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Příloha hracího plánu pro Vánoční hru

Vánoční ladění
O perníkové chaloupce. O Červené karkulce, Sedmero krkavců,… Každý rok se těšíme na vánoční
pohádky, ale občas jsou to spíš horory. Copak nenahání strach představa vlka, kterého můžeme
potkat v lese, když půjdeme třeba za babičkou? Nebo taková lesní turistika – jedno špatné zabočení a
u nějaké rádoby hospůdky se horko těžko ubráníme upečení. Ale ne všechny pohádky jsou
strašidelné. Třeba taková Popelka. Pár let pracovala v domácnosti a pak stačily tři oříšky a stala se
královnou. Velkou šanci mají také blondýnky. Stačí sehnat zlatavý přeliv a už se králové pohrnou. Ale
pohádky slibují úspěch nejen dívkám a ženám. Takový Honza. Kdepak učení a studium, nejlepší
školou je pec a pak už jen splnit nějaké tři úkoly a království i s princeznou je v kapse.
A právě pro tento krásný příslib šťastného života máme pohádky rádi, i když víme, že tohle se může
stát právě jen v pohádce. Zase se blíží Vánoce, zase se budeme těšit na nové příběhy, jaké budou, i
na ty reprízované, protože už víme, že dobře dopadnou.
Přejeme vám, abyste prožili krásné pohádkové nejen Vánoce, ale i všechny dny nového
roku 2017.
Váš časopis
Čekání na Vánoce
Už v listopadu se tradičně celá škola připravuje na vánoční jarmark,
který letos proběhne 21. prosince. Aby se návštěvníci mohli těšit na
krásné dětské výrobky, dostávaji žáci druhého stupně celý školní den
na tvorbu tohoto tematického „zboží“.
V letošním roce byla nabídka dílen velmi pestrá. Děti mohly
zdokonalovat svou jemnou motoriku v dílně vystřihování vánočních
papírových dekorací, vyřezávat ze dřeva, ušít si vánoční ozdobu
z látky, věnovat se keramice, vytvářet ozdoby ze skořápek ořechů,
zahrát si na novináře ve školním časopise, lámat si hlavu
s vymýšlením stolní hry, kreslit a lepit originální betlém, tvořit vánoční
přání nebo malovat na populární bavlněné tašky.

Vánoční přání
D. Kužílek, D. Bezděk, 7. A

Stromečku vstávej,
dárky nám dávej,
zazvoň teď zvonečkem,
před naším domečkem,
venku celou dobu mrzneš,
u našeho krbu se ohřeješ.

Během celého dne si děti vyměňovaly zkušenosti s těmito činnostmi a své zážitky sdělovaly o
přestávkách všem spolužákům i učitelům. Výrobky jsou krásné a doufáme, že budou mít patřičný
úspěch.

2

Kronika 28. ZŠ, listopad 2016

Na slovíčko s …

Od září učí na naší škole řada nových tváří. Dvou z nich, paní učitelky Magdy
Kučerové
a
pana
učitele
Václava
Kalčíka,
jsme
se
zeptali:



Pane učiteli,
prozraďte nám
také vy, jaké
jste chtěl dělat
povolání, když
jste byl malý?
Chtěl jsem být
profesionální
sportovec.

.
 Kdybyste nebyla učitelkou, jaké jiné povolání
byste chtěla dělat?
Učitelku v mateřské školce 



Jaký je váš
oblíbený sport?
Každý, který si mohu užít spolu s dalšími
lidmi.

 Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Veterinářkou, a ani dnes bych se tomu nebránila,
kdyby byla možnost.



Co se vám vybaví, když se řekne slovo
Vánoce?
Plnou mísu kapřích řízků, plný pekáček
kapřích filátek na paprice a plný lavor
bramborového salátu.



Máte radši Vánoce nebo Velikonoce? A
proč?
Když jsem byl malý, měl jsem radši
Vánoce. Teď v tom rozdíl nevidím.



Kdybyste se mohl podívat kamkoliv na
světě, kam by to bylo?
Kdyby na to byl čas, tak kamkoliv od
Himalájí po Tasmánii.



Líbí se Vám u nás učit? Když porovnáte
naši školu s jinými, je něco, za co byste
nás a naši školu pochválil?
Líbí se mi, že velká část dětí má
k tradičním dvěma hodinám tělesné
výchovy ještě jednu hodinu sportovních
her jako bonus.

* Paní učitelko, už
jste před učením
na naší škole někde
učila? Pokud ano,
můžete nám říci, kde?
Na osmiletém
gymnáziu v Chodově

 Líbí se vám u nás na škole?
Ano. Nejvíc se mi na škole líbí v 8. A a 8. B, protože
s žáky trávím hodně času a je mi s nimi moc fajn.
 Máte ráda sport?
Bez sportu bych nemohla žít, ráda jen tak chodím,
jezdím na kole, lyžuji, jezdím na in-linech, běhám,
plavu, pravidelně cvičím na Bosu, vedla jsem si
kroužek zumby, velice ráda tančím.


