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Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
rozhodli jsme se, že každý měsíc bude vycházet časopis Zámecká 11ka.

V tomto díle můžete najít například rozhovor s vítězi soutěže Karlovarský skřivánek, 
inpiraci na střední školu, nebo se můžete dozvědět více informací o našem výletě do Prahy a mnoho 
dalších příběhů a fotografií.

Každý z této školy má možnost přispívat články nebo zajímavostmi do tohoto časopisu. 
Stačí jen informovat někoho z mediálního projektu. Přejeme vám příjemné počtení a mnoho zábavy 
při čtení našeho časopisu!

Vaše šéfredaktorky

Náš redakční tým:
Šéfredaktorky – Adéla Straková a Petra Kubaňová
Redaktoři,reportéři – celý náš mediální tým
Grafici - Pavel Urbánek, Pavla Šimková a Eva Smolíková
Fotografové – Marek Jedlička, Daniel Klas a Pavel Urbánek
Korektoři – Pavel Šmrha, Hana Soukupová a Daniel Klas
Sazeči – Pavel Urbánek a Marek Jedlička
Tisk – Petra Šubová
Editoři – Hana Soukupová, Petra Soukupová, Veronika Pitulová

Něco pro zasmání!
Rubriku připravila Hana Soukupová.

"Pepíčku, řekni dvě zájmena."
"Kdo, já?"
"Výborně, Pepíčku."

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka : „Váš syn nemá žádné znalosti.“
Otec připíše: „Proto 
chodí do školy.“
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Vznik Zámecké 11ky
Dne 16.2.2012 se konal v pořadí již třetí mediální projekt. Tématem práce bylo vytvořit 

školní časopis.
Ráno nám paní učitelka ukázala různé časopisy, abychom podle nich vytvořili vlastní. 

Dlouho jsme se rozmýšleli, jak se bude náš časopis jmenovat, ale nakonec jsme to odložili na 
později a řekli jsme si, kdo se na tvorbě takového časopisu podílí. Vypsali jsme si všechny funkce, 
vyhledali si, co znamenají a rozdělili jsme si je. Někteří žáci měli hned jasno, čím by chtěli být, 
někteří však zvažovali všechny možnosti a nakonec si každý vybral. O fotoaparáty, které donesla 
paní ředitelka, byl velký zájem. Rozdělili jsme si, kdo bude psát jaké články a pustili jsme se to 
práce.

V poledne jsme měli hotovo a vrátili jsme se k vymýšlení názvu pro časopis. Nejlepší se 
nám zdál Zámecká 11ka. Poté jsme si prohlédli fotografie, které za dnešní dopoledne pořídili naši 
neúnavní fotografové Marek, Dan a Pavel. Všichni byli rádi, když zazvonilo na polední pauzu, kdy 
si mohli dát oběd.

Po obědě jsme si rozdělili další práci-někteří psali o soutěži KARLOVARSKÝ 
SKŘIVÁNEK, někdo se pustil do fotopříhěhu, grafici doplňovali naše dopolední práce fotografiemi 
a my jsme psali tuto reportáž o vzniku časopisu, který právě držíte v ruce.

Adéla Straková a Petra Kubaňová

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
Proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Karlovarsý skřivánek, vybraní žáci (Tereza Češková, 

Petra Soukupová, Filip Karnet, Šárka Siváková, Marta Šmrhová a Liduška Šmrhová) 
postoupili do krajského kola.

Úspěch v Plzni
!!!CHANOVICE DO NÁRODNÍHO KOLA!!!

