemné počtení. A teď už hurá a 
s chutí do čtení našeho školního časopisu 
„14-náctka“ . 
                                       Redakční rada 
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Holka: AHOJ!    
Kluk: KONEČNĚ, UŽ JSEM SE NEMOHL DOČKAT. 
Holka: JÁ ODJÍŽDÍM!  
Kluk:  TO NE! 
Holka:  MYSLEL JSI NA MĚ? 
Kluk:  ANO, NA KAŽDÉM KROKU. 
Holka:  BYL JSI MI NEVĚRNÝ? 
Kluk:  BLÁZNÍŠ? 
Holka:  TAK JÁ TEDA ZŮSTANU 

Tak a teď si to přečti od zadu..  
 

 
� Slepý a hluchý hrají na zábavě.                      
Slepý se ptá hluchého: „Už se tančí?“ 
Hluchý: „Proč? My už hrajeme?“ 
� Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 
korun!" 
"Jo, a jak?" 
"Běžel jsem celou cestu do školy za 
autobusem." 
"Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!" 
� Pán si vypíchnul oko a dostal 5000 korun 
z pojišťovny. Vyběhne před budovu a povídá 
si pro sebe: "Vypíchnu si i druhé a už budu 
mít na barevnou televizi!" 

 
 

 …když někomu například podáme stůl… (místo ruku) 
Překlep pí. učitelky Janoškové z hodiny občanské výchovy. 

 „To jste přeci už probírali s paní učitelkou Strejdovou?! “(místo 
Strejcovou) 
Překlep pí. učitelky Junkové v hodině matematiky. 

 Když sarančata přijedou (místo přiletí)… Překlep pí. učitelky 
Vildmanové z hodiny zeměpisu. 

 Poznámka v ŽK: „O přestávce vyrušuje  mluvením.“ P.uč. 
Janová 
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Jako každý rok tak i letos jsme si na naší škole udělali příjemnou, ale 

trošku strašidelnou párty  před podzimními prázdninami dne 26. 10. 2010. 
Naše paní učitelky uspořádaly „Halloween párty“. Do prostorů školní 
jídelny přišlo mnoho čarodějnic, kouzelníků, ale i mumií a jiných 
strašidel. Mohli jste se zde jak občerstvit, tak si i pořádně zatancovat a 
pobavit se.  A na závěr večera paní učitelky vyhodnotily nejoriginálnější 
kostým. Tak co? Už se nebojíte? 
 

A pro ty, co nevědí, co je to Halloween: 
 

» Halloween je svátek, který se slaví 31.10. 
» Slaví se v anglicky mluvících zemích (USA, Irsko, V.Británie,..) 
» Děti se oblékají do strašidelných kostýmů 
    a chodí koledovat  
» Typické znaky jsou dýně, čarodějnice, kočky, duchové, … 
 
Halloween a Česko? 

U nás, v České republice, neslavíme Halloween, ale 2. 11. slavíme Památku 
zesnulých, nebo-li  „Dušičky“. V tento den lidé chodívají na hřbitovy a vzpomínají 
na své zesnulé. A jestliže se vám přihodí něco neobvyklého až strašidelného na 
Dušičky, nebojte se, přišli vás jen navštívit lidé, kteří už nejsou mezi námi.    

         Tereza Kozáková 

Napiš do Microsoft Wordu Q 33 NY (číslo jednoho letadla z 11. září, kdy 

byla napadena New Yorská dvojčata) a poté to zvětši na velikost 48 a 

převeď do písma „windings“. 

A co vznikne? 

Q 33 NY =               � �� � 
A přesně to se stalo 11. září 2001, kdy islámští teroristé ukradli letadla a narazili 
dvěma ze čtyř letadel do Světového obchodního centra v New Yorku. Zemřeli nejen 
útočníci, ale i téměř 3 000 lidí. 
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Pamatujete si na staré zvonění? Tak to je už minulost! Protože každý jistě dobře 
slyšíme a zjistili jsme, že máme na naší škole nové zvonění, které nám udává, kdy 
začíná a končí hodina. Pod zvoněním si určitě každý představí jakési „crrrrrrrrr“, ale 
naše škola má originální zvonění. Nejen že máme pěknou a rytmickou melodii, ale je 
nám i slovně ohlášeno, že končí hodina a začíná další. A co říkáte na zvonění vy?  

Podle naší ankety se zvonění líbí více než 50% lidí na škole.  
 
