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Ahoj všichni, tak po půl roce vám
přinášíme další dávku zajímavostí
z našeho školního světa 14.ZŠ.
Na naší škole se děje řada zajímavých a pro vás jistě zábavných
akcí a věříme, že každý z vás
se alespoň nějaké zúčastnil, a nebo
zúčastní. A víte, co všechno
bylo za akce a nebo jste nějaké
zmeškali? Nevadí, nemějte strach,
máme tu pro vás stručný přehled
spolu se zábavou a pěkným čtením,
jak pro malé, tak i pro ty, co nás
budou letos opouštět.
Ale nejen pro nás, žáky, ale určitě
si rádi v našich stránkách zalistují
i paní učitelky a vedení školy.
Za celou redakci školního časopisu vám
přejeme, abyste se dozvěděli všechno,
co potřebujete a hezky se při tom pobavili.
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Novinky
Možná to už někdo víte, ale také možná ne.
Na konci dubna 2010 jsme se rozloučili s naší
oblíbenou paní učitelkou, matematikářkou, fyzikářkou a třídní
učitelkou 9. B, Petrou Formanovou, která odešla na mateřskou
dovolenou. Místo ní nastupuje už letos nová matematikářka pí.
Máslová. A tak se loučíme s naší paní učitelkou, ať se má co
nejlépe a vítáme u nás novou paní učitelku.

8.A+8.B=9.A
A protože v osmých třídách je velmi málo žáků, do posledního
devátého ročníku se 8.A a 8.B spojí v jednu třídu 9. A.
A jaká bude jejich třídní učitelka?
Nakonec se po dlouhém rozhodování domluvilo, že třídní
učitelkou bude Mgr. Irena Šnebergerová.

Mlékonto 5:
Že vám to nic neříká? Mlékonto 5 je soutěž, které se naše
škola v rámci projektu "Mléko do škol" zúčastnila.
Principem soutěže bylo zadávání kódů z krabiček mléka
"Lipánek". Nejvíce kódů vložila na speciální internetové
stránky třída 5. B a vyhrála pro školu mnoho krásných cen
jako jsou např. sportovní potřeby, kreslící program
STABILO, nápoje KUBÍK a také získala šek na 7000,- Kč,
který využije k zaplacení školního výletu do Prášil.
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Oranžová učebna:
Ve dnech od 15. dubna do 15. května se naše „čtrnáctka“ zařadila do
soutěže o Oranžovou učebnu. Každý z nás jistě připojil ruku k dílu a
poslal prostřednictvím internetu a e-mailových
adres co nejvíc hlasů a snažil se naší škole
dopomoci k tomu, aby se naše učebna fyziky
mohla proměnit v novou, modernější učebnu,
kterou by financovala nadace ČEZ.
Až do posledních chvil jsme s napětím
hlasovali a doufali v to, že se tento projekt
škole vydaří a vyhraje. A jak to vše dopadlo?
I přes nespočet hlasů, které jsme získali, to bylo málo, ale proč hned
smutnit? Je to nová zkušenost pro nás a díky vám bychom se nedostali
takto daleko. A tak i přesto všem účastníkům velice děkujeme.
Všechno zlé je přeci k něčemu dobré, tak příště plnou parou vpřed k
dalším zkušenostem.

Návštěva paní starostky MO Plzeň 4
Dne 17. 5. 2010 měla naše škola významnou návštěvu - paní starostku
MO Plzeň 4, Jarmilu Jakubcovou.
A ptáte se proč? Žáci 8. a 9. tříd měli možnost se paní starostky zeptat
na všechno, co je zajímalo okolo její profese i naší školy. Ale protože
je to starostka Doubravky, tak samozřejmě také padaly otázky okolo
městské části Plzeň - Doubravka. Dozvěděli jsme se mnoho nových a
zajímavých věcí, o kterých jsme ani nevěděli.
Děkujeme paní starostce, že si na naší školu udělala čas a zodpověděla
naše otázky. A jako my dostáváme na konci
školního roku vysvědčení, jsme také i my, žáci,
udělovali vysvědčení městskému obvodu
Plzeň 4 – Doubravka – např. za kulturu,
dopravní spoje, ale také za pomoc škole.
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Bav se:
Najdi rozdíly:
Optické klamy:

