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Úvodník
		
Milí čtenáři,
vítáme vás u vydání dalšího čísla školního časopisu. Jeho cesta k vám nebyla jednoduchá, protože členové „staré redakce“ v září zasedli do lavic středních škol a najít
ty, kteří je v plné míře zastoupí, bude ještě těžké. A tak v čísle, které právě držíte
v ruce, najdete příspěvky, na nichž se podíleli i ti, kteří v redakci nepracují. Řada
příspěvků vznikla při hodinách mediální výchovy nebo v rámci běžných vyučovacích hodin.
Největší podíl na vydání tohoto čísla mají vaši spolužáci z 9. B a 6. A. Deváťáci jsou
v naší škole letos posledním rokem, proto budeme hledat mezi mladšími žáky naší
školy nadšence, kteří budou mít o práci v redakci zájem a mohli by se jí věnovat více
let. Přesto se nám povedlo zaplnit všechny vámi oblíbené rubriky a myslím, že si
v časopisu každý najde to, co ho zaujme a pobaví.
Příjemnou zábavu při listování časopisem vám za tým časopisu
							
přeje Simona Burešová.
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Časopis Čtrnáctka opět bodoval i v celostátním kole!
Po úspěšném umístění časopisu Čtrnáctka, který vyhrál v Plzeňském kraji v kategorii Základní školy 1. místo za Grafiku, Titulku a Obsah, získala naše škola také letos
ocenění Školní časopis roku i v celostátním kole, a to 3. místo v kategorii Základní
školy za Titulku a 9. místo v celkovém umístění školních časopisů.
Celé redakci gratulujeme.
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Ohlédnutí
Beseda s hráči FC Viktoria Plzeň

Oblíbené duo – Radim Řezník a Tomáš
Hořava – udělali radost dětem na naší
škole a během hodinové besedy a autogramiády se dobře pobavili. „Nečekal
bych, že se mě někdy nějaký dětský fanoušek zeptá, jestli si holím nohy nebo
jestli mám milenku. Od srdce jsem se
zasmál,“ říká Radim Řezník.
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Puma

V prvním ročníku soutěže Plzeňská PUMA – Pedagog Učící Moderně a Atraktivně
- se neztratily naše kolegyně. Z 26 zúčastněných pedagogů vybrala porota 5 finalistů. Mezi nimi byla Mgr. Tereza Pfeiferová, která se umístila na krásném na 2. místě
a Mgr. Eva Vadlejchová, která skončila na místě čtvrtém.
Nejúspěšnější školou byla naše škola, kde ze tří účastnic dvě postoupily do finálové
pětky.

