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Úvodník
Milí čtenáři
Prázdniny jsou za dveřmi a nám se blíží konec roku. A pro mě jako pro deváťáka to znamená odchod
z této školy, kde jsem se naučila spoustu věcí, například právě tvorbu časopisu, což nebylo vždy úplně
jednoduché. Dalo nám dost práce vymyslet a sladit samotný časopis tak, aby byl pro vás, čtenáře,
zajímavý a aby se v něm neopakovalo pořád jedno a to samé. Na tvorbě časopisu se nepodílel pouze
jeden člověk, ale tým, který se většinou skládal z 8 lidí. Tvořili jsme články o akcích, kterých jsme se
zúčastnili, pátrali po nejnovějších zajímavostech a vybírali osobnosti nejen z naší školy, o kterých jsme
si mysleli, že by vás rozhovor s nimi zajímal. Často jsme do školy chodili i dobrovolně o hodinu dříve,
abychom měli na tvorbu více času. Sice to byla dřina, ale když se podíváte na hotový časopis, který
lidi baví a kupují si ho, tak v sobě cítíte hrdost.
Teď předáváme štafetu vám, mladším. Přejeme vám, ať se vám daří nacházet zajímavé témata, ať vás
napadají vždy ta správná slova a ať má váš časopis i nadále věrné čtenáře.
Za redakci Danča Šedivcová, 9. A

Hurá na bubble football!
Už víte, jak budete trávit volný čas o tryskem se blížících prázdninách? Máme pro vás typ na bezva
sportovní disciplínu. Znáte bubble football? Pokud ne, právě pro vás jsou následující řádky.Je to
zábavná,kolektivní hra, která slouží k odreagování.
Hrou se trénuje stabilita, postřeh, taktika a týmová komunikace. Hráč si nasadí bublinu (body
zorb), jako batoh, koukají mu z ní pouze nohy, drží se madel uvnitř bubliny a poté se snaží narážet do
lidí okolo sebe. V těchto koulích se dají hrát různé hry. Například sumo, fotbal, beach fotbal nebo také
souboj body zorbů, kdy vyhrává hráč, který zůstane jako poslední na nohou. Bodyzorbingové koule
jsou z pevného plastového materiálu, proto se v nich dá hrát na klasickém a umělém trávníku, na písku
nebo v tělocvičně. Důležité je, aby hrací povrch neobsahoval ostré předměty. Cena za vypůjčení 6
koulí se pohybuje zhruba okolo 7000Kč/den.

http://bubble-fotbal.cz/cenik/
http://www.superzorbing.cz/
https://www.google.cz/search?q=bubble+football&espv
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Danča Šedivcová, 9. A

