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                   Úvodník

  
Milí čtenáři a čtenářky školního časopisu,

školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a naše redakce se vám ho bude snažit 
zpříjemnit. Doufáme, že témata a příspěvky, které jsme sem zařadili, jsou dostateč-
ně rozmanité a osloví každého z vás. Snad se nám toto číslo vydařilo a vy budete mít 
po přečtení pocit, že jste se dozvěděli něco nového.
             

 
Příjemnou zábavu s naším časopisem přeje
       
      
       vaše redakce
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Krůček od vrcholu

Konkurence mezi časopisy je rok od roku větší, a proto nás i v letošním roce oceně-
ní našeho časopisu v celostátním kole velmi potěšilo.

Letošníního 10. ročníku soutěže se účastnilo 486 časopisů základních a středních 
škol z celé republiky. Náš školní časopis postoupil do finále, které se konalo 1. 
prosince 2016 na Střední polytechnické škole v Brně. Kategorie I. a II. stupně ZŠ, 
ve které soutěžila i Čtrnáctka, patřila k nejobsazenějším. O to cennější je pro nás 
úspěch v tak velké konkurenci, který je zásluhou skvělé práce celé redakce.

          za redakci šéfredaktorka Eliška Šnajdrová
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Ohlédnutí

Pěvecký sbor Rolničky

Přinášíme vám ohlédnutí paní Mgr. Evy Markvartové za činností souboru.

Dětský pěvecký sbor jsem založila na podzim roku 2013, kdy jsem se 
po sedmnácti letech vrátila na 14. základní školu. Sbor byl určen dě-
tem z prvních až třetích tříd, kterých se prvním rokem přihlásilo kolem 
dvaceti, a zpočátku ani neměl své jméno. Dala jsem dětem úkol, aby pře-
mýšlely, jak bychom se mohli jmenovat.  A padaly vskutku kuriózní návr-
hy – třeba Uhlí nebo Kukuřice. Ale nakonec jsme se shodli na Rolničkách.

Koncert se povedl, a tak jsme měli chuť do dalších vystoupení. Naplánova-
li jsme jarní koncert v Západočeském muzeu (tady už nás doprovázela Marké-
ta Kourová, mimochodem moje žákyně z doby, kdy jsem tu učila), vystoupi-
li jsme na Akademii ke 40. výročí založení školy a na rozloučení s deváťáky.

Další rok k zaběhnutým koncertům přibyla spolupráce s Domovem sv. Jiří, 
kam chodíme zpívat babičkám a dědečkům k narozeninám nebo na Váno-
ce, a s Městskou charitou Plzeň, pro kterou vystupujeme při Tříkrálové sbírce.

Po vyřešení názvu jsme museli vyřešit jednot  
né oblečení, protože to dělá sbor sborem. Nevě-
řili byste, jakým problémem bylo sehnat látku, 
ve které by to dětem slušelo.  A které by bylo 
dost na šaty pro celý sbor. Ale snad se to poved-
lo a paní švadlena se pustila do šití, abychom 
byli na našem prvním vystoupení v plné kráse. 

Náš první koncert  byl vánoční – v koste-
le sv. Martina a Prokopa v Lobzích. Nacvi-
čili jsme zimní písničky a klasické české ko-
ledy. A několik barokních koled nám přišel 
zazpívat smíšený pěvecký sbor Česká píseň (ne-
byla to náhoda…tam už skoro třicet let zpívám).
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Postupně se zájem o zpívání zvyšoval a sbor se rozrůstal. Třetím rokem už 
zpívalo v Rolničkách přes třicet dětí. A už jsme vyjeli koncertovat i mimo Pl-
zeň. Na podzim roku 2015 jsme se zúčastnili společného  koncertu několika 
pěveckých sborů v Černošicích u Karlštejna (ten jsme navštívili a na hradním 
nádvoří jsme si dokonce zazpívali pár písniček) a na jaře 2016 jsme byli pozvá-
ni Tachovským dětským sborem na koncert pro maminky. Byl z toho celoden-
ní výlet s prohlídkou jízdárny ve Světcích a samozřejmě návštěvou cukrárny. 