Simona Kurišková, Kateřina Hlousová
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Ve zkratce
Vítání prvňáčků
Opět se na naší škole 1. září uskutečnilo vítání nových žáků, kteří budou chodit do naší
školy. A bylo jich opravdu dost - téměř 80. Jejich první školní den byl pěkně připraven a
čekalo je tady slavnostní přivítání i od paní ředitelky a místostarosty 4. obvodu. Doufáme,
že si tento významný den užili a budou na něj vzpomínat s úsměvem.
Adaptační kurz
Adaptační pobyt určený pro žáky 6. tříd se uskutečnil v Plzni. První dva dny v přírodě, a
to ve Špitálském lese a na Kamenném rybníku, třetí den pak děti pracovaly na skupinovém
projektu Ostrovy a na Pravidlech třídy. Cílem pobytu bylo bližší poznání žáků a pedagogů
navzájem, budování a rozvíjení přátelských vztahů a prohlubování bezpečného a tvůrčího
klimatu ve třídě.
Druháci v ZOO
Žáci 2. A a 2. C navštívili společně zvířátka v plzeňské zoologické zahradě. Nejvíc se jim
líbily žirafy, opice a nový pavilon s hady. Poslední letní den si v ZOO všichni užili. Žákům
se do ZOO a potom zpět do školy cestovalo opravdu pohodlně díky dvěma rodičům z 2. C,
kteří zajistili autobus.
Cyklovýlet Šumava
Výběr žáků pátých tříd se 7. - 10. září v doprovodu tří vyučujících vydal zdolávat šumavské
kopce na kolech. Sportovní soustředění se mohlo uskutečnit díky tělovýchovnému grantu
města Plzně na podporu tělovýchovných aktivit. Žáci i učitelé odjížděli domů se spoustou
zážitků a s obrovskou chutí jezdit na kole.
Exkurze do Černošína
Jako každoročně navštívily i letos v září 5. ročníky Školící centrum v Černošíně. Opět
jsme se přesvědčili o tom, jak důležité je třídit odpad a co se děje s odpadky poté, co je
hodíme do popelnice. Měli jsme možnost vidět třídící linku, ale také co vše se dá vyrobit
z vytříděného plastu. Na závěr jsme si prohlédli areál skládky a pan lektor nám vysvětlil,
jakým způsobem se s netříděným odpadem na skládce nakládá dál. Vše bylo moc poučné
a zajímavé.
Putování za zdravým jídlem
Ve čtvrtek 19. listopadu se žáci čtvrtých tříd naší školy zúčastnili projektu o zdravé výživě
nazvaného „Putování za zdravým jídlem“. Projekt organizoval Zdravotní ústav v Ústí nad
Labem. Formou soutěžní hry ve čtyřech družstvech si žáci zlepšovali znalosti o správné
výživě.
Halloween
Letošní Halloween byl opravdu parádní a moc jsme si ho všichni užili. Byli jsme převlečení
za strašidla, čarodějky, zombie a ostatní příšery. Vyučování bylo neobvyklé, protože jsme
se učili v naších povedených převlecích a maskách. No věřím, že příští rok si to pořádně
zopakujeme.
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Řemesla, jež jsou zapomenuta
Žáci 4. ročníku se v říjnu zúčastnili exkurze do Pivovarského muzea s názvem zapomenutá
řemesla. Tato exkurze je seznámení s již skoro zapomenutými řemesly jako jsou například:
bednařství, ledařství, kovářství nebo formanství. Bylo to velmi zajímavé a poučné.
Den otevřených dveří
Dne 10. 11. 2015 se konal na naší škole den otevřených dveří. Všichni návštěvníci si mohli
prohlédnout třídy a vybavení školy.
Jsou zde nainstalovány interaktivní tabule, najdeme tu moderní oranžovou učebnu fyziky,
součástí školy je zařízená školní knihovna a multimediální učebna vybavená počítači. Dvě
tělocvičny nabízejí jak možnost hraní kolektivních her, tak třeba i cvičení aerobiku.
Žáci mají možnost účastnit se různých zájmových kroužků. Dokonce se můžeme pochlubit
i cvičnou kuchyní a pecí navýpal keramiky.
Součástí tohoto dne byla i možnost chutnávky jídel ze školní jídelny, kterou někteří rodiče
se zájmem využili. Kvalita jídel se zde zlepšila, protože naše školní jídelna je také zapojena
do projektu Zdravá škola.
Myslím si, že den otevřených dveří celkově dobře dopadl a všichni návštěvníci odcházeli
spokojení.
Ekologická beseda (Tonda obal)
Dne 19. 11. se žáci naší školy zúčastnili ekologické besedy. Účastníci této besedy se dozvěděli, jak správně třídit odpad a tím přispět na ochranu naší planety. Sami se o to můžeme
přičinit tříděním do odpadních kontejnerů i doma. Už víme i to, co se stane s tříděným odpadem a co vše se z něj dá vyrobit.
Byli jsme v knihovně
Prvňáčkové se vydali do knihovny, aby zjistili, jak to tady vlastně chodí. Dozvěděli se, jak
se mají ke knihám chovat, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, co je beletrie a
naučná literatura a spoustu dalších věcí. S maňáskem Doubravkou si také povídali o pohádkových bytostech. Nakonec si poslechli pěknou pohádku.
Bruslení
Během ledna vyráželi žáci naší školy bruslit na zimní stadion. Někdo stál na bruslích poprvé, někdo už je zkušený bruslař, všichni se ale snažili své dovednosti zlepšovat. Děti z 1. - 3.
tříd si bruslení užily v rámci „Hodiny pohybu navíc“, starší žáci při hodinách tělocviku.
První pomoc
Žáci 5. A si prakticky vyzkoušeli namaskovat možná zranění i jejich správná ošetření. Byla
to již 3. lekce přednášky s praktickým nácvikem první pomoci, jejíž lektorkou byla paní
Mgr. Renata Jonášová. Žáci si prověřili znalosti i v dalších praktických dovednostech ...
pozor na možná rizika zimních sportů, ale i na blížící se vánoční svátky (např. rybí kost ...).
Příští rok si to pořádně zopakujeme.
Simona Kurišková, Kateřina Hlousová
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Téma čtrnáctky
Učení s rodiči je spíše záležitost prvního stupně, ale čím dál častěji se objevuje
i na druhém stupni - a to může být problém. Má to sice své plusy, ale mínusů je
mnohem víc.

+

Učení s rodiči na prvním stupni
pomáhá dětem se rychleji naučit učivo a rozvíjí komunikaci
mezi dětmi a rodiči. Pokud rodiče učivo postupně a zřetelně
vysvětlují, pomáhá to dětem se
naučit téma rychleji, což je výhoda.