Na slovíčko s …
Čtyři roky nás učila matematicky myslet, psát domácí úkoly, rýsovat podle pravítka a ne podle sešitu
nebo ruky. Teď se musíme s paní učitelkou Janou Tomanovou rozloučit a věřit, že aspoň něco, co jsme
od ní slyšeli a naučili se, nám v hlavě zůstane. Proto jsme jí položili pár zvědavých otázek.
Dobrý den, paní učitelko. Dovolte nám položit Vám pár otázek do našeho školního časopisu.
1. Prý odcházíte do důchodu. Jak se na něj těšíte?
Mám smíšené pocity. Určitě se těším, ale pracovat 35 let s
dětmi a potom je najednou opustit, to není vůbec
jednoduché.
2. Jste zvyklá být denně ve škole mezi mnoha dětmi, kde
se stále něco děje. Nebudete se doma nudit? Co
plánujete, abyste vyplnila volný čas?
Nudit se určitě nebudu. Chtěla bych se zabývat
fotografováním, trochu sportovat, více cestovat, hodně číst,
pracovat na zahrádce a mám spoustu dalších koníčků.
Trochu se s vámi budu ještě potkávat příští rok javascript:;ve
škole, protože budu učit keramiku – to je můj největší
koníček. Kromě toho se chci víc věnovat své mamince, která
se na můj odchod do důchodu moc těší.
3. Učíte na naší škole od začátku, nebo jste učila ještě
někde jinde?
Za svoji pedagogickou praxi jsem učila celkem na čtyřech
školách – všechny byly v Plzni.
4. S kým jste se během doby, co jste na této škole,
sblížila/spřátelila nejvíc?
Těžko říct, na každého budu mít hezké vzpomínky, ale nejvíc si vážím paní ředitelky za její
spravedlnost, dobrosrdečnost a milou povahu.
5. Co vám bude nejvíce chybět?
Určitě společnost dětí a mých kolegů.
6. Na co budete vzpomínat nejraději?
Na hezké zážitky s dětmi, na jejich úspěchy ve výtvarných soutěžích a hlavně na příjemné chvíle
strávené s nimi v keramické dílně.
7. Na co rozhodně vzpomínat nebudete?
Nevybavuji si žádnou, příliš nepříjemnou událost
8. Budete pořád pracovat s keramikou? I tady ve škole?
Ano, už jsem se o tom zmínila
9. Matematika Vás asi baví. Je něco, co byste chtěla změnit ve výuce matematiky?
Přála bych si, aby matematika všechny děti bavila. Ale to je těžký úkol pro učitele i pro žáky.
10. Baví Vás víc matematika nebo keramika?
Oba předměty mám svým způsobem ráda
11. Co byste chtěla vzkázat současným i budoucím žákům této školy?
Deváťákům, které jsem čtyři roky učila, bych chtěla popřát hodně úspěchů v jejich dalším studiu.
Současným i budoucím žákům bych chtěla vzkázat asi toto:
„Všechny nové poznatky, které vám pedagogové předávají, se skládají jako mozaika a jednou budou
tvořit celistvý obraz vašeho vzdělání. Važte si toho, protože vzdělání je kromě zdraví ten nejcennější
dar, který si do života odnášíte.“
Tomáš Mráz, 9. A
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Co možná nevíte …
Proč je zívání nakažlivé?
Vidíme-li nebo slyšíme-li někoho zívat, hned si dáváme ruku před široce se rozevírající pusu. Možná se u vás
k zívnutí schyluje i teď, když o něm čtete.
Lidé zívají ráno, večer při protahování, před televizí, ale i při běhání. Zíváme z nudy? Z únavy? Abychom si
doplnili kyslík? Důvod zatím vědci neobjasnili. Odborníci z Princetonské univerzity si například myslí, že tím
regulujeme teplotu mozku (ochlazujeme ho). Lehce záhadná je i nakažlivost zívání. Psycholog Robert Provine,
tvrdí, že lidský mozek je naprogramován tak, aby reagoval na zívající tvář. Když totiž kdysi lidé žili v tlupách,
postupné hromadné zívání byl možná všeobecný signál ke spánku nebo k lovu. Před útokem dokonce zívají i
některé ryby. Lvi zase zívají, když mají hlad.
Zdroj: Rodina DNES, č. 16, 17. dubna 2015, s. 10

Tasmánský čert (ďábel medvědovitý)
Tasmánský čert neboli ďábel medvědovitý je
v současné sobě největší žijící dravý vačnatec. Žije
pouze v Tasmánii, i když jeho kosterní pozůstatky
můžeme najít po celé Austrálii.
Charakterizuje ho velice hlasitý hlasový projev,
požírání potravy ve skupině a zároveň samotářství.
Často mu lidé připisují agresivní povahu, i přesto, že
opravdu velice a nesmiřitelně bojuje jen ve stresujících
situacích, či když je zahnán do kouta. V ohrožení
vydává silný zápach, podobně jako skunk. Je to hlavně
noční dravec, ale rád se sluní. Loví menší zvířata, ale
raději žere mršiny i s kostmi a kůží.
Samice rodí 20-30 mláďat, která se po narození musí
dostat do kapsy, kde jsou jen čtyři bradavky, takže
samice neodchová z jednoho vrhu víc jak čtyři mláďata.
V kapse zůstanou mláďata přisátá asi 100 dnů, pak kapsu opouštějí. To váží asi půl kilogramu a další tři měsíce
jsou schovaná v noře, dokud nedorostou a nestanou se samostatnými.
Australané čerta dříve považovali za hubiče domácích zvířat a hojně se ho snažili vyhubit až do roku 1941, kdy
ho vláda začala chránit. Postupem času se stal miláčkem zahraničních i domácích turistů. Poměrně snadno se
dají ochočit mladí i staří jedinci.
Bohužel ke konci 20. století se u nich rozšířila infekční rakovina tváře, takže se tasmánský čert zapsal na
seznam ohrožených druhů. Nesmí být vyvážen mimo Austrálii, proto ho najdete jen v Australských ZOO.
Poslední tasmánský čert žijící mimo Austrálii uhynul roku 2004 ve Fort Wayne.