V září 2016 nastoupila do naší školy paní učitelka Irena Eichlerová, která má zku-
šenosti s vedením pěveckého sboru a chuť v této práci pokračovat. Tak jsme si 
Rolničky rozdělily.  Já mám děti ze třetí až páté třídy a Irena vede přípravku 
– děti z první a druhé třídy. Když oba sbory spojíme, už je nás přes padesát! 

Mgr. Eva Markvartová, sbormistryně

Mám velkou radost, že zpívání děti baví a že přibývá těch, které chtějí zpívat 
ve sboru. Ona je to totiž často dřina – musíte se naučit písničky, být soustře-
dění a ukáznění, stát při koncertu jako svíčky a neustále sledovat paní učitel-
ku, která je někdy pěkně nervózní, když se blíží koncert. Ale stojí to za to! Po-
tlesk a usměvavé až dojaté tváře našich posluchačů jsou tou nejlepší odměnou. 

Přeji Rolničkám, aby měly stále radost ze zpívání, a všem posluchačům, aby měli 
radost z poslouchání.  
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Již třetím rokem jezdí výběr žáků pátých tříd naší školy na cyklistický zájezd na 
Šumavu s cestovní kanceláří Intertrans s přispěním tělovýchovného grantu města 
Plzně. Letos se zúčastnilo 22 dětí a počasí jim opravdu přálo. 

Šumava na kolech

Během čtyř dnů našlapaly stovku kilometrů a navštívily mnoho míst i přírodních 
zajímavostí: slatě, rašeliniště, ale udivovaly je i seschlé stromy na Březníku. Kro-
mě cyklistiky měly možnost navštívit i sovinec, projít se naučným okruhem a po-
zorovat jeleny nebo navštívit vodní zámek Sedlo u Srní. Při hodinách vlastivědy 
se určitě pochlubí znalostmi z Muzea železné opony na Bučině nebo zajímavost-
mi o zaniklých vesnicích na Knížecích pláních. Po náročném dni je vždy čekala 
vydatná večeře a příjemné ubytování na Chatě Churáňov. 
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Kateřina Maříková 8. A

Přestože všichni měli v nohách hodně našlapaných kilometrů, vrátily se děti spo-
kojené, plné dojmů a zážitků z celého pobytu. Kolo je přece báječná věc!
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Ve zkratce

Zapomenutá řemesla
Výukový program Zapomenutá řemesla v Pivovarském muzeu nadchl žáky 4. tříd. V pů-
vodním právovárečném domě, který dýchá atmosférou středověku, se žáci seznámili s his-
torií povoznictví, ledařství, spilečnictví, sladovnictví, kovářství a bednářství.

Návštěva dětí ze 64. mateřské školy
1. prosince navštívily naši školu děti ze sousední mateřské školky. Mladší děti strávily 
jednu hodinu v tělocvičně, kde si zahrály hry a soutěže, při kterých jim pomáhaly i děti ze 
školního parlamentu. Předškoláci se přidali na jednu vyučovací hodinu do prvních a dru-
hých tříd, kde se zapojili do výuky, a někteří si už domů odnesli první jedničku! 

Sofronka
V polovině září navštívila třída 3.B Arboretum Sofronka, kde děti absolvovaly komento-
vanou prohlídku věnovanou lesní pedagogice a besedu o životě včel včetně ukázky života 
včelího společenstva v proskleném úlu.

Florbalový turnaj
4. října proběhl 3. ročník Poháru hejtmana Plzeňského kraje ve florbale. Naši školu skvěle 
reprezentovali žáci čtvrtých tříd, kteří vybojovali čtvrté místo z dvaceti přihlášených týmů.

