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       číslo 15            16. 1. 2015

Úvodník
		
Milí čtenáři, je tu opět další číslo Čtrnáctky! Plno zajímavostí, zábavy, informací v
jednom časopise! Nejzásadnější změnou Čtrnáctky je nová přidaná rubrika s názvem
„Tvoření“. Novou rubriku uvítají především ti, kteří se věnují svojí fantazii a dílčímu
tvoření. Doufáme, že vás tato rubrika zaujme a vy si s radostí zkusíte něco sami vyrobit! A teď s chutí do čtení!
						
							
Vaše Čtrnáctka
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Ohlédnutí
40. výročí založení školy
V sobotu 20. září uspořádala naše
škola ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 4 Zahradní slavnost a otevřela se pro širokou veřejnost. Pozvání přijali i primátor města
Martin Baxa, tajemnice magistrátu
Dagmar Škubalová a starosta obvodu Michal Chalupný. Zúčastnilo se i
vedení základní školy v Žilině, s níž
spolupracujeme již pět let.
V krátkém úvodním programu se
předvedly jak školní děti, tak děti ze
sousední 64. MŠ. Pršet přestalo právě ve chvíli, kdy se děti a naši hosté
chystali vypustit před školou balónky
s přáními, která své škole vymysleli
její dnešní žáci, např. „Ať se sem žáci
rádi vrací, tak jako stěhovaví ptáci.“
Školní družina připravila pro děti
spoustu soutěží, příjemný hudební doprovod obstarala kapela MHS,
o sladké pohoštění se postaraly paní
učitelky a kdo chtěl, mohl si na ohníčku opéct špekáček.
Bylo to příjemné odpoledne pro nás
všechny.
Doufáme, že bude v budoucnu víc takových akcí.
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Mezinárodní cena LABEL
Ve čtvrtek 27. září 2014 převzali zástupci školy na konferenci Kreativně k jazykové
výuce velmi důležité ocenění.
Mezinárodní projekt „ Anglické výrazy kolem nás“ získal mezinárodní cenu LABEL.

Zebra se za tebe nerozhlédne
Na začátku školního roku můžeme vždy
v okolí škol vidět více policistů, kteří u
přechodů dohlíží na děti, aby v pořádku dorazily do školy. Jeden z policistů
navštívil přímo naši školu a vzal děti z
2. A, aby si venku v praxi vyzkoušely,
jak správně přecházet silnici. Ve škole
si potom ještě povídali o tom, jaká nebezpečí nám na silnici hrozí a jak jim
předcházet.
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Vernisáž
Dne 25. listopadu od 16. hodiny proběhlo slavností zahájení výstavy SVĚT OČIMA
NAŠICH ŽÁKŮ v Mázhausu plzeňské radnice.
V úvodu vystoupil školní pěvecký sbor ROLNIČKY.
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Jana Novotná
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Téma čtrnáctky
Anketa – Sprosté mluvení
1.
2.
3.
4.

Mluvíš sprostě ve škole?
Už jsi někdy za to dostal/a postih?
Proč si myslíš, že lidi mluví sprostě?
Jaký máš názor na sprosté mluvení?

1. Mluvíš sprostě ve škole?

1. stupeň

2

4

ANO
NE

12

2. stupeň
ANO
NE

14

2. Dostal/a jsi někdy za to postih?

1. stupeň

14

2. stupeň

2

3

ANO
NE

ANO
NE

13

3. Proč si myslíš, že lidé mluví sprostě?
•
•
•
•

Závist a namyšlenost. (I. stupeň)
Lidé mluví sprostě, protože to slyší u ostatních. Povyšují se tím. (II. stupeň)
Jsou naštvaný a pak jim to uklouzne.
Chtějí se dostat do party. (II. stupeň)