Nikita, 9. A
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8E%C3%A1bel_medv%C4%9Bdovit%C3%BD
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Okénko Žákovského parlamentu
Valentýnský den na 28. ZŠ a sportovní utkání šesťáků
Den sv. Valentýna, známý také jako svátek zamilovaných, je sice spojen se 14. únorem, ale protože letos zrovna
připadl na sobotu, rozhodli se ho žáci naší školy oslavit s předstihem už v pátek.
Organizaci celé akce si vzal na starost opět žákovský parlament
Top 28, jehož členové už od rána postávali v přízemí a
shromažďovali všechny „valentýnky“, které pak spolehlivě doručili
těm, kterým byly určené.

Žáci 6. A a 6. B si navíc ještě tento den společně zasportovali a zasoutěžili. Průběh jednotlivých utkání
v přehazované a ve florbalu byl velmi napínavý a přihlížející diváci nadšeně fandili, div nezbořili tělocvičnu .

Výměna rolí aneb Apríloví učitelé
Ve středu 1. dubna panovala na 28. ZŠ aprílová atmosféra. Parlamenťáci přišli navíc s nápadem, že by si tento
den mohli učitelé a žáci vyměnit roli, a tak výuka probíhala netradičně pod vedením odvážlivců, kteří se
rozhodli vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být učitelem. A mnozí zjistili, že připravit si pro svoje spolužáky
zajímavou vyučovací hodinu tak, aby dokázali udržet jejich zájem a pozornost, není zrovna úplně snadné.

ŽP 28. ZŠ
Nikita Kručenska, Daniela Šedivcová, 9. A
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Cestování

Setkání na Švihově
Že partnerské vztahy v dnešní době nic nevydrží? My jsme důkazem, že to neplatí stoprocentně. „Náš vztah“ s
regensburskou školou trvá již od roku 1991! Letos jsme společně s Clermont – Ferrand- Schule zažádali u
Fondu Česko-německé budoucnosti o grant na projekt Setkání na půl cesty - Treffen auf dem halben Weg.
Letošním tématem Fondu budoucnosti je "Hranice spojuje". Setkali jsme se 6. května na hradě Švihov a to hned
z několika důvodů. Leží na Hradní cestě. Tato stezka spojuje Prahu s Mannheimem. Spojuje symbolicky naše
dvě země stejně jako naše setkání žáků z České republiky a Německa. Švihov je místem, které je na polovině
cesty a na kterém dříve vedle sebe žilo smíšené obyvatelstvo. Místo, kde současnost propojíme s historií.

Jak proběhlo naše setkání?
…Tak jsme všichni vyčerpaní, rozcuchaní a někteří dokonce od bláta, vyrazili zpět k autobusu a hurá domů.
Dnešní výlet byl úžasný a s úžasnými lidmi, jsem moc ráda, že jsme jeli.
Markéta Steiniglová 9. A
…Rozdělili jsme se do čtyř skupin, ve kterých jsme se my i němečtí kamarádi trochu seznámili s češtinou a
němčinou. Pak jedna skupina malovala Švihov, druhá hrála divadlo o Půtovi, třetí připravovala rozhovor a
čtvrtá vymýšlela kvíz o hradě. Naše práce jsme po dokončení odprezentovali ostatním skupinám. Společným
jazykem byla angličtina. Výlet se mi moc líbil a jsem ráda, že jsem mohla poznat německé kamarády.
Jana Kučerová 6. B

Zpracovaly Mgr. Martina Pavelková a Mgr. Daniela Trojovská
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Cestování

Vypravte se o prázdninách po českých hradech a zámcích a hledejte odpovědi na
náš kvíz. Prvního úspěšného cestovatele odměníme.