První pomoc
Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje se připojila k významné edukační kampa-
ni, která byla zaměřena na výuku poskytnutí první pomoci a aktivaci tísňové linky. A právě 
to si vyzkoušeli na vlastní kůži žáci z 5.A.

Halloween
K tradičním akcím na naší škole patří oslava svátku Halloween na konci října. Ve tělocvič-
ně školy proběhlo focení všech masek. V letošním roce jsme zaznamenali rekordní počet 
čarodějnic, upírů, kostlivců, dýní, duchů a jiných strašidel.

Čtení policejních pohádek
V listopadu proběhla na naší škole preventivní akce, která nese název „Čtení policejních 
pohádek“. Tyto pohádky přišla do prvních a druhých tříd přečíst tisková mluvčí Policie 
České republiky prap. Veronika Hokrová. Vyústěním tohoto projektu je výtvarná soutěž na 
téma „Pomáhat a chránit“, vyhlášená policií ČR.

Kam po základní škole?
Ve dnech 14. a 22. 11. 2016 proběhl v Info kariéře Tyllova 33 Plzeň zážitkový poradenský 
program pro žáky 9. tříd zaměřený na sebereflexi a prozkoumání svého vzdělávacího a 
kariérního směřování. 
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Adventní dílny
V sobotu 3. prosince probíhaly již tradiční Adventní dílny, o které byl tentokrát opravdu 
velký zájem. Největší zásluhu na tvořivé atmosféře měly naše paní vychovatelky, které po-
máhaly dětem vyrobit vánoční dekorace - například přáníčka, ozdoby na okna, zápichy, 
svíčky z včelího vosku, betlém nebo vlastnoručně ozdobené perníčky.

Partnerská škola v Regensburgu
8. 12. jel výběr z žáků 8. ročníků do partnerské školy v Regensburgu, aby se osobně setkali 
se svými německými kamarády, se kterými už půl roku vytvářeli společné projekty. O tý-
den později pak i oni dorazili do Plzně, kde opět pracovali na další prezentaci v angličtině. 
Na programu byly vánoční dílny, prohlídka vánočních trhů nebo návštěva radnice.

Adventní dílny v Národopisném muzeu
Ve čtvrtek 15. prosince si děti ze tříd 4. B a 5. B mohly vyrobit vánoční dekorace v advent-
ních dílnách v Národopisném muzeu.

Prosincový koncert v selesiánském kostele
Vánoční koncert školního pěveckého sboru Rolničky se konal v kostele sv. Martina a Pro-
kopa v Lobzích. Nejprve zazpívaly „Malé Rolničky“, které vede paní učitelka Irena Eich-
lerová. Pro mnohé to bylo úplně první vystoupení na veřejnosti a bylo vidět, že si to náleži-
tě užívají. Pak  nastoupily „Velké Rolničky“ pod vedením paní učitelky Evy Markvartové   
s klavírním doprovodem Markéty  Kourové.

Muzeum loutek
Žáci 5. B vyrazili do muzea loutek, kde se toho mohli nejen spoustu dozvědět, ale i vy-
zkoušet. Ve výstavních prostorách s mnoha krásnými loutkami - ať nejstaršími z počátku 
19. století, tak současnými z profesionálního loutkového divadla Alfa - se děti seznámily  
s různými technikami vodění loutek, mohly s loutkami manipulovat a na závěr si s nimi i 
zahrát pohádku.

Lyžařský a snowboardový kurz
V lednu se uskutečnil každoroční lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 7. a 8. tříd  
v Železné Rudě na Šumavě. Výcvik probíhal ve čtyřech družstvech a během večerních pro-
gramů se seznámili se zásadami 1. pomoci při úrazech, s bezpečným chováním na horách i 
se zásadami zdravého stravování. 

Školní kolo v sólovém zpěvu
Téměř čtyři desítky soutěžících se sešly v naší nové hudebně, aby se zúčastnily Karlovar-
ského skřivánka - soutěže v sólovém zpěvu. Do krajského kola postupují tři žáci z 1. stupně 
a dvě žákyně z 2. stupně.