 
 
  
 
Od 11. 10. do 22. 10. 2010 měla naše škola výstavu v budově radnice na náměstí  
Republiky v Plzni. Touto výstavou se chtěla připojit ke gratulaci Plzni k získání  
titulu Evropské hlavní město kultury 2015. K vidění tam bylo mnoho zajímavého.  
Mohli jste se přijít podívat na výtvory žáků z prvního i druhého stupně, na různé  
školní i mimoškolní aktivity, na projekty, které probíhaly na naší škole, ale také  
jste se mohli dozvědět něco o adaptačních kurzech, sportovních akcích nebo  
o spolupráci školy s Policií ČR. Zkrátka k vidění tu toho bylo opravdu bohatě a to  
se odrazilo i na návštěvnosti výstavy, která byla vysoká. Zahajovacím dnem nás  
provázeli žáci naší školy, kteří si také připravili pro návštěvníky zábavný program  
a vystoupení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

★ Moravský kras se nachází na východo-západě. 
★ „Matka jí znova umřela.“ „Jak ZNOVA umřela?“ 
     „No umřela jí přeci už podruhé!“- Místo matka zrovna  
      umřela. 
★Kdo objevil Antarktidu?  - Gagarin 
★Kolik měří Mariánský příkop? - 11metrů 
    Dívky ze 7. třídy 
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Pamatujete, jak se škola snažila vyhrát loni na konci školního roku 

Oranžovou učebnu? Bohužel se nám to nepodařilo, ale nehodlali jsme to vzdát a 
je vidět, že se nám to vyplatilo. Skupina ČEZ vyhlásila druhé kolo soutěže o 
Oranžovou učebnu a opět jsme se zapojili. Díky odesílání potřebných e-mailů 
jsme tuto učebnu vyhráli. Na nové učebně se již pilně pracuje a měla by být 
zprovozněna v druhém pololetí. Takže nejen jménem redakce, ale i jménem 
učitelů, vedení školy a hlavně všem, kteří se hlasování zúčastnili, děkujeme. 
Budeme to přece my, kdo se v ní bude učit! 
 
A ptáte se, jestli se na naší škole od loňského roku ještě něco změnilo? Ano, a je 

toho mnoho. 

�  Například klasické třídní knihy, které jsme mívali, se proměnily v moderní 
počítačovou techniku. Papírové „třídnice“ se zrušily a nyní učitelé zapisují do 
počítače - školy on-line, kde si i rodiče mohou zjistit, jak je na tom jejich 
potomek se známkami a prospěchem. A to vše na adrese www.skola.plzen-

edu.cz 

�  Další školní novinkou jsou učitelé, kteří na naši školu nastoupili prvním 
rokem. Jsou to pí. Mgr. Jana Loskotová, Mgr. Jana Kopičková a Mgr. 
Veronika Levorová 

� Naopak, kdo nás opustil, je paní učitelka Mgr. Vladimíra Sedláková, která 
odešla do důchodu  
� A další smutnou novinkou je, že naše bývalá paní učitelka a donedávna 

sekretářka školy Mgr. Anna Gontarová, se v pololetí rozloučila s naší školou. 
Přejeme paní učitelce, ať na školu vzpomíná jen v tom nejlepším a ať se jí 
nadále jen a jen daří. 
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Jméno: Ing. Brůhová Martina 

Povolání: Tajemnice na ÚMO 4 Plzeň 
 

1.1.1.1. Na jakou školu jste chodila?Na jakou školu jste chodila?Na jakou školu jste chodila?Na jakou školu jste chodila?    
Chodila jsem na 6. ZŠ, teď je tam konzervatoř 

2.2.2.2. Měla jste školu ráda?Měla jste školu ráda?Měla jste školu ráda?Měla jste školu ráda?    
Ano, a to hodně, dokonce mi říkali „šprtna“.  

3.3.3.3. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?    
Můj nejoblíbenější předmět byl český jazyk a dějepis. 

4.4.4.4. Jaký byl naopak nejméně oblíbený předmět?Jaký byl naopak nejméně oblíbený předmět?Jaký byl naopak nejméně oblíbený předmět?Jaký byl naopak nejméně oblíbený předmět?    
Hlavně hudební výchova a také chemie. 

5.5.5.5. Měla jste nějaké školní úspěchy?Měla jste nějaké školní úspěchy?Měla jste nějaké školní úspěchy?Měla jste nějaké školní úspěchy?    
Ano, zúčastnila jsem se různých olympiád v českém a ruském jazyce. 

6.6.6.6. Čím jste chtěla být ?Čím jste chtěla být ?Čím jste chtěla být ?Čím jste chtěla být ?    
Chtěla jsem být právničkou a chodit na právnickou fakultu, ale kvůli rodičům 
jsem chodila na stření průmyslovou školu stavební.  