1. Na jakém zámku se natáčela pohádka
Zlatovláska?
o Červená Lhota
o Bučovice
o Černá hora

2. Na jakém hradu se natáčela pohádka

Tři

oříšky pro Popelku?
o Frýdštejn
o Švihov
o Janštejn
3. Na jakém zámku se natáčela pohádka
Tajemství staré bambitky?
o Frýdštejn
o Švihov
o Komorov

4. Na jakém zámku se natáčeli pohádky
Kouzelný měšec, Princezna se zlatou hvězdou na čele, S čerty nejsou žerty a Plaváček?
o Nebílovy
o Orlík
o Průhonice

Kája Tučková, 9.
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Píšeme si pro radost
Počítače, telefony, internet – média, bez kterých si dnes už neumíme představit
přestávku. A co možná nevíte, jejich obliba rychle roste i ve zvířecích
domácnostech. Ne vždy to ale dopadá dobře. Posuďte sami.
Stahování

Bajka o kamarádce myšce
Žila, byla jedna myška, která měla moc ráda své
přátele, a proto si chtěla založit facebook. Zjistila
ale, že nemá platný e-mail, a tak si ho nejdřív
obnovila a pak zařídila účet na facebooku.
Po týdnu měla už 400 přátel a chtěla jich pořád
víc, i když nikoho z nich neznala. Po 14 dnech
měla už více než 1600 přátel.
Jednou jí napsal jakýsi kamarád Pédo lišák, jestli
s ním někam nepůjde.
Myška napsala, že jo, že ráda půjde. Pédo lišák jí
slíbil, že ji autem vyzvedne u Tesca. Druhý den
čekala natěšená myška u Tesca tak, jak měla.
Lišák po chvilce přijel a vyzvedl ji. Někam spolu
odjeli. Myška už se nikdy nevrátila domů.
Poučení: Nevěř každému, kdo se ti představí jako
tvůj kamarád, i když ho neznáš.
Denis Strašík, 9. A

Ale nebezpečí nám hrozí i jinde,
nejenom na netu!

Stahuji, stahuji,
harddisk šrotuje,
po očku sleduji,
jak LED poblikuje.
Spustil jsem crack,
chci to vzít back,
stal jsem se obětí,
pár nových havětí.
Když tu v tom najednou,
nerad to vidím,
procesy se zahryznou,
na panel civím.
„Registr poškozen,“
na panelu stojí,
Systém je ohrožen,
zase jsem v hnoji.
„Ulož.to“ ze záložek vyjímám,
Torrent při tom proklínám,
s Microsoftem bojuju,
Linux z netu stahuju.
Pavel Fotr, 9. A

Moje setkání s upírem
Milý deníčku!
20. dubna 2015
Dnes se mi stala strašná věc! Ještě teď mi běhá mráz po zádech, když si na to vzpomenu…
Večer jsem šla k Lence, protože její maminka nebyla doma a ona se tam sama bála. Udělaly jsme si popcorn
a dívaly se na televizi. Zrovna dávali nějaký film o upírech.
„Věříš na upíry?“ zeptala se mě Lenka a nacpala si do pusy plnou hrst popcornu.
„Jasně že ne,“ odpověděla jsem se smíchem. „Upíři neexistujou, to ví přece všichni,“ dodala jsem.
„Dávej si pozor, co říkáš!“ okřikla mě Lenka vyděšeně. „Ve filmech vždycky někdo tvrdí, že upíři nejsou, a
pak se diví, když ho zabijou.“ Protočila jsem oči. Lenka věří všemu, co vidí v televizi. Dokonce i moderátoři
teleshoppingu ji dokážou přesvědčit, že obyčejný nůž je úžasný multifunkční nástroj, bez kterého se její život
už dál neobejde.
Když film skončil, Lenčina maminka už přišla a já se zvedla k odchodu.
„Buď prosím tě opatrná,“ pošeptala mi Lenka, když jsem se obouvala.
„Jasně, neboj se. Bydlím hned za rohem. Co by se mi mohlo stát?“ smála jsem se bezstarostně.
8 Když jsem vyšla ven, zjistila jsem, že prší a fouká silný vítr. Najednou mi z hlavy odlétla čepice. Vítr ji
unášel pořád dál a dál. Rozběhla jsem se za ní a skončila jsem v nějaké neznámé ulici. No super, pomyslela
jsem si hořce, když jsem sbírala čepici ze země. Rozhlédla jsem se kolem sebe. Odkud jsem to

