
CHYTRÝ ROHLÍK 

Úvodník: Rohlík z ruky do ruky 
Líbil se vám předchozí 
časopis Chytrý rohlík? 
Pokud ano, budeme moc 
rádi, když si i toto číslo 
přečtete. Případně si mů-
žete toto i starší čísla 
prohlédnout také na we-
bových stránkách školy. 

V novém čísle našeho 
Chytrého rohlíku vám 
nabízíme: Festival pro 

Tibet, zpráva o  matema-
tické olympiádě, vtipy a 
hry, recepty, rozhovor se 
sportovcem, autorské 
příběhy atd… 

Připravil je pro vás re-
dakční tým, který tvořili: 
Naty, Kiki, Ája, Anička, 
Sabča, Bára, Beka, Týna, 
Kuba a Matěj.  

Ti se s Vámi tímto číslem 
loučí a předají vedení 

časopisu členům příštího 
semináře. 

Při přípravě Chytrého 
rohlíku ale může pomá-
hat kdokoli.  Pokud byste 
chtěli přispívat, nebo 
vám v  časopise bude 
něco chybět a chtěli bys-
te, aby o tom redaktoři 
napsali, můžete psát na 
email rohlik@cisplzen.cz. 

                  Anna Kučerová 

Od pondělí 24. června se 
koná v Domově sv. Jiří v 
Plzni na Doubravce vý-
stava výtvarných prací 
našich žáků.  
Výstava se jmenuje Ima-
ginárium a vidět na ní 
můžete obrázky dětí z 

různých tříd 1. i 2. stup-
ně, které vznikaly v hodi-
nách výtvarné výchovy i 
ve výtvarném kroužku 
pod vedením paní učitel-
ky Anny B. Kuchtové. 
K vidění budou v domově  
do poloviny září.              
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24. ČERVNA 2019 

V 10 hodin v Domově sv. Jiří 

na Doubravce vernisáž 

výstavy výtvarných prací  

šikovných malířů 1. i 2. 

stupně.  

 

Od 16 hodin prezentace 

toho, co vědecké týmy 2. 

stupně vybádaly na Přimdě. 

 

28. ČERVNA  2019 

Konec legrace.   

Přichází PRÁZDNINY!  

ČERVENEC a SRPEN 2019 

Nejsmutnější dva měsíce 

roku. 

1. ZÁŘÍ 2019 

Hurá! Konečně se zase 

uvidíme. Bohužel  až v 8 

hodin, dřív nás do školy 

nepustí.  

V 10.30 v kostele Panny 

Marie Růžencové přivítáme 

při společné bohoslužbě 

všechny nové spolužáky. 

Vystavujeme v Domově sv. Jiří  



Badatelský týden pod hradem Přimda 

V pondělí 17. června se vydaly všechny třídy druhého 

stupně s nadšením na Badatelský týden na Přimdu. 

Všichni věděli, do čeho jdou, protože si už předem 

mohli vybrat skupiny. Každá ze šesti skupin měla jiné 

odborné téma. Skupina s tématem vody například 

zkoumala vzorky vody v rybnících a vodních 

pramenech a čistila potůčky v okolí hradu Přimda.  

Vedle dvou přírodovědných skupin byly také skupiny 

zaměřené na jiné vědní obory. Skupina s názvem Via 

Carolina se zaměřila na geografii. Další se věnovaly 

zaniklým obcím v Sudetech, středověké historii nebo 

umění.  

Badání byla věnována většina času, ale zbyl i na 

relaxaci, sport, tvoření a zábavu. Čtvrtý den se někteří 

vydali do bazénu a pak všichni hurá k táboráku. 

V pátek dopoledne si jednotlivé skupiny prezentovaly 

výsledky svého bádání. Všechny děti se vracely domů 

nerady, protože si týden velmi užily.  

Matěj Soukup, Kristýna Němcová                                  

 Foto na stránce: Aneta Čechová 

 



V březnu se naše škola zapojila do 

festivalu Pro Tibet. Konal se u pří-

ležitosti 60. výročí povstání Tibeťa-

nů ve Lhase.  

Každý rok si 10. března připomíná-

me krvavě potlačené povstání, při 

kterém přišlo v roce 1959 o život 

více než 80 tisíc Tibeťanů a během 

něhož byl tibetský dalajlama donu-

cen uprchnout do indického exilu.  

Cílem tohoto výročí je vyjádřit soli-

daritu a morální podporu 

s Tibeťany, kteří stále žijí v nesvo-

bodné zemi.   

Festival na podporu svobody Tibetu 

Máte rádi matematické úlohy a chtěli byste si v jejich řešení zasou-
těžit? Příklady můžete najít na www.matematickaolympiada.cz/mo. 