Počítej s námi:

1000+20+30+1000+1030+1000+20=
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Rozhovor s Pavlínou Vorlovou
1. Dobrý den než se vás začneme ptát , tak se nám prosím
představte.
Já se jmenuji Pavlína Vorlová.
2. Jak už dlouho studujete?
Pátým rokem vysokou školu - západočeskou univerzitu.
3. Proč jste si vybrala 14.ZŠ?
Líbí s mi, je tu moderní vybavení, počítače atd.
4. Jaký je váš nejoblíbenější předmět a proč?
Biologie člověka. Protože jsem chtěla na medicínu.
5. Líbí se vám u nás na škole?
Ano líbí!
6. Jaký je váš názor na žáky?
Dobrý, někteří by se měli více učit. ☺
7. Jaká jste byla žákyně?
Výborná, samé jedničky.
8. Proč se chcete stát učitelkou?
Nechci se stát! ☺
9. Chtěla byste tu učit?
Možná, na chvíli.
10. Doslechli jsme se že, jste viděla náš časopis Čtrnáctku,
líbil se vám?
Velmi se mi líbil. Proto jsem souhlasila s paní učitelkou
Janoškovou že můžeme udělat tento rozhovor.
11. Učíte kluky tělocvik. Proč zrovna je, jsou lepší?
Ano jsou lepší. Jsou hraví a mají lepší vztah ke sportu.
12. Děkujeme za rozhovor, nashledanou.
Není zač! Ahoj.

Perličky:

• Paní učitelko, jakou
máte paměť? 26 KB nebo
46KB?
» Ále…….256 MB.
• Paň čelko, víte co se
mi stalo? Snědl jsem 5,-Kč
a vykadil 50,- Kč!
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Pozvánka
Básnička:
Srdečně Vás zveme
na slavnostní vyřazení žáků
9.tříd.
Kdy?: 29.června 2010
Kde?:Divadlo Alfa
V kolik?: v 16 hod.

Jednou jste sem přišli noví,
všechno jste se učili,
škola za to přeci stojí,
a tak jste se mučili.
Řekli jste si, škola to je děs,
Ale co si říkáte dnes?
Přes ten stres a všechny úkoly,
jistě rádi byste tu zůstali.
Jednou to však všechno skončí
a tím se celá škola loučí …

Můžete se těšit jak na
hudební, taneční tak i
herecké vystoupení
našich žáků.

Ohlédnutí za uplynulým rokem:
.
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Byli jsme v novinách:
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Věděli jste,že…??
→Nehty na rukou rostou téměř čtyřikrát
rychleji než nehty na nohou.
►Během velkého požáru Londýna v roce
1666 shořela polovina města, ale bylo
zraněno jen 6 lidí.
→Kočičí srdce bije 2x rychleji než lidské má 110-140 tepů za minutu.
►Nejoblíbenější
vanilková

zmrzlina

→Winston Churchill
dámském záchodě.

na

světě

je

→Nejkratší válka trvala jen 38 minut.
►Mravenci nepřekročí čáru nakreslenou křídou.
→Pavučina patří k nejodolnějším materiálům
na světě - je pětkrát silnější než ocel a o 30
procent pružnější než nylon.
►Nejdelší zaznamenaný slepičí let trval 13
sekund.
→Na Zemi je milionkrát více mravenců než lidí.

se

narodil

na

► Lidé se v průměru bojí více pavouků než
smrti.
→Cigaretový zapalovač byl vynalezen dříve
než zápalka.
►
ِ Slon je jediný savec, který nedokáže skákat.
→Žraloci jsou imunní vůči všem známým
chorobám včetně rakoviny.

KURIOZITY:
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►Každou sekundu zemřou dva lidé a narodí se
pět dětí.
→Papír, na který se tisknou peníze, se vyrábí ze
speciální směsi bavlny a lnu.
►
ِ Jazyk modré velryby je dlouhý jako slon.
→V Indii se mluví téměř padesáti různými
jazyky.

Itálie - Riccione 4.6.-13.6.