vlastně přišla? Po chvilce váhání jsem se dala doprava. To jsem ale neměla dělat!
Ocitla jsem se v nějaké tmavé, strašidelné uličce. Rozbušilo se mi srdce. Vytáhla jsem z kapsy mobil a
chystala se zavolat mamce, aby pro mě přijela, když vtom jsem uslyšela křik. Zahnula jsem za roh a
spatřila děsivou scénu: mladého muže, sklánějícího se nad krkem nějaké bezvládné dívky. Když zaslechl
moje kroky, zvedl hlavu a podíval se mi přímo do očí. Z úst mu vyčnívaly dva špičáky, celé od krve.
Rozběhla jsem se pryč. Slyšela jsem ho za sebou. Naštěstí nebyl superrychlý, jako upír ve filmu, který
jsme s Lenkou viděly.
Nějak se mi podařilo dostat se domů. Zabouchla jsem za sebou dveře a vydechla.
Ale mám strach. Bojím se, že se ještě někdy potkáme a tentokrát nevyváznu tak snadno. Jedno vím ale
jistě - už nikdy nebudu říkat, že upíři neexistují!
Anna Hostašová, 8. A
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Nikita Kručenska, Martina Mlacáková, 9. A

Lesník Kořenový
Ahoj, jsem čaroděj Lesník Kořenový, je mi už 280 let. Můj dům najdete v kořenovém
doupěti ve Špitálském lese.
Měřím asi 20 cm a má postava je zkroucená. Vypadám jako chodící smrkový kořen.
I má hlava se svým tvarem podobá zakulacenému kořenu. Zdobí ji malé oči, které
vypadají jako bukvice. Můj nos je jako šiška a má ústa připomínají prasklinu v kořeni.
Vlasy mi rostou směrem nahoru a podobají se tenkým kořínkům žluté barvy.
Mé ruce a nohy nejsou souměrné, každá moje končetina se zdá úplně jiná, jako větší kořínky. To, čeho si na
mně hned všimnete, je houpavá chůze.
Nemám žádné oblečení, ale vždy s sebou nosím svoji hůl, kterou používám při kouzlení. Mezi mé schopnosti
patří hlavně to, že umím v lese oživit rostliny a živočichy.
Mé vlastnosti se dělí na dvě skupiny, na dobré a špatné. Nejdříve vám řeknu ty dobré: jsem užitečný, chráním
les a pomáhám lidem. A teď ty špatné: někdy jsem sobecký a škodím zlým lidem. Hodným lidem, co neškodí
lesu, pomáhám se zahradou, ale vandalům zahradu ničím, pošlu jim tam totiž krtky.
Proto se, lidi, raději chovejte k lesu ohleduplně a pomáhejte mu, abych vás nemusel potrestat a abych vám
Bartoloměj Cubr, 6. B
9 mohl vaši zahradu zkrášlit.

Zábava
Úlohy pro děti od Mensy
1. Dívej se chvíli na obrázek níže. Pak si ho zakryj a odpověz na otázky vpravo.
a) Z kolika pramenů má dívka upletený cop?
b) kolik dírek pro tkaničky má bota, kterou drží Blanka?
c) Kterou ruku má Blanka v kapse?
d) Je šnek před, nebo za Blankou?
3. Kolik najdeš v příběhu nesmyslů?
Bylo horké letní poledne a na rozpáleném trávníku
dováděla rodinka šneků. Aby se mohli rychleji prohánět,
odložili si své ulity do stínu. Jenom šnečí jedlík Péťa nebyl
k nalezení, protože zrovna tiše hodoval na zapomenutém
kousku salámu, který tady zbyl po výletnících. Najednou
k němu přiskákala ohromná žába. Rychle se před ní ukryl
ve svém domečku, takže si žába musela na šneka nechat
zajít chuť. Táta šnek si vzpomněl. Že už dlouho Péťu
neviděl. Začal třít ulitou o nohu a vydával hlasité cvrlikání,
aby ho zavolal k sobě. Ale Péťa se bál tátovi odpovědět.
Až za hodnou chvíli se odvážil vystrčit hlavu z ulity a
pelášil za svou rodinou, až se za ním prášilo.