Také letos základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií psaly 
školní kolo matematické olympiády. 

Ze 7. A postoupily do krajského kola dvě žákyně. Alžběta Bečvářová 
se umístila na 26. místě a Zuzana Marková na 13. místě. Dodatečně 
jim moc gratulujeme.       
      Anna Kučerová 

Gratulujeme našim spolužákům k úspěchu 

V rámci festivalu Pro Tibet naši 

školu navštívil cestovatel Ště-

pán Pastula. Promítal doku-

mentární  filmy, vyprávěl o 

věcech, které v Tibetu spatřil a 

které se tam dozvěděl.   

Účastníci hodnotili přednášku 

byla dobrodružnou, zábavnou 

a plnou nových a zajímavých 

věcí.  

  

 Natálie Koutecká 

Katedra historie Fakulty pedagogické 
Západočeské univerzity v Plzni vyhlá-
sila již pátý ročník historicko-literární 
soutěže, které se zúčastnil i náš spolu-
žák ze 6. ročníku Radim Ketner.  
Studenti a studentky měli letos za 
úkol napsat esej na téma: „Hrdinové 
mých rodičů a prarodičů“. Bezvadným 
článkem obsadil Radim třetí místo a 
my mu tímto gratulujeme a zároveň 
děkujeme za senzační reprezentaci 
školy!   
  Aneta Čechová 

 
FOTOPRÁZDNINY 

Přivezte Rohlíčkovi nějaké hezké 
fotky z prázdnin. Prosííím.  

http://www.matematickaolympiada.cz/mo


                                   

 Dne 3. května jsme se rozhodli 

navštívit školní kroužek vaření. 

Vaří se zde v úterý a čtvrtek každý 

týden různé pochoutky podle vý-

běru lektorky nebo žáků.  

Při naší návštěvě pekli selskou 

omeletu a musíme potvrdit, že se 

povedla.  

Kroužek vaření měl letos 12 členů 

z 2. stupně 19 členů z 1. stupně. 

Lektorkou kroužků je Jana Krejčí.  

Jak se účastníkům v kroužku líbí? 

„Líbí se mi tu kvůli paní učitelce,“ 

řekla nám Rebeka. Emě se vaření 

líbí, protože vše, co udělají, chutná 

výtečně. I Vojta potvrdil, že vaří 

dobrá jídla.  

Pokud jste na druhém stupni, ne-

váhejte a přihlaste se. Pozor,  cena 

kroužku Vaření je zahrnuta v ceně 

klubu, takže nejen že budete cho-

dit na vaření, ale také budete mít 

zaplacený školní klub — a to se 

vyplatí.  

  Jakub Matas 

Na naše kuchaře nemá ani Master Chef 

Křik v tajuplném domě 
AUTORSKÁ 
POVÍDKA To, co jsem uviděla, mě nejen 

překvapilo, ale zároveň i vyděsilo. 
Hlavu jsem měla v jedné velké 
místnosti. Nevypadalo to ani jako 
půda. Spíš to byla obří místnost, 
neviděla jsem na začátek ani ko-
nec.  Byla jsem v labyrintu.  
 
„ Halo? Je tu ně…“ Ozval se křik. 
Nebyl to obyčejný křik. Tenhle 
zněl tajemně, připomínal křik ze 
zoufalství . Znovu ten křik. Tento-
krát už blíž u mě. Přešel mi mráz 
po zádech. A znova. Potřetí se 
ozval a tentokrát jakoby přímo 
přede mnou. Tam ale byla zeď. 
Rychle jsem zavřela dvířka a zara-
ženě se na ně dívala. V hlavně si 
mezitím přehrávala, co se stalo. 
Co to k čertu bylo?  

Ani jsem si nevšimla že je už ve-
čer, tak to nechám pro dnešek 
být. Půjdu radši domů. 

Druhý den ráno, hned co vstanu, 
nechám mamce vzkaz, že jdu ven 
a vrátím se až k večeru. Teď je 
můj hlavní zjistit, co to bylo, jestli 

je to tam a jak se to tam dostalo. 
Něco jako by mě tam nahoru 
lákalo. Celé dopoledne chodím 
okolo a snažím se přijít na jiné 
myšlenky. Bylo něco málo po 
dvanácté hodině, když už jsem 
to nevydržela a rozhodla se to 
prozkoumat.  
 
Opatrně vylezu na židli, otevřu 
dvířka a vstoupím. Jakmile jsem 
vylezla nahoru a i druhá noha se 
dotkla dřevěné podlahy, dvířka 
se zavřou. Do háje. Rychle si 
kleknu na kolena a lomcuju 
s malou klikou, která je tady. 
Něco není v pořádku, ale co… 
v tu chvíli to pochopím.  

