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28. ZŠ v Plzni, Rodinná 39

Obětí tohoto rozhovoru se stala naše paní ředitelka.
●Prý jste ještě před naší školou
učila na jiné škole. Na které ?
Učila jsem celkem na třech školách.
Jednou z nich byla ZŠ v Úterý.
●Jak dlouho už pracujete ve školství ?
Už je to 20 let.
●Proč jste chtěla být zrovna ředitelkou ?
Baví mě měnění různých věcí.
●Co vás baví více ? Řízení školy nebo učení ?
Mám ráda obojí.
Každé má v sobě něco hezkého.
Ředitelovat bez práce s dětmi by nebylo
to pravé.
●Je složité být ředitelkou celé školy ?
Ani ne tak složité, jako spíše ta odpovědnost.
●Co všechno musíte za jeden den
zvládnout ?
Je toho hrozně moc.
Pokaždé něco jiného.
●Jaké novinky plánujete zavést do příštího
školního roku ?
Plánujeme nový vzdělávací program pro žáky ,
co budou v 8. a 3. třídách.
A spoustu dalších projektů.
●Jaké všechny předměty učíte ?
Učím matematiku a VV.
Myslím, že kromě angličtiny bych zvládla všechno ☺
●Jaké jsou Vaše zájmy ?
Ráda jezdím na kole, běhám a mám ráda divadlo.
Také jsem ráda ve společnosti přátel.
●Co plánujete na prázdniny ?
Kromě práce ve škole plánuji dovolenou u moře.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR
Ptaly se Andrea a Kája.

Ve čtvrtek 28.5. 2009 proběhl u nás na škole druhý celoškolní projektový den na téma Evropská
unie se představuje.
Žáci byli rozděleni do sedmnácti skupin tvořených žáky od 1. do 9. třídy. Úkolem každé skupiny bylo
shromáždit co nejvíce nápadů, jak představit jeden nebo více států Evropské unie, které si učitel vedoucí skupiny - vylosoval. Po dobu čtyř hodin pak skupinky zpracovávaly své návrhy. Pátou hodinu
proběhla prezentace výsledných prací v tělocvičně naší školy.
Já byla členkou realizačního týmu a s několika spolužáky jsme chodili po třídách a fotili
skupinky při práci. Fotky byly promítány v tělocvičně, když každá skupinka představovala svůj stát.
Jako moderátorka jsem měla možnost sledovat postupné přípravy a práci každé skupiny, vidět všechny
zúčastněné, jak hledají zajímavosti, vymýšlejí scénky, hádanky a znaky, podle kterých by ostatní uhádli
jejich stát. Občas byla legrace sledovat, jak se členové skupin rozdělili podle práce na malíře, střihače,
lepiče, návrháře…
Všechny prezentace byly originální, vtipné a hezké. Představování zakončila skupina, která pro
nás všechny upekla sladkou tečku na závěr v podobě vlastnoručně upečených sušenek. Škoda jen, že
někteří „hladovci“ se snažili sníst upečené překvapení ještě před prezentací.
Myslím si, že se projektový den všem líbil a že si každý alespoň něco zapamatoval o státech,
které jsou členy EU.
P. Schůtová, 9.A

