Vítáme Vás v druhém čísle
školního časopisu za rok 2010/2011.
Prázdniny jsou již za dveřmi, deváťáci
odcházejí a předškoláci si již vybírají
své první aktovky. Stalo se toho opět
hodně. Jezdili jste se třídou na výlety
a zábavné akce, žáci získávali různá
ocenění a úspěšně absolvovali
ledajaké soutěže a my jsme se zapojili
do soutěže školních časopisů. To vše
si po otevření a prolistování můžete
přečíst. I když se jistě každý z vás už
nedočkavě těší na prázdniny a nemůže
se jich každým dnem dočkat. Tak se
s námi pojďte podívat a společně si
připomenout, co se za posledních půl
roku u nás na škole stalo. Pojďte se
podívat za uplynulým školním rokem,
dozvědět se opět něco nového nebo se
alespoň pobavit u perliček a vtipů.
Všem našim čtenářům a čtenářkám
přejeme příjemnou zábavu, ať už jste
jakéhokoliv věku.
Vaše redakce školního časopisu.

1. Plzeň
2. - 3. Akce
4. Ztracené děti
5. Velikonoce
6. Komix
7. Rozhovor
8. Fotbal
9. Práce žáků
10. Minimaturity
11. Rozloučení

Plzeň - někdo tu žije už přes 20 let, někdo 10, někdo 5 a někdo
třeba pouhý rok. Ať už přebýváte v Plzni jakkoliv dlouho, co všechno
o Plzni víte? Tady je pár informací o našem městě.

TITUL "NEJ":
• Plzeňská věž, katedrála sv.Bartoloměje, je nejvyšší kostelní věž v Čechách.
Je vysoká 102,26 m a vede na ni 301 schodů.

• Velká synagoga v Plzni je největší synagogou v České republice, 2. největší
v Evropě a dokonce 3. největší na světě.

Plzeň vyhrála titul "HLAVNÍ MĚSTO
KULTURY 2015". Teď už se jen můžeme
těšit, jaké kulturní akce nám Plzeň připraví.

HUDBA:
Můžeme být pyšní. V Plzni se narodil známý český zpěvák, který vyhrává už
několik let za sebou cenu "Český slavík". Víte, o kom mluvím? Ano, jednoznačně
Karel Gott!
Pro mladší generaci tu je plzeňská kapela Mandrage nebo Tleskač.
Když řekneme cizinci slovo "Plzeň", jako první ho napadne pivo.
A také není divu. Plzeňské pivo je známé po celém světě. Pivovar
v současné době vyrábí Pilsner Urquell, Gambrinus a Primus.
Adriana Adamcová, 9.A

THE BEST ENGLISH TEACHER
Můžeme být opravdu hrdí. Naše paní učitelka
Mgr. Irena Šnebergerová se nyní pyšní titulem
„The best English teacher 2010“. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo 14. 3. 2011
v Americkém centru v Praze.

RUBIKON
Dne 18. 3. 2011 proběhla na naší škole
již známá soutěž „Rubikon“ pro 8. a 9.
ročníky. Čekaly nás různé otázky,
dovednostní a časové úkoly i naše názory.
Vítězný tým - červené z 9.A potom čekalo
krajské kolo ve Středisku volného času dětí
a mládeže v Pallově ulici, kde jsme skončili
na 2. místě.

LESNÍ PEDAGOGIKA
V ARBORETU SOFRONKA
Během května a června navštěvovali žáci z 1. stupně arboretum
Sofronka v Plzni - Bolevci. Děti mohly vidět rozsáhlou sbírku borovic
z celého světa, zahrály si spoustu her, ale především si užily krásné
dopoledne v přírodě.

Dne 20. dubna celá škola slavila Den Země. Každá třída
měla odlišný program. Žáci 1. C a 7. ročníky navštívili
plzeňskou ZOO, kde se mohli těšit na žirafy, lvy, opice a jiná
zvířata. 8. ročníky měly možnost navštívit meteorologickou
stanici Mikulka v Plzni. Stručně řečeno, dnes jsme slavili
svátek Země všichni společně a hlavně na místech, které naší
Zemi neškodí!

Dne 24. 5. 2011 se na centrální požární stanici na Košutce
uskutečnil další ročník soutěže „Malý záchranář“. Této soutěže se
zúčastnilo 24 družstev z plzeňských škol. A naši školu, Čtrnáctku,
reprezentovala dvě družstva. A to ze 4. a 5. ročníku. První družstvo
ve složení Jan Vosejpka, František Jíra, Anna Tíkalová a Michaela
Honzíková, se umístilo na 7. místě a družstvo druhé ve složení Ben
Koptík, David Jirka, Denisa Šantínová a Lucie Černá (všichni ze 4. B) se
umístilo na 1. místě a postupují tak do krajského kola, které se bude
konat příští rok. Tímto gratulujeme a držíme palce, ať se příští soutěž
také takto vydaří.