Něco nebo spíš někdo za mnou 
ztěžka oddechuje. Nechci se dí-
vat za sebe, protože mám 
strach, co tam stojí a jak to vypa-
dá…  

Proto se opatrně postavím na 
nohy a rozběhnu se, jak jen mi 
síly stačí. Různě kličkuji a zatá-
čím, abych to setřásla. Křik. Křik 

a zase křik. Blížil se čím dál víc 
u mě. Otočila jsem se, abych 
viděla, kde se to přesně nachá-
zí, ale musela jsem zakopnut… 

 

Hrozivý křik. To bylo první, co 

jsem slyšela po probuzení. Jak 

milé. Počkat. Kde to jsem? Já 

nejsem doma v posteli? To 

nebyl sen?  

Když se kolem sebe porozhléd-

nu, dojde mi, co se stalo. Za-

kopla jsem a spadla. To by by-

lo ještě v pohodě, kdybych 

nebyla v CIZÍM DOMĚ!!  

Když se kolem sebe porozhléd-

nu, jsem nejspíš v nějakém 

sklepě, vše je totiž z kamení...  

 

          Sabina Mašková 



 Veni, vidi, vici … aneb od února do června 

 
V druhé polovině letošního školního roku absol-
vovali šesťáci, sedmáci a osmáci svoje sportovní 
kurzy a různé exkurze. Zkuste si přiřadit fotky ke 
správné akci.  
 

* turistický kurz 7. A v Krušných horách 
* vodácký kurz 8. A na Berounce 
* historická exkurze 7. A do Prahy 

* exkurze 7. A do Centra robotiky 
* vystoupení školního sboru na Noci kostelů v 
Plzni 



Naše spolužačka Alžběta Bečvářo-
vá pravidelně soutěží na mistroství 
České republiky. V čem? Jejím 
sportem je moderní gymnastika, 
soutěží za TJ Gymdance Plzeň. 

Jak si se dostala k tomu to spor-
tu? 

,,Přivedli mě k tomu rodiče. Mně 
samotné se sportovní gymnastika 
moc líbila, a tak jsem se rozhodla, 
že s tímto sportem začnu. Moc mě 
to baví, už je to 7. rok, co dělám 
moderní gymnastiku.“ 

Jak často trénujete? A jak váš tré-
ninky vypadá? 

,,Mám 4 tréninky týdně. Tréninky 
nám trvají 2 hodiny. Přijdeme na 
trénink, rozcvičíme se, dáme si 
nějaké kolečka během na zahřátí, 
a potom si jdeme zkoušet sestavy 
atd….“ 

Kdo je tvůj vzor? 

,,Můj vzor je Arina Averina a Dyna 
Averina. Inspirují mě svými videi 
na youtube, jsou to gymnastky a 
sestry a já je strašně obdivuji.“ 

Je ten to sport těžký? 

,,Ano je, je fyzicky namáhavý i psy-
chicky. Spousta lidí si myslí ,že mo-
derní gymnastika je strašně lehká, 
ale není to pravda.“ 

Jaké jsou vaše pomůcky na trénink 
a na závody? 

,,Používáme gymnastické špičky, 
míč, kužely, stuhy, obruč, švihadlo, 

atd….Jsme rozděleny na dvě skupi-
ny, na jednotlivce a skupiny.“ 

Chtěla bys být profesionální gym-
nastkou nebo skvělou trenérkou? 

,,Tak asi bych chtěla být skvělou 

trenérkou nevím proč více mě to 

přitahuje.“ 

  Anna Šrailová 

Na tento film se vás rozhodně pokusím nalákat. Uvedu vás do děje. Film je o jedné 

z nejznámějších skupin na světě Queen. Začíná to tím, jak se skupina seznámila a jak se 

proslavila. Film hodně stojí na zpěvákovi Freddiem Mercury, ukazuje na přátelství mezi 

členy kapely. Když Freddie Mercury zjistil, že má smrtelnou nemoc AIDS, členové kapely 

ho v tom nenechali. Je zajímavé vidět, jak se kapela málem rozpadla, nebo když se há-

dali při nahrávání písní. Důležitou součástí filmu je hudba Queen. Působivé jsou emoce 

z koncertů, zejména z posledního koncertu s Freddiem na Live Aid, charitativního kon-

certu pro lidi trpící hladomorem. Bylo jasné, že dal do koncertu všechno.   

Jejich písně mají i dnes po letech miliony zhlédnutí. Když jsem se ptala rodičů, jak se jim 

film líbil, řekli, že byl nádherný a šli by ještě jednou. I mně se mi film moc líbil.  