Eliška Šnajdrová, 8. A
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    Téma čtrnáctky

V dnešní době ja téma „zdravá strava“ dost rozebírané a spousta mladých lidí se 
začíná zajímat o to, co jedí. Proto také naše škola je už několikátým rokem zapo-
jena do projektu „Zdravá škola“. V jídelně je minimalizován počet nezdravých 
jídel, fungují zde také dopolední svačinky a nedávno byl zrušen i bufet. Často ale 
většina z nás neví, co si má pod pojmem zdravá strava představit, a proto jsme pro 
vás připravili několik důležitých zásad zdravého stravování: 

Zdravá strava je vlastně životní styl, který začíná výběrem 
vhodných potravin. Jde o vyváženost - tedy ideální poměr 
bílkovin, sacharidů a tuků. Měla by být bohatá na vitamíny 
a minerály a dávat přednost rostlinným tukům před 
živočišnými. Omezení tuků bývá klíčovým.

Pečivo - bílé pečivo je plné tuků, proto je mnohem lepší celozrnné pečivo, ve kte-
rém je vláknina a minerály.
Důležité je i slazení. Měli bychom omezit bílý cukr, po kterém se jen tloustne.Lep-
ší variantou jsou přírodní sirupy (např. javorový sirup nebo třeba med).
Každý den bychom měli sníst ideálně pět porcí čerstvého ovoce a zeleniny, ale 
alternativním řešením mohou být třeba ovocné (nebo zeleninové ) šťávy.
Hlavní je jíst pravidelně a mít pestrou stravu (ovoce, zeleninu, cereálie, obilniny, 
maso, ryby, drůbež, mléčné výrobky, tuky a oleje).

Se zdravou stravou souvisí i výše zmiňovaný zdravý životní styl, který napomáhá 
prevenci nemocí. Stačí si osvojit určité návyky, jako je například: dodržovat pitný 
režim, pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek pohybu i odpočinku apod.

  Nezbytností je udržování zdravé    
  tělesné váhy a mít radost ze 
  života.

Zdravá strava

A rovnice? 

Lépe jíst + více se 
hýbat = zdravě žít.

Kateřina Maříková, 8. A
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Státní zdravotní ústav v Praze udělil naší školní jídelně titul ZDRAVÁ ŠKOLNÍ 
JÍDELNA - splnila deset stanovených kritérií kvality, jimiž napomáhá pozitivně 
ovlivňovat zdraví dětí. Velice nás to těší a věříme, že kvalitu naší jídelny ocení 
nejen odborníci, ale i děti, které si upevní správné stravovací návyky.

Novinkou ve školní jídelně je i salátový bufet, který bude k dispozici dvakrát  
v týdnu. Děti i dospělí strávníci mají možnost si sami vzít připravený salát podle 
chuti. A první zkušenosti ukazují, že tuto novinku strávníci přivítali a první salát 
moc chutnal.

Získali jsme titul Zdravá školní jídelna

Kateřina Maříková, 8. A



    Komiks 

Kristýna Gašparovičová, 4. B
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           Ze šuplíku
Kolik najdete vyjmenovaných slov?

Z mnoha sychravých dnů podzimu vypadal 
tento moc pěkně. Malá vydra nazývaná Žofin-
ka si řekla, že půjde na výlet. Vydala se za ply-
nulého ťapkání na jednu z lesních mýtin. 

Na té mýtině se čepýřila slepice a žvýkala sy-
rový pelyněk. 