Krajské kolo soutěže Karlovarský skřivánek probíhalo na 15. ZŠ Terezie Brzkové v Plzni 
dne 16. 2. 2012. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší, v počtu 36 zpěváčků a 
zpěvaček, a starší s 20 nadanými zpěváky. Dopoledně patřilo mladším, soutěž starší kategorie 
zahájila kolem půl druhé odpoledne Tereza Češková povinnou lidovou písní ( Mezi horami) a 
vybranou (Unbreak my heart). Další v pořadí byl Filip Karnet (Eště som sa neoženil a Husličky). 
Trojici našich doplňovala Petra Soukupová (Ej zalužický poľo a Láska hory přenáší).
Jak to probíhalo?
Malí měli odzpíváno. My jsem měli jsme čas na rozezpívání, úplně první začínala Terka, pak byl 
Filip a pak Peťa. Paní učitelka doprovázela. Většina ostatních poslouchala v publiku. Vypadá to 
jako takový koncert.
Z jakých členů se skládala porota?
Byla šestičlenná, učitelé a učitelky z uměleckých škol.
Jaké jste měli pocity?
Pocity byly smíšené, měli jsme velkou konkurenci, na vítěze jsme tipovali úplně jiné lidi, říkali
jsme si, co jsme zkazili… 
Dodáváme, že Petra, Filip a Tereza se umístili na 1. 2. a 3. místě. Za mladší žáky zpívaly 
Ludmila Šmrhová (26. místo), Marta Šmrhová (16. místo) a Šárka Siváková (21. místo). Všem 
účastníkům i paní učitelce Uriánkové patří DÍK.            Eva Smolíková ml. a Petra Kubaňová
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Autoři kreseb: Adéla Straková, Pavel Šmrha, Pavla Šimková
Vytvořeno při výtvarné výchově, téma Zátiší.
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Školní exkurze do Národní technického muzea 
     Žáci 2. stupně i  1.  stupně  vyráží na exkurzi do Národního technického muzea do Prahy. 
Vyrážíme 6.března 2012. Poznáme kouzlo techniky a jak se  v starších dobách žilo technickým 
pokrokem. 
Troška z historie muzea 

Muzeum bylo založeno roku 1908. Budova byla postavena podle projektu architekta Milana 
Babušky společne s ostatními budovami, kde je v dnešní době Zemědělské muzeum. Dříve tam 
sídlilo roku 1951 ministerstvo vnitra. Až roku 2003 nastaly dlouhodobé rekonstrukce, které 
skončily roku 2011. V tomto roce byly otevřeny stálé expoziced: doprava, architektura, stavitelství a 
desing, astronomie, tiskařství a fotografický ateliér. Tak se snámi pojďte vydat na vzrušující cestu 
historií a prozkoumat dějiny a využijte jedinečnou šanci vidět takovéto expozice, na které se jen tak 
nedostanete . 
Co můžeme zažít ?

Naše paní ředitelka objednala workshop Chemie pro devítku. Uvidíme jak se stříbří, mědí, 
jak urychlyt krystalizaci, rozpouštění, dozvíme se co je to Beketova  řada kovů a esterifikace. 
Pokud chcete zažít neuvěřitelný zážitek, tak pojed'te s námi 6.března do Národního muzea do Prahy.

Pavla Šimková
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Rozhovor s vítězi soutěže Karlovarský skřivánek
NAŠI REDAKTOŘI PŘIPRAVILI ROZHOVOR S VÍTĚZI SOUTĚŽE-Terezou,Petrou a Filipem.

Jaká byla cesta na skřivana?
Luxusní, pohoda, ale zpátky byla lepší
Jaká byla atmosféra zpívat mezi prvními?
Byli jsme vyklepaní, hrozný strach, báli jsme se.
Jste spokojení se svým umístěním?
Jo docela jo, to je jasný, né asi!
Jaká byla cesta zpět?
Dobrá, luxusní, super, byla sranda.
Jak na vaše umístění reagovali spolužáci?
Byli rádi.
Jak jste reagovali vy?
Dobrý, happy, výbuch!
Jak na vaše umístění reagovala paní ředitelka?
Divoce!!!
Jak reagovala na vaše umístění paní učitelka Uriánková?
Nebyla tu.
Kolik za to dostanete na stipendium?
Netušíme, někteří nic.
Těšíte se na další kolo?
Spíš se bojíme, ale těšíme se!     
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Kam na školu?
Plzeň: Obchodní akademie
Obory:
Obchodní akdemie
Ekonomické lyceum
www.oaplzen.cz 

Hotelová škola
Obory
s maturitní zkouškou: 
Hotelnictví a cestovní ruch
Gastronomie
Obory s výučním listem:
Kuchař-číšník

 www.hsplzen.cz

SOU Elektrotechnické
Obory: 
s maturitní zkouškou: 
Informační technologie
Mechanik, elektronik 
Mechanik instalatérských a elektronických zařízení
Obory s výučním listem: 
Elektromechanik pro záření a přístroje
Elektrikář

www.souepl.cz

Strakonice: Gymnázium

www.gymstr.cz
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Horažďovice: Střední škola
Obory:
s maturitou:
Grafický design
Gastronomie
s výučním listem:
Aranžér
Cukrář
Kuchař-číšník
Opravář zemědělských strojů
www.sskola.horažďovice.cz