2. Co je to?
a) Prý se jenom líně ploužím,
Občas popadávám dech.
Vyhýbám se velkým loužím,
Dům si nesu na zádech.
b) Jsme nerozlučné kamarádky,
Překonáme s tebou dálky.
Říkají nám levá pravá,
Zašpiní nás občas tráva.

4. Přesmyčka:
Vytvořte co nejvíce slov z písmen tvořících
slovo

ale dva culíky; 1b) 8 – vždy dvě proti
sobě; 1c) pravou; 1d) za Blankou. Leze jí
za botou.
2a) bota, 2b) šnek, 2c) semafor
3) Kolik najdeš v příběhu nesmyslů?
Bylo horké letní poledne a na
rozpáleném trávníku dováděla rodinka
šneků. Aby se mohli rychleji prohánět,
odložili si své ulity do stínu. Jenom šnečí
jedlík Péťa nebyl k nalezení, protože
zrovna tiše hodoval na zapomenutém
kousku salámu, který tady zbyl po
výletnících. Najednou k němu přiskákala
ohromná žába. Rychle se před ní ukryl ve
svém domečku, takže si žába musela na
šneka nechat zajít chuť. Táta šnek si
vzpomněl. Že už dlouho Péťu neviděl.
Začal třít ulitou o nohu a vydával hlasité
cvrlikání, aby ho zavolal k sobě. Ale Péťa
se bál tátovi odpovědět. Až za hodnou
chvíli se odvážil vystrčit hlavu z ulity a
pelášil za svou rodinou, až se za ním
prášilo.

c) U silnice stojí sám,
Svítí silně, smělý pán.
Když zasyčí: „Zůstaň stát!“
každý musí poslouchat. Co je to?

Řešení: 1a) dívka nemá spletený cop,

RADOST

Zdroj: http://www.trenovani-pameti.cz/images/Hraj_co_chces_prirucka04.pdf; MF dnes 3.6.2015, s. A13
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Co se u nás děje?
Konference k projektu Pěstuj prostor
Dne 28. 4. čekala vybrané žáky ze 7. B závěrečná
konference k projektu Pěstuj prostor, která se letos konala
v KD Peklo. Tohoto projektu se zúčastnili žáci již podruhé
s cílem vylepšit vybraný veřejný prostor. Během
dopoledne byl pro žáky připravený zajímavý program
formou workshopů, které žáky připravovaly na prezentaci.
Celkem se do projektu zapojilo pět různých škol z Plzně.
Půlroční usilovnou práci na projektu žáci zakončili
prezentací, ve které tříčlenné komisi a ostatním
návštěvníkům představili svůj projekt. Žáci ukázali
vylepšení dvou míst, které se nachází v blízkosti naší
školy. Cílem je vytvořit odpočinkové místo pro všechny
věkové kategorie včetně hracích prvků. Dominantou je dřevěný velbloud, který bude sloužit jako prolézačka pro
děti. Model velblouda žáci sami vyrobili v rámci pracovních činností. Prezentace se žákům velmi povedla a
porotu zaujala. Do budoucna plánujeme realizaci tohoto projektu.
Mgr. I. Svobodová