Hodnotím 10 z 10 rohlíků.     Kristýna Matoušková 

Viděli jsme a doporučujeme… 

BOHEMIAN 
RAPSODY 

O moderní gymnastice s Bětkou 



Lego Worlds je lego hra, což vyplývá už z názvu. Na 
začátku hry jste kosmonaut, kterému několik mete-
oritů zničí raketu. Na poslední chvíli se kosmonaut 
chytí části rakety a spadne na planetu. Tam a na 
dalších 2 planetách si musíte zahrát tutoriál a pak 
začne ta pravá zábava. Plníte úlohy od postav a zís-
káváte zlaté kostky, díky kterým bude mít vaše po-
stava vyšší level. Když získáte všechny, bude z vás 
mistr stavitel.    

Doporučený věk: 10 let 
 

Objevujte: 
- postavy: černého rytíře nebo hráče paintball, 
- vozidla: bagr či mimozemská stíhačka, 
- zvířata: malé kotě nebo draka, na kterém můžete 
lítat. 

 
Postavte: dům, mrakodrap a 
jiné výtvory.  K tomu vám budou pomáhat nástroje 
krajiny, objevů, malování, stavění a kopírování. To 
vše společně s vtipnými scénami třeba, jak lev kous-
ne čarodějnici do zadku a podobně. 
 
Sám tuto hru hraji a myslím, že když rádi prozkou-
máváte, stavíte z lega a chcete, aby vše vypadalo, 
jak to chcete vy, tahle hra je vám předurčena. 
 

Hra je dostupná na Playstation, X-box, Nintendo, a 

PC pro 1-2 hráče. Průměrná cena je okolo 400 Kč a 

myslím, že na to, co se v téhle hře dá dělat, byste 

těch pár set dát mohli.                                                                                                                             

    Jakub Matas 

Nej hra za dobrou cenu ... 

1) Co si myslíš o Lego Worlds? 

Oliver Matas: Myslím, že je to 
dobrá hra. Líbí se mi, že můžu 
vytvořit libovolnou postavu. Plnit 
úkoly a lítat v raketě. 

Honza Kodet: Lego Worlds je 
hra, která si potrpí na trpělivosti, 
myšlení a kreativitě. 

Hynek Lávička: Hra je skvělá pro 
začátečníky, určitě bych ji dopo-
ručil všem fanouškům lega. 

2) Je cena přijatelná nebo bys jí 
chtěl/a změnit? 

Oliver Matas: Chtěl bych ji změ-
nit, je na to moc dobrá. Dal bych 
ji za 1000Kč. 

Honza Kodet: Ano, stojí za to si ji 
koupit za takovou cenu. 

Hynek Lávička: Je to přijatelná 
cena, ale před koupením by si 
měli lidé zkontrolovat PC, kdyby 
se jim Lego Worlds sekalo, vyho-
dili by zbytečné peníze. 

POČÍTAČOVÉ 
HRY 

ANKETA 

3)Kdybys hrál Lego Worlds, na 
které konzoli by to bylo? 

Oliver Matas: Na PC,  protože je 
to jednoduší ovládání. 

Honza Kodet: Určitě na PS4. 

Hynek Lávička: Na PC, protože je 

jednoduché ovládání a levnější 

než si kupovat PS4 nebo Xbox. 

Pro lidi, kteří něco z toho mají, ať 

si to klidně zahrají, ale 

z praktického hlediska je PC 

úspornější.  Jakub Matas 



CHYTRÝ ROHLÍK 

ŠKOLNÍ ČASOPIS  
CÍRKEVNÍ ZŠ PLZEŇ 
TÁBORSKÁ 28 
326 00 PLZEŇ 

Už se nám to peče! 

REDAKCI NAJDETE V 7.A 
EMAIL: 
ROHLIK@CISPLZEN.CZ 

FOTOSTŘÍPKY   FOTOSTŘÍPKY   FOTOSTŘÍPKY 

S jarem se objevilo ve škole neurčité množství tajemných stvoření, o kterých víme jen to, že ze všeho 

nejvíc milují mrkev. V září čekáme  dvacet čtyři  nových šesťáků, o kterých víme už teď, že mají rádi 

perník, který peče jejich budoucí třídní učitelka Aneta Čechová. 

Slyšeli jsme na dramaťáku … hra o Noemově arše 
 

„Kluci, běžte zvednout kmotru…“ (při vyplouvání archy na moře) 
“Cože, archa nemá wifinu? To tu radši zůstanu…“ 

„Tati, už prosím tě nastartuj ten Titanic… “ 