To je zaručeně pyšná slepice, pomyslela si vydra a poté šla lesem a uviděla výra, 
sýčka a myš, která byla strašná vyžle, prý je to asi v módě, až najednou uslyšela 
povyk a vytí a pak uviděla výheň, ze které dýmal kouř, tak ho honem uhasila. 
Když vyšla z lesa na louku, uviděla dobytek, bystrou kobylu, býka, hodně bylin, 
hmyz, myš se sýrem, hlemýždě, spícího netopýra, třpytící se sýkorku, sysla a na 
obloze zahlédla letadlo, které letělo asi z Ruzyně. Přes louku přešla mezi usycha-
jícím listím až do Litomyšle, kde v jednom bytě žil syn, který plýtval elektřinou. 
Vydra ho potkala a vysvětlila mu, jak je to špatné, a od té doby už neplýtvá ničím.

Svatava Růžková, 5. B

Marek Rutner, 5. A
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     Na slovíčko s ...

Markem Vrbou 

Co děláš za sport?
Wrestling.

Jak dlouho ho děláš?
7 let.

Jak často máš tréninky?
Každý den - kromě víkendů.

Jak dlouho trvají?
2 hodiny.

Jak takové tréninky vypadají?
Nejde jen o zápasení na žíněnce: posilování, fyzička, běh, technika, …

Baví tě to?
Ano.

 - žákem 8. B
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Jak ses k tomu dostal?
Asi před 7 lety mě k tomu přivedl táta, který sám zápasil.

V jakém si klubu?
Sokol Plzeň 1.

Kde trénuješ?
Na Štruncových sadech.

Jak často máte zápasy?
Skoro každý týden.

Jaký je tvůj největší úspěch?
3x mistr ČR a v roce 2014 jsem byl nejlepší sportovec města Plzně.

Je to nákladný koníček?
Ne.

Máš ještě nějaké další koníčky?
Ne, jelikož bych to kvůli častým tréninkům a zápasům nestíhal.

Eliška Šnajdrová, 8. A
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Dagmar Šnajdrová

           Bez cenzury
Ta dnešní mládež

Dnešní mládež... Mám se zamyslet, jaká je, jak se chová ke spolužákům, rodi-
čům, kamarádům, je horší nebo lepší než bývala?

Těžko říct. Spoustu názorů, které slyším kolem sebe, se kloní k tomu, jak je dnešní 
mládež zkažená. Nezajímá ji nic jiného než nejnovější typ telefonu, značka oble-
čení, drahé „superzážitky“. Prý bývala lepší snad ve všech směrech.

Já tenhle názor nesdílím. Nemyslím si, že je zkažená nebo že před několika lety 
byla lepší. Dnešní mládež určitě podléhá novým trendům a snaží se více nebo 
méně přizpůsobit. Některé věci, pro nás rodiče složité, berou děti jako samozřej-
most. A naopak, věci samozřejmé, musíme dětem vštěpovat. V době plné interne-
tu, mobilů a sociálních sítí mám někdy pocit, že vidím kolem sebe lidi komuniku-
jící jen přes tlačítka. Ale pro naše děti je to normální věc, bez které už se jen těžko 
obejdou. Asi záleží na tom, jak dalece dobře nebo špatně všechny tyhle možnosti 
využijí.

Velkou roli hraje určitě rodina, která děti ovlivňuje snad nejvíce. Ukázat prioritu 
hodnot je fajn základ, na kterém se dá stavět. Svůj názor a směr v životě si určitě 
každý určí sám, ale správné nasměrování a pomoc v době, kdy mají děti v hlavě 
zmatek, je strašně důležité. Myslím si, že spoustu hloupostí dělají děti jen proto, 
že si nevědí rady samy se sebou. A proto jsme tu my, rodiče, abychom je podrželi. 
Je strašně těžké říkat „puberťákovi“, co má dělat a co je pro něj nejlepší. Bez nad-
hledu a trpělivosti to nefunguje.

Jak to vidí rodiče

Dnešní mládež? 

