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Úvodník
		
Milí čtenáři,
ráda bych vás přivítala u posledního čísla školního časopisu v tomto roce. Celý půlrok pracujeme na tom, aby se vám toto vydání líbilo, a proto doufám, že se tak i
stane. Je důležité získat si srdce čtenářů a o to se opravdu všichni snažíme. Každé
vydání přemýšlíme, čím vás zaujmout, nadchnout, pobavit nebo přilákat. Není to tak
jednoduchá práce, jak se zdá. A proto jsme si pro vás připravili mnoho článků, vtipů,
fotografií ze školních akcí, výtvorů žáků… Ale nebojte, to není vše. Je toho mnohem
víc! Vím, že rozhodně nebudete zklamaní. Blíží se konec školy, léto, prázdniny, odpočinek, a proto je ideální čas nahodit opalovačku někde na zahradě a přečíst si u ní
tohle číslo. Takže krásné počtení.
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Ohlédnutí
Projekt Viktorka do škol
Jsme jedna z partnerský škol fotbalové Viktorky, a tak si žáci sedmých ročníků mohli 6.
února 2015 prohlédnout prostor Doosan Areny s komentovanou prohlídkou.
Během prohlídky se podívali do všech divácky atraktivních součástí stadionu v čele
s šatnou domácích, hostů i rozhodčích, rehabilitačními prostory, tiskovou místností, hráčským tunelem. Ve VIP místnosti se
vyfotografovali s poháry, které fotbalisté FC
Viktorie Plzeň získali. Našim žákům se prohlídka velmi líbila a byli z ní velmi nadšení.
Také jsme se zapojili do fotografické soutěže,
kde podmínkou bylo prokázání vztahu dětí či
celých tříd k červeno-modrým barvám Viktorie. Do Štruncových sadů nakonec dorazilo
více než 30 snímků, ve kterých žáci i jejich
učitelé prokázali velkou míru vtipu i šikovnosti.