-

Na druhou stranu učení s rodiči ubíjí logické myšlení, představivost, samostatnost,
soběstačnost a žáci na druhém stupni toho spíše zneužívají. Při plnění domácích
úkolů je nezajímá vysvětlování rodičů, ale spíše to, jestli zadaný úkol napíší správně
a skutečnost, že dostanou dobrou známku zadarmo bez vynaložení jakéhokoliv
úsilí.
I. stupeň
II. stupeň

Můj subjektivní názor je, že do určitého ročníku na prvním stupni pomáhá učení
s rodiči k rychlejšímu pochopení učiva, na vyšším stupni ubíjí tvůrčí schopnosti a
žáci toho spíše zneužívají a nic si z toho neberou.

Dominik Petrle, 9. B
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Před nedávnem podobnou anketu zorganizoval školní parlament. Na otázky odpovídaly téměř 2/3 žáků naší školy.
Zeptali jsme se spolužáků, jak vypadá jejich příprava do školy.

Škoda jen, že se do našeho průzkumu nezapojilo více žáků naší školy.
školní parlament
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Komiks - tak trochu jinak

Kam za inspirací
Zdánlivě všední život kolem nás, svět fantazie, ale i ukázky z komiksové tvorby
ve školních časopisech nás mohou inspirovat. Co však dělat, když nápad stále nepřichází?

Příběh komiksu
Nápad je důležitý, ale nyní potřebuješ promyslet celý děj.

Postavičky a prostředí
Jak dosáhnout toho, aby se v prostředí děje a podobách postaviček čtenář vyznal?

Okénka, text a bubliny
Podoba okének, bublin nebo množství textu jsou pro úspěch komiksu důležité.
Co je o nich dobré vědět?

Na co nezapomenout
Ať již budeš komiks vytvářet jako spoluautor (spisovatel – scénárista, kreslíř, třeba i
tvůrce bublin, korektor, grafik…), nebo budeš kreslit celý příběh sám (sama), měl(a)
bys především:

Zuzana Dudková
Chcete vědět víc? Podívejte se na Šotkoviny - web pro mladé novináře, spisovatele
a čtenáře:
htt p://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak /souteze-casopisu /nc2012-komiks

Ze šuplíku
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Líčení v hodině českého jazyka
Temní skřivani se řadí na pustých hradbách. Láskyplný cit umírá v poslední naději.
Pocit naplnění se řítí ze schodů, které vedou do ráje, a mizí v nekonečné propasti.
Roztřískává se na tisíce kousků, které již nenajdou domov. Srdce se utápí v ledovém
oceánu a pustá mlha jej nechce pustit k teplu.
Sabina Janečková, 9. B
							

Kateřina Černá, 2. C
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Na slovíčko s ...
ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU Petrou Formanovou

1. Od mala jste chtěla být učitelkou?
Chtěla, ale původně v mateřské školce.
2. Proč jste si vybrala předměty,
které učíte?
Matematika mě vždycky bavila a
fyzika jí byla asi nejblíž.

3. Používáte při výuce názorné pomůcky?
Určitě, učivo je pak lépe zapamatovatelné a děti to víc baví.
4. Oceníte, že žák látce rozumí, než aby měl naučeny stránky z učebnice
a zpaměti odříkával?
Znova učím po pětileté pauze, kdy jsem byla na mateřské dovolené,
ale že by někdo odříkával stránky z učebnice, se mi nestalo. Takže jsem ráda,
když žáci látce rozumí.
5. Co si myslíte o dnešních žácích?
Spousta žáků je hodně aktivních, šikovných, nebojí se prosadit, ale
chtělo by to trochu slušnosti.
6. Jaké se Vám líbí programy a ukázky v Techmanii?
Nejraději mám část, která se týká astronomie, ale vzhledem k dvěma
malým dětem jsem nejvíc času strávila u klouzačky.
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7. Myslíte si, že by bylo lepší, aby tzv. oddychové předměty (TV, HV, VV)
byly řazeny až na konci vyučování?
Ano, a myslím, že se škola snaží, aby to tak bylo.
8. Máte nějaké koníčky, záliby?
Mám ráda knihy, výlety, sport a kavárny.
9. Jak potrestáte zlobivého žáka?
V naší škole přece žádní zlobiví žáci nejsou.

10. Jak oceníte chytrého, spolehlivého žáka?
Pochvalou a jedničkou?
11. Jaké jídlo máte nejraději?
Skoro všechno, ale čokoláda asi vede.
12. Neobtěžovaly Vás naše otázky?
Vůbec ne :)
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Hýbeme se
HODINA POHYBU NAVÍC

Ve školním roce 2015/16 je naše škola zapojena do ověřování programu „Hodina
pohybu navíc.“ Ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro
vzdělávání. Má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti
začlenění těchto činností do režimu školní družiny.
Hodina pohybu navíc probíhá v rámci školní družiny a je organizována 1x týdně
pro skupiny žáků 1., 2. a 3. ročníků. Žáci se hravou formou seznamují se základy
fotbalu, volejbalu, ragby a házené.