Myslím si, že je obrazem nás všech. Není 
horší, než bývala před několika lety. Jen 
vyrůstá ve své době. Rodiče, škola, ka-
marádi, to vše ji ovlivňuje. Otázkou je, 
jak dalece se přizpůsobí všemu, co jí ži-
vot nabídne.
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Adéla Kopecká

www.gsc-ltd.com/meet

„Ach, ta dnešní mládež!“ Věta, jejíž slova jsou určitě povědomá nám všem a podle 
mého názoru se musí pronášet už od doby, kdy spolu lidé poprvé začali komu-
nikovat. Každá generace přirozeně cosi vytýká té další. Je ale současná mládež 
opravdu zkaženější než ta předchozí?  Neřekla bych. Myslím, že je prostě jen jiná. 

Jak to vidí naše paní učitelka

Je jasné, že nám umí pořádně zabrnkat na nervy. Tak to ale měli i naši rodiče a 
učitelé s námi a já věřím, že děti v naprosté většině případů nejednají ve zlém 
úmyslu a že svými úlety zkrátka jen zkoumají svět. 

Zvláště nejstarším spoluobčanům pak například vadí, že je mladí v městské hro-
madné dopravě nepouští sednout. Je to ale opravdu ukázka dnešní zkažené mláde-
že nebo pouze špatně vychovaných jedinců? Já se přikláním k té druhé možnosti. 
Tak nebuďme tak přísní a nelámejme nad touto generací hůl ještě předtím, než 
dostane šanci promluvit. Snažme se ji jako rodiče a učitelé co nejlépe vychovávat 
a nasměrovat na co možná nejlepší cestu. 

Společnost se rychle vyvíjí a mění. Nemůžeme očekávat, že naši potom-
ci budou stejní jako my, když vyrůstají v jiném světě. Ze všech stran sly-
šíme, že děti jen civí do monitoru a vůbec si nehrají venku.  Ano, je pravda, 
že si netočí káčou, nehoupají se na dřevěném koníkovi a pravděpodobně ne-
lezou tolik po stromech, zato však už teď mnohdy umí pracovat s počítačem. 
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             Hýbeme se
Jak sportují spolužáci ze třídy
Jako třída se sice asi neshodneme na oblíbeném předmětu jako je čeština nebo 
dějepis, ale co se u většiny z nás nezapře, je sportovní a pohybový talent. Polovina 
třídy se totiž se zálibou pravidelně věnuje nějakému sportu, ať už jen rekreačně 
nebo na závodní až vrcholové úrovni. Rozmanitost těchto sportů je opravdu veli-
ká, a proto jsme si říkali, že by nebylo špatné vás seznámit s našimi koníčky …

Florbal –  rychlá a  dynamická hra v kolektivu, tréninky, 
jejichž součástí je samozřejmě důraz na fyzičku. Tomáš 
se tomuto sportu s radostí věnuje už několik let a repre-
zentuje klub FBŠ Slavia Plzeň. Účastní se také pravidel-
ných zápasů.

Sportovní kynologie – spousta z nás má doma psa, ale 
ne každý má tak přísný výcvik jako Kikči Penny. Objíž-
dí spolu totiž výběrové kynologické soutěže, ale i MČR. 
Společně zvládají stopu, poslušnost, obranu i speciální 
cviky.
Agility – mezi Kaččiny největší záliby patří také její psi, 
se kterými se pravidelně účastní soutěží agilit. Doma 
trénuje se svými třemi fenkami, ale nejraději prý běhá  
s Elou a Gábi.

Fotbal  
Honza se ve volných chvílích věnuje fotbalu. Hraje za SK Senco Doubravka  
v pozici záložníka. Největším úspěchem jeho týmu je 5. místo na MČR.

Atletika  
S fotbalem začínal také Filip, ale po nějaké době 
ho opustil. Nyní se věnuje atletice. 
Jeho disciplínou je běh – vytrvalost.
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Sarah Hynešová a Eliška Šnajdrová, 8. A

Thai box 
Na rozdíl od klasického boxu se zde mohou používat i nohy a právě proto se mu 
David věnuje. Dvakrát týdně dochází na dvouhodinové tréninky a kromě toho 
jezdí i na zápasy.