V úterý 12. května 2009 absolvovaly 7. třídy terénní mezioborovou výuku ve Starém
Plzenci, na vrchu Hůrka, kde stojí rotunda sv. Petra a Pavla, vybudovaná v 10. století. Právě v
těchto místech ležela původní Plzeň.
Obě sedmé třídy vyjížděly ráno kolem osmé hodiny z vlakového nádraží v Plzni.
příjezdu Po výstupu na vrch Hůrka jsme se dozvěděli od paní učitelky Kubové základní
informace o historii rotundy. Poté následovalo rozdělení do skupin. Po skupinách jsme chodili
dovnitř do rotundy a plnili jsme některé z úkolů v pracovním listu, např. jsme měřili obvod a
sílu zdiva. Potom ještě následovala práce u základů kostela sv.Vavřince a sv.Kříže. Na závěr
jsme u rotundy debatovali o tom, jak se nám pracovalo, co se nám podařilo a s čím jsme měli
naopak problémy. Než jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem, zastavili jsme se ještě ve
Starém Plzenci, kde jsme měli přibližně čtvrthodinový rozchod. Cesta vlakem uběhla rychle a
kolem 13. hodiny jsme vystoupili na nádraží v Plzni.
Myslíme si, že se výuka v terénu vydařila a rádi bychom uvítali další podobné akce.
Třída 6. A vyrazila při terénní výuce směrem na Radyni. Cílem naší třídy bylo okolí
zříceniny hradu Radyně.
Spolu s ostatními spolužáky jsme se sešli na hlavním vlakovém nádraží v Plzni,
abychom vlakem po 8. hodině vyrazili směr Nepomuk. Na každém z nás bylo vidět, že se na
výlet moc těší. Po krátké cestě vlakem jsme vystoupili ve Starém Plzenci. Odtud jsme šli stále
dál po zelené turistické značce až do lesa, kde jsme se zastavili pod prudkým kopcem. Někteří
z nás poté, co uviděli na ukazateli údaj „Radyně 2,5 km“ a cestu stále do kopce, protestovali a
nechtěli pokračovat dále. Přesto se všem nakonec podařilo vrchol dobýt. Odměnou pro každého
byla svačina, kterou jsme si dali ve stínu velkých dubů. Paní učitelka nám rozdala pracovní
listy s konkrétními úkoly nejen z oblasti přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, ale i anglického
jazyka. Po zdárném splnění těchto úkolů jsme vyrazili dolů a dále směrem na Starý Plzenec.
Myslím, že to byl zábavný způsob výuky pro každého z nás, rád bych si jej zopakoval.

Zpracovali: Anežka Kimmelová, Aneta Malafová (7.A) a Ondřej Mařík (6.A).

Chceš patřit mezi nás ?
Baví tě sportovní aerobik ? Chceš si zpevnit postavu a být štíhlá ?
Tak neváhej a přijď se podívat mezi nás……
KDY ? V pondělí 17.30 – 19.00 h nebo ve středu 17.00 – 18.00 h
KDE ? Tělocvična v Lazaretní ulici v Plzni Doubravce.

Líbí se ti tanec? Chceš užít spoustu legrace?
Přijď se podívat v pondělí od16.00 h do 18.00 h
Nebo ve středu od 17.30 do 18.30 h.

Hraješ rád stolní tenis nebo se to chceš naučit?
V kroužku u paní Beránkové máš možnost si
každý týden bezvadně zahrát.
Přijď se v září přihlásit do školní družiny.

Tyto hity už
dlouho bojují v hitparádách:
1 .Xindl X-Anděl
2. Pussycat Dolls-Jai Ho
3. Justin Timberlake-Dead and Gone
4. Miley Cyrus-The Climb
5. Lady Gaga-lovegame
6. Eminem-We made you
7. Black yead Peas-Bom Bom Pow
8. Katy Perry-Waking up In Vegas
9. Green day-Know your enemy
10. The All-American Rejects -Gives you hell



Paní učitelka biologie se ptá Pepíčka : ,, Jak poznáš strom kaštan? ‘‘
,, Podle kaštanů, které na něm rostou. ‘‘
,, A co když kaštany nemá? ‘‘
,, Tak já si počkám...‘‘

Učitelka Pepíčkovi:
,, Pokaždé, když píšeme písemku, nejsi ve škole, protože máš nemocnou babičku.‘‘
,, No jo, já ji taky podezřívám, že simuluje. ‘‘




Jak se pozná, že student chytil prasečí chřipku? Je línej jak prase a na všechno kašle.
Vystudoval jsem vysokou školu, měřila asi 10 metrů.






Baví se dva studenti: "Víš, že by bylo bezva skládat zkoušky na Měsíci?" "Proč myslíš?"
"Včera jsem někde četl, že na Měsíci jsou všechny předměty šestkrát lehčí."
Ředitel podniku přijímá novou sekretářku - blondýnku a oznamuje jí: „Váš nástupní plat je 15
tisíc korun, v budoucnu si ale můžete vydělat i 20 tisíc.”
Blondýnka se dá na odchod: „Tak já teda radši přijdu až v budoucnu!”


Blondýnka se večer v parku vyptává kolemjdoucího: „Co to je to lesklé na obloze?”
„No přeci Měsíc, slečno.”
„Já vím, ale jaký - leden, únor...?”