25. května – Mezinárodní den pohřešovaných
dětí
Rok 2000 - 5518 pohřešovaných
Rok 2007 - 8696 pohřešovaných
Rok 2008 - 9274 pohřešovaných
Rok 2009 - 8559 pohřešovaných
Každý rok zmizí v Česku tisíce dětí. Každý den je to přes 20. Část se jich
domů už nikdy nevrátí. Za jejich zmizením jsou útěky z domova, ale také únosy
a vraždy.

1239 dětí bylo tělesně a psychicky týráno a 739 jich bylo zneužito!

Nejznámější případy:
Anička Janatová - † 9 let
Jakub Šimánek - † 9 let
Madeleine McCannová - tehdy 4 roky (dnes by jí bylo 7 let),
stále nenalezena
Natascha Kampuschová - unesena 1998, nalezena 2006
Za posledních sedm let vzrostl počet ztracených dětí až o tři tisíce a toto
číslo se stále zvyšuje. I když více jak dvě třetiny z tohoto počtu tvoří útěky dětí
z dětských domovů, je stále velké množství i těch, které se prostě jednoho
dne domů nevrátí a k útěku neměly žádný důvod.

Případ Nataschy Kampuschové
Desetiletá dívka z Vídně zmizela 3. března
1998 po cestě do školy. Jejím únoscem byl
pětatřicetiletý Wolfgang Přiklopil, přinutil ji
nastoupit do mikrobusu a odvezl ji do předem
připravené skrýše ve svém domě. Věznil ji osm
let. Dospívající dívka ji postupně směla opouštět,
až v srpnu 2006 využila Přiklopilovy
nepřítomnosti a utekla. Únosce, v té době už
na dívku zcela fixovaný, po příchodu domů
spáchal sebevraždu.

Každý z vás je jistě zná a mnohý z vás je i slaví. Ale co škola? Ani ta na ně
nezapomněla. Žáci 9. třídy, kteří mají výukový předmět Základy uměleckých
řemesel, jeli společně s paní učitelkou Mgr. Simonou Burešovou do Stanice
mladých techniků Plzeň, kde měli možnost ozdobit si vajíčka netradičním
způsobem. Jejich úkol byl chopit se speciální vrtačky, pomocí které udělali do
krůtích vajíček díry a potom si je mohli začít zdobit. A zajímá vás jak? Po krátké
instruktáži se všichni naučili manipulovat s voskem a pomocí něho krásně
nazdobit vajíčka, která si mohli odnést domů. Den byl vydařený a každý
účastník si ho zajisté užil a navnadil se do příjemné jarní velikonoční nálady.

•
•
•
•

Nejvýznamnější křesťanský svátek
Slaví se první neděli po jarním úplňku
Dny před Velikonoci : Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota
Připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Typické znaky:
Zdobené velikonoční kraslice, pečený beránek a mazanec, žlutá kuřata,
pomlázka, kluci šupou holky a mnoho dalšího.

Kvíz:
1. Proč mají být ženy na Velikonoce vyšlehané pomlázkou?
a) aby byly celý rok štíhlé jako proutek
b) aby byly celý rok poslušné
c) aby byly celý rok zdravé a plodné
2. Z jakého proutí by měla být pomlázka upletená?
a) z březového
b) z vrbového
c) z větví zlatého deště
3. Co symbolizuje na Velikonoce vejce?
a) nový život, plodnost
b) půst
c) štěstí
Řešení: 1.C, 2.B, 3.A

Co vy? Slavíte Velikonoce?

•

Dobrý den, jak se jmenujete?
Zbyšek Hodaň

•

Kolik vám je let?

26 let

•

Proč jste si vybral dějepis a občanskou výchovu? Co se vám lépe
učí, proč?
Mám vystudovanou historii, občanská výchova byla nejmenší zlo.

•

Jak by měl vypadat váš vysněný žák?
Chytrý, přemýšlivý, trochu zlobič, sportovec, třeba i holka.

•

V jaké třídě se vám nejlépe učí?

7.B, 8.A

•

Jaké jsou vaše záliby? Sportujete?
Hraji fotbal a futsal, trénuji futsalisty, florbal, fitnes a box, dříve jsem hrál na
klavír, rád lyžuji a chodím do kina.

•

Co rád posloucháte za muziku?
Amy Macdonald, Ellie Goulding

•

Váš oblíbený film, seriál?
Návrat na vrchol, Simpsonovi

•

Na jakou školu jste chodil?
22. ZŠ, 21. ZŠ, Gymnázium Luďka Pika

•

Nejméně oblíbené předměty?
Chemie, fyzika, matika

•

Používal jste taháky?
Jasně že jo.