Aerobic 
Hlavně kvůli spojení pohybu, přísné discipliny a estetiky 
se Eliška již 8 let věnuje aerobicu. Prošla několikaroční 
přípravkou, poté 4 roky step aerobic, AGP (aerobic group 
performance), ATS (aerobic team show) a vrcholové od-
větví  – sportovní aerobic.

Disko dance 
Hlasitá hudba a náročné choreografie provází Sáru na každém tréninku. S jejich 
20ti člennou formací se účastní celorepublikových soutěžích, na kterých se umis-
ťují převážně na předních příčkách.

Hasičský sport 
I tady máme dva zástupce. Pro Sašu se tento sport stal 
skvělým koníčkem, zatímco Vojta by se mu rád věnoval i 
v budoucnu jakožto svému povolání. Štafeta CTIF, 4x60, 
požární útoky nebo štafety dvojic, to vše a ještě další dis-
ciplíny jsou součástí hasičských závodů.

Plavání 
V tomto sportu tu máme hned dva zástupce. Honza a Verča už od mala závodí 
za plavecký klub Slavia VŠ, který hrdě reprezentují i na zahraničních soutěžích, 
například v Německu nebo Francii.

Gymnastika
Nejen ladné a pomalé pohyby jsou součástí gymnatic-
kých sestav, jak si možná většina z nás myslí. Melani na 
tom nejvíce baví salta a další akrobatické kousky, což 
rozhodně není lehkou záležitostí.
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      Pod lavicí

Paní učitelka oznámí na konci 
hodiny žákům: „Zítra zkouším, 
Tyla, Tháma a Němcovou.“ to 
potěší Pepíčka, ale pro jistotu 
se zeptá: „Mě teda určitě ne?“

Co to znamená, když v řadě 
třiceti netopýrů, visících 
hlavami dolů, sedí jeden  
s hlavou vzhůru? Omdlel!“

„Tati je pravda, že mrkvička 
je zdravá na oči?“ Ptá se malý 
Honzík. „Jistě Honzíku, už jsi 
snad viděl králíka s brýlemi?“

Kolikrát můžete od čísla 55 
odečíst číslo 5? (pouze jed-
nou, pak už to není nikdy 55)

Malá matematická hádanka

Nahraďte obrázky číslem tak, 
aby se výsledky shodovaly. 

Sarah Hynešová, 8. A
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Přírodní kuřecí plátek, hranolky a zeleninová obloha

Vaření - 7. ročník pod vedením Mgr. Veroniky Tolarové

Ingredience:

kuřecí prsa
cibule
grilovací koření, sůl, pepř
kuřecí bujón
brambory
zelenina na oblohu
olej
voda
hladká mouka

Oloupeme cibuli, najemno ji nakrájíme a osmahneme na oleji. Kuřecí plátky 
omyjeme, odblaníme, nakrájíme na plátky a naklepeme. Plátky osolíme, ope-
příme a posypeme grilovacím kořením. Přidáme k cibuli. Jestliže je maso os-
mahnuté, přilijeme trochu vody a přidáme kuřecí bujon. Povaříme. Pokud je 
„sosík“ moc řídký, tak jej zahustíme hladkou moukou.

Předehřejeme si horkovzdušnou troubu na 180°C. Brambory oloupeme a nakrá-
jíme na silné hranolky. Opláchneme je a osušíme kuchyňským papírem. Promí-
cháme je s olejem a rozložíme na plech s pečícím papírem. Pečeme dozlatova cca 
30 – 40 minut. Občas obrátíme a na závěr osolíme.

Servírujeme na talíř nejlépe se zeleninovou oblohou.

Přejeme dobrou chuť!!! 