Klatovy: Vyšší odborná škola,Obchodní akademie,Střední zdravotnická škola a Jazyková s 
právem státní jazykové zkoušky
Obory: 
Obchodní akademie
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Kosmetické služby
www.oakt.cz

Volyně: Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Obory:
Ekonomika a podnikání
Přírodovědné lyceum
Sociální činnost
Veřejnosprávní činnost
Cukrář
www.sos-sou.volyně.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Obory.
Design interiéru
Nábytkářská a dřevařská výroba
Stavebnictví
Technická zařízení budov
www.sps.volyne.cz

Blatná: Střední odborná škola
Obory:
Obchodní akademie
ŠVP Informatika v ekonomice
ŠVP Elektrotechnické počítače

www.blek.cz

Hana Soukupová, Adéla Straková
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Naše mňamky
Krémeše
Těsto:
30 dkg hladké mouky
1 kávová lžička sody
10 dkg moučkového cukru
15 dkg hery nebo másla
1 vejce
1 žloutek
1 lžíce medu, rumu a mléka
Zaděláme těsto, necháme nejméně hodinu odpočinout v ledničce, pak z něj rozválíme (nejlépe 
rovnou na pečícím papíru) 2 pláty, které pečeme asi 10 minut na 180°C. Necháme vychladnout.
 
Krém:
500 ml mléka
5 lžic polohrubé mouky (Svařit, nechat vychladnout později zašlehat do utřeného másla)
1 vanilkový cukr

200 g másla
10 dkg moučkového cukru (Utřít do pěny)
2 žloutky 

Dále ušleháme 1 smetanu ke šlehání s několika lžicemi moučkového cukru (podle chuti).

První plát těsta potřeme krémem, na něj naneseme šlehačku, překryjeme druhým plátem. Zabalíme 
do mikroténové folie a necháme do druhého dne změknout.

Recept připravila paní učitelka Švecová. Ověřeno při hodině přípravy pokrmů v 7. ročníku dne 
24.února 2012.
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SPORT
Fotbal
Liga mistrů
Arsenal s Rosickým veze z Milána prohru 4:0. Petrohrad v mrazu udolal Benfiku
Fotbalisté Arsenalu s českým reprezentačním kapitánem Tomášem Rosickým prohráli v úvodním 
osmifinále Ligy mistrů na hřišti AC Milán vysoko 0:4 a italský tým tak má postup na dosah. Ještě 
předtím se odehrálo utkání Zenitu Petrohrad s Benfikou Lisabon, v němž v mrazivém ruském 
podvečeru vybojoval domácí Zenit v dramatické koncovce výhru 3:2. 

O

Hokej
Aniž by asi dvakrát chtěl, dočkal se. Nejslavnější český 
hokejista historie slaví čtyřicítku. A stále hraje. Jaromír 
Jágr by byl asi radši, kdyby se tento den v kalendáři 
přeskočil, ale při jeho jménu to moc nejde. A proto se 
najde zástup gratulantů, kteří mu přejí. Třeba jeho 
někdejší kouč Marian Jelínek, tenista a kamarád Radek 
Štěpánek a Vladimír Růžička, bývalý spoluhráč.
Připravte dort. Jágr šel sfouknout čtyřicet svíček.

Pavel Urbánek, Daniel Klas a Marek Jedlička
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O tento pohár se hraje v lize 
mistrů. Budou se oněj prát tyto 
týmy: Olympique Marseille, 
Inter Milán, FC Basilej, 
Bayern Mnichov, SSC Neapol, 
Chelsea FC, CSKA Moskva, 
Real Madrid C.F., AC Milán, 
Arsenal F.C., Zenit Petrohrad, 
Benfica Lisabon FC, 
OLympique Lyon,  Apoel FC, 
Bayern 04 Leverkusen, FC 
Barcelona.

Jágr měl 15. 2. 2012 čtyřicátiny. Ať mu 
zůstane srdce, zdraví, touha a humor, 
přejí gratulanti.
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Jak vznikal náš asopisč
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„Musíme se domluvit na názvu.“

,,Co jsem to provedl?“ „To musíme vymazat!“

„To tam napíšem, Evi, ne?“ „Koukáš, co?“

Hledaly, až našly.
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„Takhle to má být, Hanko?“„Hledej to tady."

,,Marek kouká, jak Pavla nadrbala krysa.“ Netušák