6

Post Bellum
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Post Bellum – „Příběhy
20. století“ (natáčení vzpomínek pamětníků) v rámci dějepisu.
Mezinárodní internetový archiv vzpomínek pamětníků, na jehož budování
se podílí Post Bellum, Český rozhlas,
Ústav pro studium totalitních režimů a
řada partnerských institucí v České republice i v jiných evropských zemích.
Na výstupech z projektu pracoval tým
4 dívek z 8. B (Lišková, Janečková,
Beňová, Sedláčková) pod vedením p.
uč. Čečilové a jako osobnost si zvolili
sušického malíře Miloslava Čelakovského.
Závěrečná prezentace proběhla na radnici 18. 3. 2015. Náš tým se umístil na
velice pěkném druhém místě.
Jana Novotná
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Po roční práci jsme se dočkali!
Konečně je tu den s velkým D! Po roční práci na projektu minipodniky nás čeká veletrh
fiktivních firem, který se koná v prostorách
Parkhotelu Plzeň. Je středa ráno 20. 5. 2015,
vydáváme se na veletrh dobře naladěni ve
společenském oblečení a budeme obhajovat
práci našich firem - AZ film, Foto14 a HappyWood.
V sále Parkhotelu je připraveno 95 minipodniků z Plzeňského, Karlovarského a
Jihočeského kraje. Když procházíme mezi
stánky, uvědomujeme si, že konkurence
bude opravdu velká. Bude těžké rozhodnout, které z firem budou nejlepší, nechtěli
bychom být v kůži porotců.
Nezáleží jen na vzhledu stánku firmy, důležitým krokem k dosažní úspěchu je také to,
jak se firma dokáže prezentovat.
Co říkají o projektu Barbora Kubová a Barbora Baborovská z minipodniku Foto14?
„Tento projekt nám dal nejen zkušenosti s činností firmy, ale také s prezentací projektu. Na závěr můžeme říci, že práce, kterou jsme investovali do projektu, se nám
mnohonásobně vrátila“.
Celý veletrh jsme čekali na to, jak se
umístíme. A nakonec to přišlo. Firma
AZ film skončila na krásném 3. místě a
Foto14 na 4. místě z firem poskytujících
služby.
A co říci závěrem? „Tohle umístění považujeme za veliký úspěch a odměnu za
roční práci. Děkujeme paní učitelce Mgr.
Janoškové, která naši celou třídu zapojila
do tohoto projektu, který nám otevřel oči
ohledně podnikání“.
Zpracovala redakce
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Ve zkratce
Sběr papíru
V únoru se uskutečnil sběr papíru. Naši žáci nasbírali celkem 4 tuny. Nejlepším sběračem byl
tentokrát Martin Horák, který přinesl (spíše přivezl) 420 kg, a jehož zásluhou se jeho třída 2.
B stala vítězem soutěže mezi třídami.
Beseda se spisovatelkou
26. května do Obvodní knihovny Doubravka zavítaly děti z prních tříd. Setkaly se zde se
spisovatelkou Markétou Čekanovou.
Den zdraví
1. dubna se uskutečnil projekt Den zdraví určený dětem z 1. stupně a žákům 6. tříd. Tentokrát
byl zaměřen na bezpečnost potravin.
Pod vedením studentů katedry záchranářství Fakulty zdravotnických studií ZČU si žáci 6. –
8. ročníků vyzkoušeli poskytování 1. pomoci.
Družstvo žáků 1. stupně běželo Štafetový pohár
Ve středu 22. dubna se uskutečnil 2. ročník „Štafetového poháru s mistryní světa Ludmilou
Formanovou“ - běžecké soutěže smíšených družstev dětí ze třetích a pátých tříd. Naši žáci se
umístili na 6. místě.
Jarní koncert dětského pěveckého sboru ROLNIČKY
Jarní koncert sboru Rolničky se konal 5. května 2015 od 18 hodin v Přednáškovém sále
Západočeského muzea. Pod vedením Evy Markvartové a za klavírního doprovodu Markéty
Kourové děti svým zpěvem potěšily plný sál posluchačů.
Naši fotbalisté se probojovali do krajského kola!
V úterý 12. května se uskutečnilo na hřišti 33. základní školy v Plzni-Skvrňanech okresní
kolo fotbalové soutěže Mc Donald´s Cup. Naše družstvo se umístilo na krásném 2. místě a
čekal je postup do krajského kola.
Ručičky kraje
Ve čtvrtek 9. dubna se žáci druhého stupně doubravecké 14. ZŠ zúčastnili akce Ručičky
kraje, která se konala na nádvoří Krajského úřadu Plzeň.
Den dětí
Dne 1. 6. 2015 se uskutečnil pro žáky 1. tříd Den dětí pod vedením školního parlamentu a
třídy 9. B. Na žáky čekalo celkem 24 stanovišť a mnoho úkolů, které plnili během celého
dopoledne.
Policejní pohádky
Mezi děti ze školní družiny zavítala policejní mluvčí, aby je seznámila s příběhy nové knížky
Policejní pohádky. Tato publikace seznamuje děti se zásadami bezpečného chování, přiblíží
správné i nesprávné chování v různých situacích.
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Téma čtrnáctky
Záškoláctví lze definovat jako neomluvenou nebo nedostatečně omluvenou
dlouhodobou nepřítomnost žáka ve škole. Jde o úmyslné zanedbávání školní
docházky, přičemž záškolák porušuje nejen školní řád, ale také ustanovení o
povinné školní docházce obsažené ve školském zákoně (zákon č. 561/2004
Sb.).
Školní docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví
kontaktuje zákonného zástupce. Jestliže počet neomluvených hodin je vyšší
než 10, řeší problém již školní výchovná komise a pokud problém přetrvává,
žádá škola o spolupráci věcně příslušný správní orgán, zejména OSPOD, tedy
„sociálku“.
V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku následuje hlášení
o zanedbání školní docházky Policii ČR.
Jak přesně postupovat je popsané v Metodickém pokynu MŠMT k záškoláctví
(č. j.: 10 194/2002) a samozřejmě se i 14. ZŠ tímto dokumentem řídí. Každoročně se ve škole snížené známky z chování za neomluvené hodiny udělují a
informuje se správní orgán.
K chození za školu mají sklon hlavně děti, které se subjektivně cítí neúspěšné, jsou nezařazené ve skupině nebo dokonce šikanované, prožívají strach ze
zkoušení…
Problém se ale nepřítomností nevyřeší, jen se oddálí. Co v takovém případě
dělat?
•
Svěřte se rodičům, učitelům, kterým důvěřujete.
•
Využijte poradenská zařízení, linky důvěry.
•
Pomáhejte si a naučte se říct, že pomoc potřebujete.
•
Budujte si ve třídě takové vztahy, abyste se do školy těšili.
Zajímavost z plzeňského školství: jedna nejmenovaná plzeňská škola výrazně
snížila absenci žáků vyhlášením soutěže: Na několikadenní výlet pojede zdarma ta třída, která bude mít nejméně zameškaných hodin na jednoho žáka. Do
roku 2011, kdy došlo k organizačním změnám, tak škola několik let výrazně
motivovala své žáky k docházce do školy.
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Anna Čečilová, školní metodička prevence