7.7.7.7. Měla jste nějakou školní lásku?Měla jste nějakou školní lásku?Měla jste nějakou školní lásku?Měla jste nějakou školní lásku?    
Spíš jsem se kamarádila s kluky,  ale já i oni jsme byli jenom kamarádi.     

8.8.8.8. Stal se vám nějaký hodně velký trapas? Stal se vám nějaký hodně velký trapas? Stal se vám nějaký hodně velký trapas? Stal se vám nějaký hodně velký trapas?     
Ne, spíš ne. 

9.9.9.9. Měla jste nějakou přezdívku?Měla jste nějakou přezdívku?Měla jste nějakou přezdívku?Měla jste nějakou přezdívku?    
Ano, často mi říkali „Karmen“ a nebo „Techtle“. 

10.10.10.10. Měla jste nějaké taháky ?Měla jste nějaké taháky ?Měla jste nějaké taháky ?Měla jste nějaké taháky ?    
No jasně, každý používá taháky. 

Dokonce jsem dostala třídní důtku za pozdní příchody, protože to bylo docela 
přísné. Na průmyslové škole  mě bavila architektura, protože jsem ráda malovala. 
Také jsem byla jedna z největších, ale nejmladší. 
Kroužky - Tanec, malování, brusle, kolečkové brusle- 800km. 
 
Iva Piskačová a Lenka Ollariová 7.třída 
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Jistě každý tento seriál znáte - ale víte také, kdy    

a jak vznikl? To ví asi jen málokdo z vás, a proto  
vám o něm něco povíme. Seriál se jmenuje v originálu  
„The Simpsons“  a poprvé se v televizi objevil 19. dubna 1987,  
ale ne jako 20-ti minutý seriál, jako ho známe dnes, ale jako  
2-minutová upoutávka. První oficiální seriál vyšel až v roce 1989. 
Simpsonovi se stali nejdéle sledovaným televizním seriálem. Přeci jen už 
jim je přes 20 let. Od začátku se hodně změnili a vypadali naprosto jinak. 
Tvůrcem těchto žlutých postaviček je Matt Groening a hrdiny (Marge, 
Meggie, Lisa a Homer) pojmenoval podle členů rodiny. Jen jméno Bart 
odvodil od slova „brat“, což znamená v překladu „spratek“. 
 
 
 
� Homerovo oficiální IQ je 55 

� Výroba jednoho dílu trvá až 8 měsíců 

� Simpsonovi mají svou hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu 

� Líza je buddhistka a vegetariánka 

 
 

 
� Homer: „Když je mi něco fuk, neznamená to, že 

to nechápu.“ 
� Doktor Dlaha: „Homere, vám tak smrdí z pusy, 

že si musím vyzout boty, aby se to 
vyrovnalo.“ 

� Dr. Dlaha: „Tak Homere, na tu nohu nesmíte 
dva týdny stoupnout.“ 

Homer: „Dva týdny?! A co mám podle vás 
dělat?! Sedět na zadku a čučet na televizi?! To 
není můj styl!“ 
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Dne 9.září proběhly na naší škole, jako každý rok, Doubravecké hry. 
Akce se zúčastnily dvě školy. Soutěžilo se ve fotbale a florbale jak 
holek, tak kluků, pin-pongu, volejbalu a na závěr sportovního dne se 
běhala štafeta. Každý z účastníků udělal maximum toho, co mohl, 
pro výhru a také něco dobrého pro své zdraví. A co by to bylo za 
den, abychom za tu námahu nevyhráli? Za vítězství jsme si odnesli  
Putovní pohár starostky ÚMO4, který bude na naší škole k vidění až 
do konce školního roku, kdy budou probíhat další Doubravecké hry. 
 Kozáková Tereza  

 
 
 
 

 

 

Hc Plzeň 1929 – Plzeňský hokejový tým vznikl 
v roce 1929 a jeho první název zněl Hokejový odbor při 
SK (Sportovním klubu) Viktoria Plzeň. HC Plzeň má 
mnoho hráčů, kteří se umístili nebo i vyhráli ZOH, MS 
nebo Stanley Cup (M.Straka, D.Salfický, V.Bednář,..) 
K letošnímu roku trénuje „indiány“ M. Jelínek a M. 
Razým a kapitánem týmu je Martin Straka.  
 