Podnikatelský veletrh dětských minipodniků
Ve středu 20. 5. 2015 se uskutečnil velkolepý veletrh fiktivních
firem, které zakládají a řídí žáci základních škol z celého kraje.
Tato akce se odehrála ve slavnostním duchu v prostorách
Parkhotelu. Projekt minipodniků pro základní školy vede už od
začátku školního roku Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje. U takové události nemohla naše škola chybět.
Děvčata z osmého ročníku pod vedením paní učitelky Kateřiny
Hamplové si zřídila podnik s
názvem Bavlněné tašky. Cílem
projektu je seznámit žáky se
světem
podnikání,
tržní
konkurence,
reklamy
a
jednoduchého účetnictví. Naše
fiktivní firma vnesla do hry
ještě prvek ekologický. Vznikla
díky snaze bojkotovat igelitové
tašky na jedno použití a místo
nich přijít na trh s originálními
100% bavlněnými taškami s autorským potiskem. Děvčata vytvořila krásnou a
moderně svěží módní kolekci.
Jejich práce ale veletrhem nekončí, ještě je čeká řádné ukončení živnosti a
zhodnocení celoroční práce.
Velké díky patří zejména Anně Hostašové, Viktorii Sniegoňové, Adéle Fialové a Elišce Šárové za jejich
pracovní nasazení a reprezentaci školy na veletrhu.
Mgr. K. Hamplová
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Dnes vás zve Aneta a Erik …
Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury
Díky projektu Evropské hlavní město kultury - Plzeň 2015 nás tento rok v Plzni čeká více než 600 akcí. Ať už to
jsou divadelní představení, festivaly, výstavy, filmy nebo hudební koncerty.
Chtěla bych vás na pár těchto zajímavých akcí pozvat.
Divadelní léto pod plzeňským nebem 2015:
Je to divadelní festival, který nabízí neobyčejné činohry ušité na míru plzeňskému venkovu. Tento rok festival
nabídne zbrusu nové hry v režii Petra Svojtky.
Novinkou se stane Taneční léto pod plzeňským nebem. Projekt, který vzniká ve spolupráci PaNaMo, Tanec
Praha a Plzeň 2015 přinese již existující představení M. Vacovské, L. Dusilové a Spitfire Company a DAMÚZY
s názvem One Step Before the Fall a pak také autorské představení herců a tanečníků Divadelního léta pod
vedením choreografky Adély Stodolové a režiséra Viléma Dubničky.
Podle mě bude tento festival zajímavým zážitkem, a proto doporučuji jít se na něj podívat.
Akce se koná od 1. 7. do 31. 7. 2015.
Dále vám doporučuji:
Rock For People Europe - 3. 7. až 5. 7. 2015
Výstava Barva na ulici - 1. 7. až 31. 8. 2015
Přírodní krásy Evropy - 1. 11. až 30. 11. 2015
Více akcí a informací se dozvíte na oficiální stránce Plzeň 2015. (ap)
http://www.plzen2015.cz/

Pozvánka do kina
Fantastická čtyřka
Film poběží v kinech od 8. července 2015
Vypráví o čtyřech dobrodruzích, kteří letí
na vulkanickou planetu. Tam je zasáhne
ohnivá vlna, kterou přežijí a dostanou
nadpřirozené schopnosti. (eš)

A ještě jedna inspirace na závěr. Až budete mít o
prázdninách dlouhou chvíli, zkuste vymyslet a namíchat nealko
koktejl. Tak jako to zkusily naše spolužačky. V barmanské soutěži
Nejlepší nealko koktejl s Deníkem, kterou vyhlásil Deník ve
spolupráci s Českou barmanskou asociací, Bohemia sektem a
Akademií hotelnictví a cestovního ruchu, se Hendrika Svobodová
a Karolína Tučková z 9. A umístily na pěkném 4. místě za chuť
koktejlu a vyhrály kategorii Nejoriginálnější fotografie. (jt)

Hezké a dlouuuuhé prázdniny vám přeje Mix 28!
Poděkování patří paní ředitelce Jedličkové za umožnění tisku, paní učitelce J. Horešovské za příspěvky, všem vám, kteří jste nám
pomohli číslo vytvořit.
Editace a grafika: Jitka Tauchenová
Tisk: 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39; 13. číslo, červen 2015. Cena výtisku: barevný 15,-Kč, černobílý 10,- Kč
Redakce si vyhrazuje právo editace textů.
Titulní strana: https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=obr%C3%A1zek+pr%C3%A1zdniny
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