Dne 8.6.2015 proběhla na naší škole anketa, která se týkala záškoláctví. Celkem
se zúčastnilo 138 dětí z druhého stupně. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
120
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Komiks

Ze šuplíku
Vzala jsem si svůj notebook, sedla si ke stolu a začala přemýšlet,
jak vlastně začnu. Říkala jsem si,
že to nemůže být tak těžký úkol,
vždyť všude kolem nás jsou pasti, které potkávám každý den
už několik let. Ale čím více nad
tím přemýšlím, je to stále a stále těžší otázka a já pomalu ztrácím pravý význam tohoto slova.
Co je vlastně past? Něco, co nás
zastaví v cestě? Nějaká nástraha,
která nám má ublížit nebo naopak
posilnit? A odkud vlastně ty pasti přicházejí? Říkám si, zda jsou
nám vlastně nástrahy předurčeny
nějakým osudem, zda je to odpověď na naše chování nebo si prostě každý zaslouží klopýtnutí.
Jenže uvědomme si, že past není
férová věc. Nehledí na to, zda je
člověk hodný, zlý, lakomý, zda
udělal velkou věc pro lidstvo nebo
naopak ublížil jednomu nebo více
lidem. Najde si každého. Jen si
řekněte, kolik znáte skvělých lidí,
kolik znáte pravdomluvných, hodných, poctivých lidí, kteří to nemají jednoduché. Já osobně jich znám
spoustu. Tak proč zrovna oni?
Proč zrovna oni upadají do těchto
nástrah, které jim stojí v cíli? Mohou si za to sami? A jestli mohou,
tak proč? Je milion otázek proč…
Jana Novotná 9. A
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Když jsem psala tuhle práci, často mi docházely nápady, tak jsem se ptala kamarádů. Většina napsala, že nemají čas nebo se
na to vykašlali, jen jeden kluk napsal něco
moc pěkného, co mě hrozně zaujalo.
Filip Fabián (16) – ‘‘Past je to, že se člověk postupně stává otrokem technologií a
dnešní materialistická doba naprosto přehodnocuje veškeré priority.‘‘
Je smutné, že dříve byly pasti na lidi do
země vyhloubené díry překryté listím
a teď jsou to vztahy a podvody a škola a
věci, bez kterých se nedá žít.
Kateřina Hlousová (9. B)