Dana Barochová a Jana Jelínková
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Pod lavicí
Přírodopis
„Co má včela medonosná na zadečku?“
Žák odpověděl:
„Štípák.“			
(žihadlo)
Dějepis
„Jakou slavnou větu řekl Julius Caesar po překročení říčky Rubikon?“
Žákyně odpověděla:
„Kostky zavrzaly.“		
(Kostky jsou vrženy)
Český jazyk
„Popisuji reprodukci obrazu od známého malíře
Vincenta vona Gogha.“
(Vincenta van Gogha)
Občanská výchova – část Státní hymny
„Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách, ve sklepě skví se jara květ…“
			
(v sadě skví se jara květ…)

Adéla Grimová, 6. A
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Tvoření
Šipka - vlaštovka
Dokážeš složit vlaštovku podle návodu?

www.keliwood.cz/aktuality/papirova-vlastovka
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Bez cenzury
Naše třída 9. B
Máme pocit, že naše třída má nejzajímavější historii na této škole. V šesté třídě se
totiž odehrála spousta věcí. Psalo se o nás v novinách, mluvilo v televizi. Hodně
lidí za námi chodí s otázkou, proč jsme jen jedna devítka a proč nejsme “áčáci“.
V roce 2013, když jsme končili šestou třídu, téměř celá 6. A odešla na 28. základní školu. Nikdo pořádně neví, co se stalo, a v novinách byly uveřejněny lži. Ale
nechceme tu vypisovat, jaká “traumata“ jsme z toho měli a chceme spíš zmínit,
jakou máme skvělou třídu. Po spojení naší třídy se zbytkem “áčka“ vymizely
veškeré rivality a naše třída se sjednotila. Tolik zábavných příhod nikdy žádná
jiná třída nezažila a ani nezažije.
Blonďatý modrooký hipster, přezdívaný (mimo jiné také) “Guru Dája“, se proslavil svými náboženskými projevy a názory a samozřejmě svým humorem bez
hranic, kterým baví i učitelský sbor. Dále je tu “amík“ Timmy, který se přistěhoval do Čech a přišel k nám v první třídě. V učení sice nevyniká, ale… no… je
to prostě Timmy. Pokračujeme nejvyšším z nejvyšších. Ano, je to Milan, který si
v jednom kuse zpívá, září nesmyslnými poznámkami při hodinách (i mimo ně)
a pořád něco jí. A tím škála nejzajímavějších individuí zdaleka nekončí, ale to
bychom se rozepisovaly ještě dlouho.
Jedna z našich vtipných historek se odehrála minulý školní rok. Pan učitel Vondrášek, který nás učil informatiku, šel při hodině na klučičí záchody, protože ze
třídy záhadně zmizeli Tim i “Ziky“ (Mates). Když rozevřel dveře, spatřil je oba
na zemi v nepřirozené poloze a oni se na něj podívali. Sám řekl, že na tento okamžik (ačkoli by rád) v životě nezapomene.
To, jakým způsobem jsou všichni schopni svého vyjádření tělesného i mentálního, je jedinečné. I když v naší třídě převažuje mužské… no, spíš klučičí “plemeno“, dokážeme se všichni společně bavit bez problémů. Sedíme u jednoho stolu
na obědě, chodíme spolu (mimo školu) do kina a máme se prostě rádi.
Na tuhle třídu nikdy nezapomene. A není to takové to, jak se říká v každé devítce
každý rok. Tohle je opravdové, od srdíčka…
Sabina Janečková a Julie Lišková, 9. B
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Koncovník
Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky,
vydání tohoto čísla si provázely problémy – odešla nám zkušená redakce včetně grafika, ale nakonec jsme vše společnými silami zvládli. Jak už
bylo zmíněno v úvodu časopisu, na vydání tohoto čísla se nepodílela stálá redakce, ale příspěvky se do něj dostaly z různých zdrojů, často přímo z vyučovacích hodin. Přesto se nám povedlo získat příspěvky do všech
rubrik a myslíme si, že v tomto čísle mohl každý najít to, co ho zajímá.
Naše poděkování patří nejen těm, kteří do časopisu přispěli, ale uznání si zaslouží zejména paní učitelka Janoškové, která si dokázala hravě poradit s grafickou úpravou časopisu po odchodu pana učitele Vondráška, jenž se o grafiku doposud staral.. Nyní budeme hledat nové nadšence pro stálou práci v
redakci a pevně doufáme, že se nám to do vydání příštího čísla podaří. Držte nám při tom palce a těšíme se na další setkání s vámi při čtení Čtrnáctky.
						

Za redakci Simona Burešová

Simona Burešová a Dagmar Janošková
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