       Receptíky pro kuchtíky

Sarah Hynešová, 8. A Veronika Srpová, 8. A



Potřebujeme:
Barevný papír (nejlépe žlutý)
Nůžky
Špendlíky
Lepidlo
Polystyrénová koule

                Tvoření 
Velikonoční kuřátko 

Vezmi jeden trojúhelníček do ruky a přilož ho k vršku kou-
le. Natoč ho tak, aby jedna ostrá strana směřovala dolů. 
Poté to udělej znovu, ale na protější stranu. Nakonec ješ-
tě dvakrát a to vedle těch dvou předchozích. Nezapomeň 
každý trojúhelníček upevnit dvěma špendlíky. Ty vždycky 
zabodáváš na okrajky trojúhelníčku. Pak můžeš začít při-
dávat další trojúhelníčky směrem dolů. Nakonec by ti měly 
vzniknout čtyři řady. Prázdný prostor mezi nimi můžeš 
buď vybarvit, nebo nechat prázdná, či jinak dozdobit.

www.kamoska.cz/kultura-a-spolecnost/vytvor-si-velikonocni-kuratko.html

Nejprve si papír nastříháš na delší proužky. Ty potom rozstří-
hej na ještě menší, aby vznikly čtverečky, které dále přeložíš 
do trojúhelníčku. Práci ti urychlí prostřihnutí každého čtve-
rečku, ze kterého vzniknou dva trojúhelníčky.

Pokud nechceš mít kuřátko holé, vytvoř mu třeba vlásky, nebo mašličku z lýka. 
Poté opět přilep lepidlem či izolepou a nebo nejlépe přišpendli.

Veronika Srpová, 8.A

Zobáčedk vytvoř dle tvé fantazie ze zbylého papíru. Vystřihni ho třeba do tva-
ru trojúhelníku a přilep nebo přišpendli. Tvoje kuřátko klidně žádná kukadla 
mít nemusí, ale můžeš si ho celé pokreslit i jen obyčejnou fixou. Platí i pro oči.

Kuřátko je na světě!
Kuřecí nožky seženeš v papírnictví. Vezmi špendlík a „pro-
hni ho“ do tvaru písmene „U“. Nyní celé kuře přetoč a přilož 
nožky zhruba tam, kde bys je chtěla mít. Teď zabodni jednu 
stranu prohnutého špendlíku do polystyrénové koule a dru-
hou část na druhou stranu. Pro jistotu třeba přelep izolepou.
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                Koncovník

Milí čtenáři a čtenářky Čtrnáctky, 

když jsme se stali součástí nové redakce školního časopisu, říkali jsme si, jestli 
vše zvládneme ke spokojenosti naší, ale hlavně všech čtenářů. 

Máme dokončené další číslo a doufáme, že si každý z vás našel to, co ho zajímá, 
nebo jste se třeba i něco nového dozvěděli. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na časopisu jakkoli podíleli, a přejeme 
vám všem mnoho úspěchů v nastávajícím pololetí.

                  za celou školní redakci Eliška Šnajdrová
      



ŠKOLNÍ ČASOPIS ČTRNÁCTKA

       Vydává: 14. ZŠ v Plzni, příspěvková organizace, Zábělská 25

         Šéfredaktorka: Eliška Šnajdrová

                   Grafika: Mgr. Dagmar Janošková

          Redakční rada: Sarah Hynešová, Kateřina Maříková, Veronika Srpová

       Externí redakce: příspěvky žáků školy

     Odborný dohled: Mgr. Simona Burešová, Mgr. Dagmar Janošková

      Fotografie a obrázky: Dana Barochová, Tereza Bartovská, Magdaléna Baxová, 
  Veronika Cajthamlová, Dagmar Janošková, Svatava Růžková, 
  http://www.mozkocvicna.cz/posilovna/hadanka/, http://www.albatros 
  media.cz/hrave-krizovky-pro-deti.html
  http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/0b  
  619d1906aafd627e949571ba6a9bd6.jpg

            Tisk: sborovna 14. ZŠ v Plzni

        Náklad: 50 výtisků

                          Kontakt: skolnicasopis14@seznam.cz