Ze šera a lehkého svitu lampy u stolu mé
myšlenky směřují k jedné věci – pasti na
člověka… Jedna myšlenka předhání tu
druhou. Většina lidí nejspíš bude psát o
drogách, alkoholu, zlodějích a feťácích a o
spoustě podobných věcí. Já se ovšem zaměřím na pasti emocionální.
Napadlo vás někdy, že často ničíme sami
sebe? Neodpovídejte, jen se nad tím zkuste
chvíli zamyslet.
Dle mého názoru je největší propastí člověk
sám, a co se týče emocionálních propastí,
tak jednoznačné sebezničující láska. Krásným příkladem je román L. N. Tolstoje je
Anna Karenina, který ve svém díle dokonale popisuje sebezničující lásku Anny
s hrabětem Vronským. Jeho myšlenka:
,,Kde končí láska, tam začíná nenávist“ je
více než nadčasová. Emocionální propasti
mohou končit depresemi a vyskytnout se
mohou také stavy úzkosti a zoufalství, v
horších případech i sebevraždy.
Václav Koutecký (9. B)
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Na slovíčko s ...
ROZHOVOR S PANEM UČITELEM FILIPEM HAHNEM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1) Téměř všichni jsou starší než já, tudíž cítím respekt. Nicméně známe se už
delší čas, vycházíme dobře. Tedy myslím.
2) Zatím ne.
3) Možná. Ale není tu snad nic, s čím
bych měl zásadní problém.
4) Nemyslím si nic. Důležité je to, co
vím. A vím jen to, že určitě do června.
5) Jako žák a student jsem jezdil velmi
rád. Jako učitel jsem ještě na žádném nebyl. Zůstávám ve škole a supluji za nepřítomné kolegy.
6) Jako muzikant volím kytaru, jako
posluchač mám rád zvuk klarinetu (zejména v hlubokých polohách).
7) Bylo zde místo.
8) Který z těch dvou, co učím? Oba.
Bavila mne však i konverzace, kterou jsem
učil loni a předloni.
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Jak se cítíte v místním učitelském
kolektivu?
Přál byste si mít svoji vlastní třídu?
Změnil byste školu?
Jak dlouho myslíte, že tu budete
učit?
Jezdíte na školní výlety?
Jaký je váš oblíbený hudební nástroj?
Proč jste se rozhodl učit na této škole?
Jaký předmět učíte nejraději?

Hýbeme se
ROZHOVOR SE SPORTOVCEM - MILAN SUCHOMEL
Co děláš za sport?
Volejbal.
Kolik ti je?
14.
Jak dlouho hraješ?
Půl roku, není to moc, ale
chci se tomu dlouho věnovat.
Jak často máš tréninky?
V úterý, ve středu a v pátek.
Jak dlouho trvají?
1hod. a 30min.
Baví tě to?
Ano, mám tam dobré kamarády.
Je to nákladný koníček?
Ne, není to vůbec drahé.
Máš čas ještě na nějaké koníčky?
Ne, zabírá to hodně času.
Jak ses k tomu dostal?
Přes kamaráda.
Za koho hraješ?
Za USK Slavia Plzeň.
Kolik měříš?
185.
Kde trénujete v létě
a kde v zimě?
V tělocvičně na Lochotíně v létě i v zimě.
Máte zápasy? A jak často?
Máme zápasy každý druhý víkend.
Chceš jít na sportovní školu?
Ještě nevím, ale spíše ne.
Jan Beran, Pavel Hájek
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Pod lavicí
V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:
„Tak děti, dám vám hádanku. Co je to?
Skáče to po stromech a žere to oříšky.“
Přihlásí se Karlík: „Já myslím,
že veverka, ale jak vás znám, tak
to bude určitě Ježíš Kristus.“

Perličky z hodiny
Učitel: „Sladíš?“
Žák: „Ano.“
Učitel: „Čím?“
Žák: „Cukrem.“
Učitel: „Jakou to má chuť?“
Žák: „Cukrovou.“

„Jardo, vstávej, musíš do školy!“
„Ne, prosím, já nechci!“
„Neděj drahoty a vstávej, nesmíš přijít pozdě!“
„Néé, já fakt nechci. Všichni mě nenávidí, ubližujou mi,
nadávaj. Já tam nechci!“
„Ale ty tam musíš jít, dyť
jsi jejich učitel!“

Učitel: „Jaké máme typy státní moci?“
Žák: „Dvojhlavé.“
Učitel: „Co dělají tvoji rodiče?“
Žák: „Pracujou.“
Učitel: „Už si někdy držel v ruce plast?“
Žák: „Ano.“
Učitel: „A jaký třeba?“
Žák: „Bílej.“

Měsíc před maturitou:
Bůh: „Jak to vypadá se studenty, učí se?“
Petr: „Šprti se začali učit, dobří
studenti ještě ne a flákači chlastají.“