Dvanáctihodinová cesta a už jsme tu.
Sluníčko, dusno, moře a pomalu si
začínáme zvykat na slanou chuť vzduchu…
Každý rok jezdí žáci druhého stupně k moři
do Itálie, a tak tomu bylo i letos. Během
našeho pobytu jsme prožili spoustu
nezapomenutelných zážitků nejen na slunné
písečné pláži, ale i na poznávacích výletech.
Jako první jsme zavítali do Italských
miniatur, kde jsme mohli vidět všechny významné památky nejen Itálie, ale i celé
Evropy. Cesta do San Marina nás obohatila o mnoho krásných pohledů na skaliska,
na nichž se San Marino rozkládalo. Pohled shora nás očaroval hornatou krajinou. Ke
konci týdne jsme navštívili Aquafan s velkým množstvím atrakcí, kde jsme se mohli
pořádně vyřádit. Večer jsme se procházeli uličkami Riccione, kupovali pizzu,
zmrzlinu a vyžívali se v nakupování všelijakých drobností.
Osmidenní zájezd se nám opravdu vydařil. Líbilo se nám tu, ale přece jenom - všude
dobře, doma nejlíp!
Šímová Kristýna, Nádeníková Markéta, Duchoňová Kristýna a Šatrová Alexandra – 9. A
Wohlgemuthová Petra, Zaklová Tereza a Kučerová Tereza - 9. B

Minimaturity
Dne 24.6.2010 proběhly na naší škole minimaturity, což znamenalo ,,maturita
nanečisto" pro naše končící deváťáky. Určitě si na přípravě toho
velkého dne nechali naši žáci devátých tříd záležet,
ať už ve vědomostech, tak i ve vzhledu, protože
přišli krásně slavnostně oblečeni, jako na
opravdové maturity. Každopádně to pro ně byla
dobrá zkušenost, a tak doufáme, že se u
opravdové maturity žáci nezaleknou a budou
úspěšní :)
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Malý záchranář ve fotografiích
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Fun:

Nakresli jedním tahem:

Hádej hádej hádači:
•

Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do
doby, než mě znovu nezavoláš. Kdo jsem?
ǠuƽȜzo

•

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají
mokré vlasy. Jak je to možné?
ȞȜǠlǵoloǵ ƽȎ ıȗƽȉȗ

•

Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku?
Ǡqnoǵ

Zvládneš najít cestičku?

Dokážeš prohodit písmenka v slova?
dizyránnp =
škodpřoláke =
kenýptrs =
Pár hádanek pro pobavení:
 Víš jak se smějí ufoni?
Od ufa k ufu.
 Co se stane ze Sněhurky, když
se dotkne elektrického
proudu? Popelka!
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Perličky 2.B:
J.Novák – Doplň vychytaná čísla. Místo vynechaná ;)
Koni klec je klec pro koně.
Matěj Zakl – Vítěze Nezval, místo Vítězslav Nezval ( čtení )
O. Zuna – Český jazyk – Geprd neboli pro nás gepard.
Jarda Švec – Proč se musí střílet zvířata? „Aby neměli ve stáří
potíže“
Sarah Netrvalová – Co patří do plastů? Prd lahve ( pet )

Slovo na závěr:
Další školní rok je za námi, pro někoho možná úspěšný, pro někoho méně
úspěšný, ale každý z nás je o krůček blíž k nové budoucnosti, k novým
přátelům, vědomostem, zážitkům i zkušenostem. Rok od roku se dozvídáme
nové věci, některé nás potěší, ovšem jiné zajisté i zklamou. Co se týče naší
školy, i ta se nám mění před očima. Když bychom se zeptali našich starších
kamarádů a nebo i rodičů, řekli by vám, že když oni chodívali na „čtrnáctku“,
byli tu jiní učitelé a i škola vypadala jinak. Nerosteme a nestárneme pouze my,
ale i naše škola. A ptáte se, jaké tak změny to mohly být? Tak například
multimediální tabule, ty naši rodiče určitě neměli. Tak jako my jdeme s dobou,
jde s dobou i naše škola.
Tímto bych chtěla popřát do nového školního roku, ať se u nás líbí
prvňáčkům, kteří k nám nastoupí, páťákům, kteří přestupují na druhý stupeň,
devátým třídám, ať se dobře poperou s velkou změnou, jelikož přestupují na
střední školy a vám všem žákům, vedení a zaměstnancům školy, abyste si krásně
užili slunečné prázdniny a v září »
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