•

Měl jste nějakou přezdívku? (nebo máte)
Hody a Steve

•

Čím jste chtěl být?
Chtěl jsem mít kavárnu.

Dne 21. 5. 2011 zahráli plzeňští fotbalisté FC VIKTORIA
PLZEŇ jeden z nejdůležitějších zápasů této sezóny. Na hřišti
ve Štruncových sadech přivítali hostující tým FC BANÍK
OSTRAVA. Na hřišti vládla úžasná atmosféra.
I fanoušci si přišli na své, a svůj oblíbený tým přišli podpořit
v klubových barvách  červeno - modrá.
A ptáte se, jak zápas dopadl?  Plzeň vyhrála 3:1!!!
A o to větší sláva je, že Viktorka slaví letos 100. výročí od
založení klubu.

Zajímavosti:
•
•
•

Díky výhře v Gambrinus lize a ocenění našeho titulu máme
tu čest zúčastnit se fotbalových zápasů v Lize
mistrů.
Plzeňský trenér Pavel Vrba byl zvolen trenérem roku 2011.
Letos jsme se konečně dočkali zahájení stavby nového
fotbalového stadionu.

Perlička při práci na školním časopise:
 Náš časopis vychází na naší škole již dlouhá léta, přesněji 2008 let.
(Chyba v Matrixu)
 Zástupcem sinic je drncalka ( Míša Šatrová)
 V jakém pásu žijí lidé? V mírném ( Adam Wimmer)

Holky a andílci? To těžko!
Většina učitelek považuje holky za hodnější. My
však víme své! Netvrdíme, že kluci nezlobí, ale holky
občas dokážou naštvat víc než kluci. Některé učitelky
neberou kluky vážně, zato holky ano. Učitelky
nadržují holkám a to je vůči klukům nefér. Například
při hodině učitelé okřiknou jen kluky, ale holky si taky
povídají!
F. Jíra, D. Jurečka, J. Vosejpka – 5.A
Pejsek je tvůj kamarád,
doufám, že i ty ho máš
rád.
Dáš mu pěknou
kostičku,
a on ti dá pacičku.

Autoři: Žáci z prvního stupně
Les voní po jarní kráse,
ptáčkové si zpívají
píp, píp, píp,
nikdo to na světě
neumí líp.

Dne 22. 6. 2011 si naši deváťáci mohli vyzkoušet, co znamená maturovat.
Jako každý rok tak i letos si mohli vyzkoušet tzv. minimaturity. Vše probíhalo
podobně jako u státních maturit, které se dělají po dokončení 4. ročníku na
střední škole. Den byl rozvržen do tří zkoušek. První byla z českého jazyka a
literatury, druhá z anglického/německého jazyka a poslední zkouška byla
zaměřena na všeobecné znalosti z chemie, přírodopisu, fyziky, matematiky, atd.
Naši nejstarší spolužáci přišli krásně slavnostně oblečení - kluci v oblecích a
děvčata v šatech. Byla to pro všechny jistě dobrá zkušenost do budoucna a
mnozí si tento den s radostí užili a častokrát se i hodně zasmáli.

ČJ:
 Babička byla spisovatelka v 19. století (Koželuh Jan)
 Švejk byl generál (Kuba Dan)
 Karel Čapek napsal báseň o žirafě, která se jmenovala Dášeňka
( Reichman Michal)

Všeobecné znalosti:
 Spartakus se proslavil tím, že zavedl Spartakiádu (Radová Monika)
 Žába patří mezi plazy (Kasal Jiří)
 Pravěcí lidé používali oheň k odhánění komárů
(Vracovský Pavel)

Jednou za čas se vyhlašuje soutěž školních časopisů. A co bychom to byli za
časopis, kdybychom se nechtěli prezentovat i mimo naši školu. A tak jsme
vyplnili přihlášky a do soutěže se přihlásili. Zanedlouho nám přišla odpověď.
Nejdřív jsme nechtěli věřit, ale bylo to tak, vyhráli jsme a díky této výhře se
můžeme prezentovat jako "Školní časopis Plzeňského kraje roku 2011".
Takže tímto děkuji lidem, co pracují na školním časopise, a odbornému
dozoru, protože bez těchto osob bychom toho nedocílili. Ovšem není to jen
naše výhra, ale i všech čtenářů a čtenářek.

Tak a nakonec se rozloučím s vámi a celou školou, jelikož část naší
redakce je složena ze žáků z 9. ročníku a ti, jak je vám známo, letos odcházejí.
Takže vám přejeme, ať úspěšně absolvujete základní školu a správně vykročíte.
A ještě jedno přání na závěr. Ať se jen a jen daří budoucí školní redakci časopisu
a sbírají další ocenění a úspěchy.
Mějte se krásně a za redakci přejeme hezké prázdniny!
Redakce "Čtrnáctky"
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