Učitel: „Kde najdeš sifon?“
Žák: „V proteinech.“
Učitel: „Z čeho je oblečení?“
Žák: „Z nitě.“
Malý Karlík povídá doma mamince:
„Mami, dneska se mě ptala paní učitelka,
jestli mám sourozence.“
„A cos odpověděl?“
„Že jsem jedináček.“
„A co na to učitelka?“
„Chválabohu!“

Týden před maturitou:
Bůh: „Jak to vypadá se studenty?“
Petr: „Šprti už si opakují, dobří studenti se začali učit, flákači chlastají.“
Maturita:
Bůh: „Už studenti umí všechno?“
Petr: „Šprti to umí i odzadu,
dobří studenti dočítají poslední stránky a flákači se modlí.“
Bůh: „Modlí, říkáš? Tak
to jim pomůžu...“
Kateřina Doležalová
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Tvoření
Sněžítko
Krok č. 1:
Co budeme potřebovat?
•
•
•
•
•

• Na víko od zavařovací
sklenice naneseme lepidlo pomocí tavné pistole.
• Na lepidlo poklademe
kamínky.

• Na nalepené kamínky naneseme opět
lepidlo a přilepíme
postavičky.

•
•
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zavařovací sklenici
tavnou pistoli
třpytky
kamínky
postavičky
(např. z Kinder vajíčka)

• Vezmeme třpytky.
• Do sklenice si napustíme vodu, do té nasypeme třpytky.

Víko nandáme na sklenici.
Zatřepeme, aby se třpytky
promíchaly, a máme hotovo!

Bez cenzury
Co mi škola dala a co nedala
,,Škola, základ života.“ Tuto větu od Jana Amose Komenského slýchám již od předškolního věku. Od rodičů, učitelů nebo z médií. Věta, kterou jsem často nenáviděla.
Věta, která tolik znamená.
Když zabloudím do vzpomínek, vzpomenu si, jak jsem byla nedočkavá, až půjdu poprvé do školy. Poprvé s novou aktovkou, vybaveným penálem a obrázkovými deskami na sešity. Zkrátka to byla událost, na kterou celá rodina nezapomíná. Motivovala
nás razítka a hromada jedniček. Snad každého ve vyšších ročnících toto bouřlivé
natěšení časem opouštělo a chození do školy se stalo mnohdy ne radostí, ale povinností! Samozřejmě, mnohdy jsem se musela zamyslet, když se mi zrovna nechtělo do
školy, že bez školní docházky by to nešlo. Jak by společnost vypadala, kdyby se nikdo
nevzdělával? Jak by to vypadalo, kdyby si každý dělal, co chtěl, neuměl by číst psát a
počítat? Po položení takové otázky je odpověď snadná. Zkrátka bez školní docházky
by to nešlo.
Jestli mi škola něco vzala? Jistě, namítnu. Čas strávený ve školní lavici, který bych
dokázala využít jinak. Jak? Chodila bych ven a snažila bych se prozkoumat všechny
místa ve vesnici, kde bydlím. Nebo bych byla s kamarády a rodinou.
Co mi škola vlastně dala? Je toho opravdu hodně. Vzdělání, které potřebuji k dalšímu
studiu na střední škole a poté na vysoké. Rady zkušených učitelů, které se mi v životě
budou hodit. Dala mi také kamarády, s nimiž jsme si užili spoustu legrace. Kamarády, na které se mohu kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc či radu, a také nejlepší
kamarádku, které se mohu s čímkoliv svěřit.
V každém případě je pro mě škola důležitá do dalšího života, který si zařídí každý z
nás tak, jak by chtěl.

Sbohem, základko, budu na tebe vzpomínat !!!!
Linda Kubová
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Karolína Hlousová

Koncovník
Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky,
tímto naše další číslo končí a my se budeme muset rozloučit. Doufáme, že jste si
ho užili a že se vám líbilo, popřípadě jste se dozvěděli nové informace o naší škole.
Chtěli bychom poděkovat paním učitelkám D. Janoškové, S. Burešové a panu učiteli
J. Vondráškovi za skvělou práci a grafické zpracování! Na závěr vám přejeme mnoho
úspěchů v tomto pololetí. Na shledanou u dalšího čísla.
Vaše Čtrnáctka
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