4. Co si o tom myslíš?
•
•

Neslušné a někoho to uráží. (I. stupeň)
Každý je nějaký. (II. stupeň)
Linda Kubová
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Sprostá slova
Sprostá slova neboli vulgarismy, co to vůbec je? Je to něco, co naše společnost považuje za nevhodné? Kdo určil, co je sprosté slovo a proč je nevhodné?
V některých kulturách jsou taková slova tabuizována a použití na veřejnosti může
být trestné.
U nás v ČR je všechno povolené. Dokonce i poslanci v televizi na sebe pokřikují a
tato slova používají.
Mluvíme různými způsoby v odlišných situacích. Jinak mluvíme s malým dítětem,
s kamarády, partnery, odlišně mluvíme při zkoušení nebo referátu. Jde o zvyklosti,
které mají poměrně pevná pravidla. Pokud se od nich někdo příliš odchýlí, je pro nás
divný, sprostý...
Se spolužáky zkracujeme a zjednodušujeme věty, dáváme hodně obrázků, aby naše
konverzace byly zajímavější. Jenže sprostá slova slyšíme všude kolem nás… televize,
kamarádi, rodiče…
Nedá se jim ubránit a neslyšet a nepoužívat. Rodiče nám jistě říkají, co je sprosté a co
ne. Jenže s rodiči trávíme minimálně času. Třeba já odjíždím v sedm hodin do školy a
vracím se z ní ve tři odpoledne. Mamina přijede z práce ve čtyři a v deset jdeme spát.
Vlastně nejvíce času trávím ve škole. I škola nás kultivuje a rozvíjí. Škola musí také
reagovat na změny ve společnosti. Ve škole chtějí, aby náš projev měl určitou úroveň
a formu. Zároveň by měli brát v úvahu možnosti konkrétního dítěte. A proč?
Protože spousta z nás nevyrůstá v normálních rodinách!!! Podle toho se pak učíme, vyjadřujeme a chováme. Pokud vybočíme z těchto norem, tak jsme divní a je to
důvod podle učitelů k trestání. Jak učitelé rádi říkají: ,,Jak mluvíš jinde, to nemohu
ovlivnit, ale ve škole budeš mluvit tak a tak.“ Možná, že by chtělo nebýt lhostejní a
naslouchat. Cesta ke zlepšení není jednoduchá…
Linda Kubová
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Ze šuplíku

Strom povolání: Miroslava Martincová 8. B
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Terezie Bílá 9. A
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Na slovíčko s ...
Pan školník
1. Jak se vám líbí na škole?
2. Baví vás tato práce?
3. Co všechno stihnete za 1 den?
4. Co byla vaše nejhorší oprava na škole?
5. Co děláte ve volném čase?
6. Naštvali vás někdy žáci, když něco rozbili?
7. Jak řešíte, když něco žáci rozbijí?
8. Proč jste na naší škole přijal místo pana
školníka?
		

1. Ve škole jsem spokojen, je zde dobrý
kolektiv.
2. Práce zde na škole mě baví, již před
27 lety jsem 14 dnů zastupoval švagra
ve škole v Malické 1 na Roudné a moje
babička byla školnicí v malé vesničce
v Hrádku u Manětína.
3. Za jeden den musím pracovně stihnout základní provozní věci, různé organizační věci, opravy a práce nestihlé
z předchozích dnů.
4. Nejhorší oprava je vždy na kanalizační síti, je již několikrát opravovaná.
5. Ve volném čase v pracovní dny si jdu
jednou týdně zahrát rekreačně volejbal.
Další čas se věnuji svému synu prvňáčkovi a o víkendu jezdíme na chalupu do
Manětína.
6. Když žáci něco rozbijí, tak vás to
vždy naštve a školu to stojí peníze.
7. Když žáci něco rozbijí, tak se to řeší
s třídní učitelkou nebo s vedením školy.
8. Práci školníka jsem přijal na této škole z důvodu přestěhování do Plzně. Na
Doubravce jsem v minulých letech nedaleko 14. ZŠ bydlel. Přišel jsem ze ZŠ v
Manětíně, kde jsem působil jako školník
6 let.
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Paní školnice
1. Jak se vám líbí na škole?
2. Baví vás tato práce?
3. Co děláte ve volném čase?
4. O co všechno se na škole staráte?
5. Jak dlouho děláte školnici ve vrátnici?
6. Přemýšlela jste o tom, že odejdete?
7. Máte dceru nebo syna na škole?
8. Proč jste na naší škole přijala místo
paní školnice?