1. Třídní učitel má pravdu.
2. Třídní učitel má vždy pravdu.
3. Třídní učitel nespí, třídní učitel sbírá energii.
4. Třídní učitel nejí, třídní učitel se stravuje.
5. Třídní učitel nepije, třídní učitel zahání žízeň.
6. Třídní učitel se neopožďuje, třídní učitel byl zdržen.
7. Třídní učitel nenadává, třídní učitel projevuje nesouhlas.
8. Třídní učitel se nerozčiluje, třídní učitel má málo času.
9. Třídní učitel nezapomíná, třídní učitel má moc jiných starostí.
10. Třídní učitel nezaspal, třídní učitel byl pozdě vzbuzen.
11. Za třídním učitelem se chodí s vlastními nápady, odchází se s nápady třídního učitele.
12. Třídní učitel se neplete, byla mu sdělena špatná informace.

Což takhle dát si kino?!
Příběh: Rok 1989. Mike je hvězdou středoškolského basketbalového
týmu. univerzity se o něj perou. Ale před rozhodujícím zápasem mu jeho
holka Scarlet řekne, že s ním čeká dítě. Mike ani vteřinu neváhá, vzdá se
hvězdné budoucnosti a rozhodne se pro rodinu.
Rok 2008. Mikovo manželství je v troskách. A dospívající potomstvo ho
absolutně nebere. Kdyby se tenkrát takhle nerozhodnul, mohl mít
perfektní život. A je to tady, na scéně se objeví
kouzelný dědeček a splní mu jeho
přání. Přes noc se z něj znovu stane sedmnáctiletý
kluk. Ale uvnitř – jaký je
teď uvnitř?

Twilight
Stmívání
Bella byla vždy trochu jiná. Když se její máma
znovu vdala, Bella se rozhodla sblížit se se svým
otcem a nastěhovala se k němu do malého
deštivého městečka Forks, aniž by čekala, že se
její život změní. První den v nové škole si na
hodině biologie musela přisednout ke zvláštnímu a
tajemnému klukovi, který se jmenuje Edward Cullen. Po škole se povídá, že Edward a jeho
sourozenci Jesper, Alice, Emmett, Rosalie jsou divní, vždy sedí v jídelně u stejného stolu,
nikdy nepřijdou do školy, když svítí slunce, jejich oči mění barvu. Bella se do Edvarda
zamiluje a on se zamiluje do ní. Jenže – jak dopadne jejich láska, až se Bella dozví, že
Edvard není obyčejný člověk, že je upír?

Návrh na nový školní řád

(ale asi nám ho neschválí)

1. V sychravých dnech chodí student do školy proto, aby si odpočinul a
seznámil se s novými anekdotami.
2. Do školy chodí kdy chce, nejlépe na vyučování.
3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví žák
lehkým kývnutím a sundá nohy se stolu.
4. Ze třídy odchází žák libovolně.
5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.
6. Není-li žák spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými
výkřiky.
7. Nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
8. Osoby, které potká na chodbách, pozdraví hlasitým "Čau".
Zásadně se nepřezouvá!
8. Je-li žák podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele,
aby žáka dále nedráždil.
9. Když žák něco rozbije, samozřejmě se nepřizná!!!
10. Za pořádek ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy.
Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat pořádek,
dokončí tuto práci uklízečka .
11. Při písemném zkoušení opisuje žák z taháku nebo od spolužáků.
12. Jestliže někdo o přestávce vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu
učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu.
13. Na konci roku poděkují učitelé žákům za výdrž. Poté si žáci
rozeberou školu.
14. Má-li učitel narozeniny, zajistí žákům občerstvení .

Na závěr záludná otázka pro všechny - kdo ví, proč se ve škole učíme
číst?
Kniha

Vždy, když večer sahám po knížce,
těším se, co v malé povídce
bude se asi dít.
Zda draka princ už přemůže,
princezně Bajaja pomůže,
nebo snad štěně vyroste?

Jistě každému z nás pohádky se líbily,
když rodiče nám je z lásky čítávali.
Jak ten čas rychle letí…
Pohádky už si nečteme,
ale po jiné knížce sáhneme,
když bude se nám chtíti.
Kniha je dobrý kamarád,
i když neumí si hrát.
Po čtení bude se nám jistě lépe spát.
Přestože v dnešní době kniha není až tak
populární,
najdou se lidi, co ji mají rádi.
Stejně tak jako já.
Ondřej Mařík, 6.A
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