 

 

Fc Viktoria Plzeň – Je plzeňský fotbalový tým, 
který vznikl v roce 1911 a jeho první oficiální název zněl 
SK Viktoria. Viktorka hraje 1.Gambrinus ligu a jedny 
z nejvýznamnějších osobností v klubu byli třeba V. Bína, 
V. Perk nebo S. Štrunc. Letos trénuje „Viktorku“ Pavel 
Vrba. 

 
A mimo tyto dva sporty Plzeň hraje závodně házenou, 
volejbal, basket, tenis a mnoho a mnoho dalších sportů a 
v některých obsazuje velmi hezká místa na soutěžích. 
                    

8 



  

  

 
 
 
Dne 7. 10. 2010 se žáci naší školy účastnili přespolního běhu. Soutěžili ve 4 
kategoriích, podle věku žáků. 
Výsledky: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sportovní akcí bylo obvodní kolo ve florbale dívek a chlapců, které se konalo na 
25. ZŠ ve Chválenické ulici na Slovanech dne 20. 10. 2010. 
 
Výsledky: 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
Další sportovní akce, které se zúčastnila naše škola, bylo 
okresní kolo ve šplhu na tyči. Žáci soutěžili dne 
16.11.2010 a jejich příprava se jim velice vyplatila. 
To se odrazilo i na krásném umístění. 
 

Výsledky: 
 
Pešková (8.A) 1. místo 
Martina Míková (6.A) 3. místo 
Jakub Kratochvíl (9.A) 3. místo 
 
 
 

Dívky 1.-3. třídy 5. místo 
Kluci  4.-5. třídy 5. místo 

Kluci 6.-7. třídy 4. místo 

Kluci 8.-9. třídy 8. místo 

Dívky 8.-9. třídy 8. místo 

Kluci 6. a 7. třídy 3.místo 

Dívky 6. a 7. třídy  2.místo 

9 



  

  

 
 
 

 
A jako každý rok, tak i letos, se celá škola naladila do vánoční atmosféry a 

uspořádali jsme vánoční dílny. Dílny proběhly ve dvou dnech, a to 17. 12. 2010, 
kdy měly vánoční dílny 6. a 7. třídy, a pokračovaly v pondělí 20. prosince, kdy je 
měli zase žáci 8. a 9. tříd. K vidění a k výrobě toho bylo opravdu mnoho. Žáci měli 
možnost si vyrobit dárkové taštičky, zvonečky formou mramorování, vánočně si 
ozdobit svíčky, zasportovat si nebo ozdobit tradiční vánoční perníčky, které poté 
putovaly do mateřských školek, kojeneckého ústavu a domova důchodců, kde 
nadělovaly další radost. 

        Adriana Adamcová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nejen žáci naší školy měli vánoční dílny, 

ale i budoucí žáci mohli přijít se svými rodiči  
4. prosince prohlédnout si naši školu ve vánoční 
atmosféře a vyrobit si, podobně jako žáci školy, 
přáníčka, nazdobit perníčky, zhotovit si taštičku 
na dárky a mnoho dalších překvapení. Tuto 
sobotní akci připravily a zajistily učitelky a 
vychovatelky naší školy za vydatné pomoci 
žáků druhého stupně. 
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Historie: 
Každý z nás snad někdy slyšel FaceBook. Nebo-li zkratkou FB a slangem 

„fejs“. FB je sociální síť založená studentem Markem Zuckerbergem v roce 2004. 
Facebook byl původně přístupný pouze pro studenty Harvardské univerzity, ale 
postupem času byl zpřístupněn pro všechny univerzity na světě (v ČR od roku 2006 
na Masarykově univerzitě), ale i přesto se k „fejsu“ začali připojovat další a další 
členové a k roku 2007 se facebook stal se svými 57 miliony uživatelů 
nejnavštěvovanější stránkou světa. 

O co na facebooku jde? 
Člověk si založí účet, přidá si lidi a přátele, které zná, a může s nimi sdílet 

nejrůznější fotografie, videa, skupiny, statusy, šťouchat do sebe, psát si s nimi a 
podobně. Objevují se zde také nejrůznější hry a aplikace od starání se o zahrádku až 
po věci, o kterých by se vám ani nezdálo. 

Přítomnost: 
Kdo by to ale v dnešní době neznal, téměř každý z žáků, kdo si čte teď tento 

časopis, má už dávno založený svůj účet na FB a těší se celý den, až skončí škola a 
půjde se kouknout, co je ve světě „fejsbuku“ nového. Ale na druhou stranu si 
neuvědomujeme, že tam o sobě dáváme veškeré informace.  