1. Ano, líbí. Je to částečně návrat do minulosti. Jako dítě jsem do školy docházela na obědy z jiné ZŠ a později jsem
zde hrála volejbal u paní Janoškové.
2. Práce je zajímavá. Každý den se odvíjí jinak a setkám se zde s různými lidmi.
3. Volného času mnoho nezbývá, jelikož máme doma prvňáčka. Většinu času spolkne práce s ním a zbytek
domácnost. O víkendech vyrážíme na
chalupu, kde je v okolí hodně možností
kulturního a sportovního vyžití.
4. Hlavně o kontrolu pohybu cizích
osob po budově školy, což je v dnešní
době důležité. Dále se snažím starat
o květiny na chodbách a jiné věci, které
je podle potřeby zařídit.
5. Vrátnou dělám od března letošního
roku. Předtím jsem pracovala v jiném
oboru.
6. Ne.
7. Od září zde nastoupil syn do první
třídy.
8. Školu znám z dětství. Na Doubravce
jsem vyrostla a též mi práce zde vyhovuje i z časových důvodů.
Lucie Ottová
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Hýbeme se
Učitelské cyklotoulky
Hurá, srpen! A jede se!
Stalo se už téměř tradicí, že část pedagogického sboru pravidelně v srpnu vyráží
rozhýbat svoje tělo do přilehlých oblastí Plzně v okruhu cca 60 km, kde najde vhodný
penzion a podniká výlety do okolí.
Týden plánujeme, vyrážíme na kole, pěšky, za špatného počasí i autem. Letos jsme
se již podruhé ubytovali v penzionu ve Všerubech a navštívili místa poznaná i námi
ještě neprozkoumaná. Odtud naše cesty směřovaly i do nedalekého Německa. Při
poslední výpravě nás okouzlilo Dračí jezero, takže jsme si letos jeho návštěvu zopakovali a zavítali i do nedalekého Furth im Waldu a přilehlé Divoké zahrady. Na našich
cestách objevujeme přírodní zajímavosti, památky, ale vše prokládáme i odpočinkem
a relaxací. Odvážnější z nás připojili ke kolu i kolečkové brusle, protože vydatnou
večeři je třeba trochu „vyjezdit“.
A co nás čeká příště? Vyhlédli jsme si Konstantinovy Lázně, ve kterých se na řadu
dostane kolo i brusle a sport spojíme s relaxací v bazénu nebo masáží za vydatného
popíjení léčivých pramenů. A pokud to nevyjde? Nevadí, určitě objevíme místo, kde
společně strávíme příjemný týden. 					
S. Burešová
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Pod lavicí
Rýmování o náměstí
O budovách na plzeňském náměstí,
je známo mnoho pověstí.
Ze strany kostela sv. Bartoloměje,
se andělíček vesele na lidi směje.
Turisté i místní,
se u něj denně tísní.
Sáhnou-li si na něj dlaní,
splní se jim všechny přání.
Vedle stojí kolotoč plný magie,
který přijel až z Francie.
Když v listopadu zazvoní na zvoneček,
vystřídá ho vánoční stromeček.
Sarah Netrvalová

Jan Beran, Pavel Hájek

Jan Beran, Pavel Hájek
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Vtipy:
„Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?“
„Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!“
Učitelka: „Jak se zdraví lidé v Německu?“
Žák: „Německy?“
„Chtěla jsem se vzdělávat, ale naši mi nechtěli koupit tu nejdůležitější učební pomůcku.“
„A co jsi chtěla studovat?“
„Autoškolu!“
Otec se rozčílí na syna:
„Zase jsi dostal pětku z dějepisu!“
Syn se brání:
„Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!“
Tu vykoukne maminka z kuchyně:
„Tak si najdi jiného kamaráda!“
Učitel se ptá Pepíčka:
„Máš v kapse korunu, dvoukorunu a dva padesátníky. Když vytrousíš padesátník a
korunu, co budeš mít v kapse?“
„Díru!“
Paní učitelka se ve škole ptá: „Pepíčku, jestlipak víš, kde leží Trója?“
Pepíček odpoví: „Prosím, mezi dvójou a čtýrou!“
Kdo z vás mi řekne, k čemu nám slouží dřevo?“ ptá se učitelka ve škole.
Pepíček se hlásí: „Prosím, prosím z něho se vyrábí stromy!“
Při hodině biologie se ptá Max učitelky:
Max: "Co je to - má to šest noh, velké oči a je to chlupaté?!"
Učitelka: "Nevím, Maxíku."
Max: "Škoda, já taky ne, ale sedí vám to na hlavě."
http://www.nejvtipy.cz/vtipy-o-skole_sk
Kateřina Doležalová
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Tvoření
Loom Bands
Určitě už všichni znáte náramky z gumiček, které se staly novým hitem. Gumičky,
ze kterých se pletou náramky, se nazývají Loom Bands. Loom Bands jsou ovšem neoficiální gumičky, oficiální mají název Rainbow Loom a jsou kvalitnější, nepraskají
tak často. Z gumiček se nepletou jen náramky, ale jdou z nich vytvořit i nejrůznější
věci, které vás jen napadnou. Například přívěšky na klíče nebo zvířátka. Zvířátka z
gumiček vypadají velice pěkně a lze je použít také jako ozdobu na klíče. S modrým
náramkem se objevil i princ William, vévodkyně Kate, na rukou je mají i členové
skupiny One Direction, David Beckham, dokonce i papež.
A jak to vlastně všechno začalo? Cheong Choon Ng z Malajsie dnes žijící ve Spojených státech sledoval své dcery bavící se tvorbou gumičkových náramků. Chtěl se
přidat, ale jeho nešikovné prsty to nezvládly. Proto si udělal z kusu dřeva malý stav,
aby dcerám stačil. Inspirován tímto provizorním pomocníkem vyvinul jeho plastovou verzi a nechal si ji patentovat. Za rodinné úspory si ho pak nechal levně vyrobit
v Číně.
Tady je návod, jak si vyrobit náramek z gumiček. Nejlepší na tomto náramku je, že
přestože vypadá velmi propracovaně, jeho výroba je velice jednoduchá. Tuto techniku zvládnou i naprostí začátečníci! Hodně štěstí! :)

https://img0.etsystatic.com/024/0/5609276/il_fullxfull.509212214_sqfm.jpg

Co budeme potřebovat?
- sadu gumiček s háčkem a plastovým esíčkem k zakončení práce
- dva kancelářské špendlíky na nástěnku
- materiál, do kterého špendlíky zapíchnete – korkovou nástěnku, kousek dřeva
Kateřina Doležalová
apod.
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1. Špendlíky zapíchneme 2,5 cm
od sebe. První
gumičku (bílou)
navlékněte
na
špendlíky do tvaru
osmičky (překřižte
ji uprostřed). Další
gumičky již budete
navlékat rovně, tak
jak leží.

2. Navlékněte další dvě gumičky
nad bílou – rovně
(žlutou a oranžovou)

3. Nyní háčkem zespodu chyťte bílou
gumičku na jedné
straně a přehoďte
ji vnější stranou
nahoru přes ostatní dvě gumičky
doprostřed mezi
špendlíky.
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4. Totéž udělejte na
druhé straně. Nyní
visí gumička uprostřed.

5. Navlékněte další
(červenou) gumičku
úplně nahoru.

6. Háčkem opět přehoďte
nejspodnější
(žlutou) gumičku nahoru z obou stran.
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7. Navlékněte růžovou gumičku opět nahoru a spodní (oranžovou) přehoďte
stejně jako v předešlých
krocích nahoru mezi špendlíky. Můžete háčkem lehce potáhnout za dolní bílou gumičku, aby vám had
pěkně vylezl ven. Tímto
způsobem
pokračujeme,
dokud náramek nebude dostatečně dlouhý.

8. Nyní poslední gumičku
pomocí háčku sundejte
dolů a připojte k oběma
stranám této gumičky
jednu stranu esíčka.

Linda Kubová
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Bez cenzury
Kroužek fyziky
V loňském školním roce se naše škola stala jednou ze čtyř základních škol spolupracujících s Gymnáziem L. Pika v rámci projektu na podporu přírodovědného
vzdělávání. Díky této spolupráci vznikl
kroužek fyziky složený z nadšenců napříč
celým druhým stupněm.
Scházíme se každý měsíc vždy na jedno
středeční odpoledne v nově zrekonstruované učebně gymnázia a zkoušíme uvést
do praxe pokusy, na které v hodinách
školní fyziky nebývá čas.
A tak jsme si hráli s balónky, které se ne-

jen nenechaly propíchnout, ale dokonce
ani nepraskaly nad plamenem kahanu.
„Kouzelné“ vajíčko poslušně cestovalo úzkým otvorem do láhve a zpátky.
Jindy jsme vyráběli obří bubliny nebo
funkční netradiční draky i balón štěstí
z igelitového pytle. Díky projektu jsme
si prohlédli také nové expozice plzeňské
Techmanie a 3D Planetária.
Zkrátka – s fyzikou si hrajeme. A hraní nás baví. Velké díky za to patří paní
Mgr. Ivaně Sirotkové, která jako vyučující fyziky na GLP s naší skupinou spolupracuje a která má pro nás vždy spoustu dobrých nápadů. 			
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Jana Novotná

Linda Kubová
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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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