Riziko: 
Představte si 10-ti letou holčičku, která si právě založila FB, 
a vůbec netuší, jaká na ni číhají rizika. Když vyplňuje 
informace, tak je tam samozřejmě napíše popravdě. Takže 
uveřejní své bydliště, věk, kontakty a nakonec si tam vloží 
několik svých fotografií, například jak se koupe v bazéně. No a 
teď už jen stačí, aby se na ni podíval „úchyl“ a každý tuší, co by 
se mohlo stát. Ale toto je jen jedno z rizik. Místo toho, aby si 
děti šly hrát třeba ven, tak se domluví, že si zahrají společně 
něco na FB. Nebo kluk chce pozvat holku na rande…Tak ji 
šťouchne! Nejen děti, ale i dospělí se tímto obírají o vlastní 
život! 

Zajímavosti: 
Aktivních uživatelů: 500 milionů 
Nových uživatelů za den: 250 000 
Fotografií: 1.7 miliardy (průměrně 44 fotek na 
uživatele) 
 

11 



  

  

 
 
 
 Dne 18. 11. 2010  proběhla na 
naší škole akce „Společně proti 
xenofobii a rasismu“. Soutěž 
zahrnovala věkově i národnostně 
smíšená družstva, do kterých se zapojili 
žáci ČR, Slovenska, Vietnamu, 
Moldávie, Spojených států amerických 
a Ukrajiny. Soutěžila proti sobě 
družstva 14. ZŠ a 22. ZŠ. Jednotlivá 
družstva proti sobě soutěžila v různých 
činnostech. Procvičila se 
v zeměpisných i cizojazyčných 
znalostech. Šlo ale především o zábavu, 
kdy například soutěžící stavěli 
babylonskou věž, zpívali, tancovali, 
skládali puzzle… Cílem celé této akce 
bylo upevnit v dětech vědomí,  
že spolupráce lidí odlišných kultur 
může člověka obohatit. Proto nebylo 
důležité, kdo vyhrál, ale co si z této 
akce účastníci odnesli za poznatky.                                                                                                             
   Adriana Adamcová 
 
 
 
  
 

Plzeňské slámování proběhlo 4. 9. 2010. Byla to výtvarně recesivní akce pořádaná 
Střediskem volného času dětí a mládeže SMT Plzeň. Tým naší školy byl zastoupený 
Eliškou Johánkovou, Lucií Buňátovou, Janou Maněnovou, Renatou Floriánovou a 
Martinem Šaškem. Ohýbalo se a stáčelo, až vzniklo „mistrovské dílo“- slon. Byl tak 
úspěšný, že se dostal až na radnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



  

  

 
 
 
 

 
Všichni jsme už o tom slyšeli. Dne 21. 12. 2012 má podle Mayského 

kalendáře nastat konec světa. Otázkou ovšem je, jestli je to skutečně pravda… 
Někdo tomu věří, někdo zase ne. V mnohých médiích se objevují různé zprávy o 
tomhle konci světa - ovšem je to skutečně pravda nebo jen média chtějí využít 
zajímavého článku? Předpovědí o konci světa se již v minulosti několik objevilo a 
stále tu jsme. Konec světa měl být už například v roce 1910, 1997, 1999, 2000 a 
2003. 
Na téma konec světa, byl také natočen stejnojmenný film „2012“,který popisuje 

globální katastrofu a zánik světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayský kalendář: 
 Jeden velký koloběh Mayského kalendáře 

trvá 5125 let. Mayský kalendář začíná datem 
3113 před n.l. a končí právě roku 2012 n.l. 
 
 Někteří lidé říkají, že konec světa je 
pouhý výmysl a že nic podobného se v roce 
2012 stát nemůže, jiní věří tomu, že nastane 
apokalypsa a planeta Země zahyne právě  
21. 12. 2012. Další z možností je, že 
nenastane konec světa ani apokalypsa, ale na 
Zemi se budou měnit síly a energie. Ovšem o 
tomto dnu máme každý svoji představu a 
nikdo nám neřekne, která je ta správná a co 
doopravdy nastane v toto osudové datum 
21. 12. 2012. 
  Tereza Kozáková a Adriana Adamcová 
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V každém z nás je pořád kousek dítěte, a to i když jsme dospělí. Taky kdo 
by si rád nehrál? Aspoň na chviličku, aby mohl zapomenout na své problémy a 
vrátit se do krásných dětských let. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Najdeš všechny rozdíly? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Máte k dispozici šest zápalek. Jak z nich 
vytvořit čtyři rovnostranné trojúhelníky, 
aniž byste zápalky lámali? 
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