Co Vás na učitelské práci baví nejvíc, co
nejmíň?
Když žáci pochopí něco, co se snažím jim vysvětlit,
to je pro mě veliká radost. Zato úřednická práce
spojená s tímto povoláním a vyplňování různých
papírů mě nebaví ani trochu.

Za Mix 28 se ptaly Pája Svobodová, 8. A, Hana
Rapová, 7. B
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Jak vidíme svět
Nože jsou drahé a komety létají moc vysoko
Milý Ježíšku,
přeji si nůž, protože žádný nemám a hodí se na mnoho věcí. Ale měl by být tupý, protože otec s
matkou by nebyli nadšeni, kdybych s ním někoho zabil. Také by neměl být holčičí. Nejlepší by byl
černý.
Také bych si přál kometu, protože si ji má sestra přeje každé Vánoce a Ty jí ji nikdy nepřineseš.
Myslím si, že jelikož jsi Ježíšek, jsi dosti pověřená osoba, abys mohl tyto věci sehnat.
Já si tato přání splnit nemohu, protože nůž je moc drahý a všechny komety létají moc vysoko. Byl
bych Ti moc vděčný, kdybys mi tato přání splnil, avšak nemohu Ti to nijak oplatit, protože nevím, kde
bydlíš.
Současně bych Ti byl moc vděčný, kdybys nadělil mé matce ten hřeben z olivového dřeva, co se jí
vždy tolik líbil. A když už jsem u toho, nemohl bys mému otci dát hůl? Měla by být pevná, jelikož otec
chodí rád na dlouhé procházky do lesa, a proto by také měla být z nějakého přírodního materiálu,
například ze dřeva.
Není už nejmladší.
Též bych Ti byl povděčný, kdybychom jeli s rodinou do Německa na ostrov Rujána. Ale asi to budeš
muset našeptat v noci rodičům do snu. Je tam totiž moc krásně. Vím to, jelikož už jsem tam s nimi
byl.
Předem Ti děkuji za všechny dárky, které letos (pokud se nepřihodí něco nepředvídaného) přineseš.
Tvůj Vít Petrlík, 6. C

Jsme šesťáci. Jaký vidíme rozdíl mezi prvním a druhým stupněm ZŠ?
Tento rok jsme nastoupili na druhý stupeň. Druhý stupeň se liší od prvního tím, že je těžší učivo a
střídají se nám učitelé. Přibyla nám spousta nových předmětů, některé naopak ubyly. Nemáme třeba
plavání jako na prvním stupni. Na druhém stupni už bohužel nemůžeme chodit do družiny. Někteří
naši spolužáci odešli na gymnázium. Na prvním stupni jsme jezdili na školu v přírodě, ale na druhém
stupni jezdíme jen školní výlety a lyžařský kurs. Druhý stupeň nám přinesl ale i pozitivní věci.
Přišlo nám do třídy mnoho nových hodných spolužáků a také nová paní učitelka.
Paní učitelka je moc hodná, ale byla dlouhodobě nemocná a nemohla být s námi ve škole celý den.
Přáli jsme si, aby, aby se brzy uzdravila, protože jsme se na ni moc těšili!
Myslíme si, že se nám a naší třídě na druhém stupni líbí a přejeme všem krásné Vánoce a hodně
dárků pod stromečkem.
Filip Kepl, Matyáš Spěváček 6. B

Chtěla bych vidět pohádku Anděl Páně 2
Od prvního prosince 2016 v kinech běží pokračování
známé
pohádkové
komedie
Anděl
Páně.
V pohádkovém hitu, který trhá divácké rekordy, znovu
do svých rolí vklouzli herci Ivan Trojan jako anděl
Petronel a Jiří Dvořák coby čert Uriáš. A copak ti dva
zase provedli?
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to,
co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude
volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale
skončí neslavně. V potyčce vzácné ovoce spadne až
na Zemi. Anděl a jeho kamarád čert musí šupem na
svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. Jestli se jim
to povede, na to se musím jít podívat do kina.
4
Blanka Luxová, 6. B

http://www.andelpane2film.cz/

Píšeme pro vás …
Kvíz nejen pro holky:

Milí čtenáři, ráda bych vám představila pana Spocka z knížek
Poslední aristokratka a Aristokratka ve varu od Evžena Bočka.
Tato postava mě svými charakteristickými vlastnostmi zaujala už
od začátku a myslím si, že by bylo zajímavé ji představit i vám.
Kdybyste pana Spoka někde viděli, určitě byste ho
nepřehlédli. Právě kvůli jeho vzhledu mu začala vypravěčka a
pisatelka deníku Marie III. Kostková z Kostky přezdívat pan Spock
(pro nápadnou podobu se stejnojmennou postavou ze Star
Treku).
Jeho štíhlé tělo zdobí krátké, tmavé vlasy, špičaté uši, skobovitě
zahnutý nos a pavoučí prsty. Po většinu času se chová jako velmi
plachý a nemluvný flegmatik, až na jednu věc. Skoro panicky se
děsí rakoviny, infarktu, cukrovky, alzheimera, parkinsona a
plešatění, protože tím vším trpěl jeho otec. O nemocech ví snad
všechno, což může být ostatním i k užitku, třeba když Marii, která
si přečetla starý deník, jehož pisatel měl mor, uklidňoval, že mor je
dnes (na rozdíl od jeho nemocí) léčitelný.
Poslední dobou chodil dost zmateně a mluvil
nesrozumitelně. Naštěstí se brzy zjistilo, že za jeho poruchu může
nadměrné užívání léku proti depresím, který si původně začal brát
kvůli začínajícímu plešatění. Lék mu zatrhli, a i když se u něj
nejprve objevily silné abstinenční příznaky, nakonec se poddal.
Jen od té doby nosí na zbývajících vlasech síťku.
Jak jsem již naznačila, většinu času se lidí straní. Jeho
oblíbená místa na zámku jsou zahrada, kde jako zahradník tráví
většinu času, a katakomby. Jediná výjimka nastává, když při
prohlídkách hraje turistům v hodovní síni na klavír. Nutno říct, že
docela obstojně. Práce se nestraní kromě sekání trávy. Tuto práci
kvůli rozbité sekačce odmítal do té doby, než hrabě František
usoudil, že by turisty na procházku do zahrady musel vybavovat
mačetami, a pohrozil panu Spockovi, že jestli ihned nezačne se
sekáním, vyholí mu na hlavě mnišskou tonzuru. To zabralo a hned
další den byla tráva posekaná. Bohužel stará sekačka dělala
ohromný rámus a po posekání pan Spock prohlásil, že ten
pekelný stroj už nikdy nevezme do ruky, ani kdyby mu vyhrožovali
vyleptáním vlasových kořínků kyselinou. Ovšem ani toto sekání
nedopadlo nejlépe. Na některých stromech byl patrný ostrý střet
se sekačkou. Jakýsi návštěvník se ptal, jestli nemají v parku
bobry.
Závěrem bych chtěla dodat, že postava pana Spocka má
určitě v knížce své místo a do děje neodmyslitelně patří.
Zanedlouho má vyjít další pokračování knížky, tak se těším na
jeho nové osudy.
Jana Kučerová, 8. B

Jana Kučerová získala za svoji literární práci s názvem Lásky
Karla IV. ocenění v krajském kole celostátní výtvarné a literární
soutěže Evropa ve škole.

1. Kolik filmů natočil Johnny Depp?
o Přes 45…
o Něco kolem 30
o Ani ne 20…
2. Hit léta 2017?
o Bledé barvy. Hlavně nic
výrazného!
o Určitě džínová sukně s volánky
a černé legíny…
3. Původní skupina 1D se skládala z:
o 8 členů
o 6 členů
o 4 členů
4. Justin Bieber je:
o Kanaďan
o Angličan
o Typický Jihoameričan
5. Skupina Slza vznikla roku
o 2014
o 2010
o 1963
Řešení:1a,2a, 3c, 4a, 5a

Pan Spock

Vyřeš magické čtverce
Součet čísel ve všech řadách,
sloupcích i úhlopříčkách má být ve
čtverci vždy stejný. Doplň správně
chybějící čísla.
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Hrajeme si
Vánoční hra.
Čekání na dárky pod stromečkem bývá zdlouhavé. Proto žáci při vánočních dílnách připravili pro své
spolužáky deskovou hru pro celou rodinu. Zkuste si ji zahrát.

Pravidla: Hrát může libovolný počet hráčů. Začíná hráč, který byl celý minulý rok nejhodnější ze všech.
Autoři hry přejí všem hráčům veselé Vánoce a hodně zábavy.

Herní úkoly na polích: Varianta 1
1. Pod stromečkem jsi našel trampolínu. Skoč na pole
10.
2. Spadl jsi do závěje. Aby ses vyhrabal, uhádni
hádanku, kterou ti položí spoluhráč po tvé pravé ruce.
3. Zamotal ses do Santova vousu. Aby ses dostal ven,
řekni vtip. Santa se zasměje a ty budeš moci dál.
6. Potkal jsi Mikuláše a ten ti dal dárek – postupuješ o
dvě pole dopředu.
12. Je ti zima. Udělej pět dřepů, aby ses zahřál.
17. Byl jsi zasažen sněhovou koulí. 3 kola si poležíš
v nemocnici.
20. Potkal jsi Santu, a ten tě svezl o 10 polí vpřed.
22. Vyjmenuj 4 druhy cukroví.
24. Blíží se Silvestr. Jdi na pole 31.
29. Bráška chtěl hrát s tebou. Vezmi si ještě jednu
figurku a zahraj si hru i s ní.
33. Posilnil ses cukrovím, hoď kostkou a postup o
dvojnásobek hozeného čísla.
39. Přejedl ses sladkostí. Vyměň se s posledním
hráčem.
44. Ztratil jsi dárek. Než ho najdeš, jedno kolo čekáš.
47. Přepadli tě sobi a zahnali tě o 10 polí zpět.
50. Zazpívej koledu.
55. Odteď máš schopnost poslat soupeře o deset polí
zpět, pokud se sejdete na stejném poli. (Získá-li tuto
schopnost více hráčů, rozlosují se při střetu na
jednom poli pomocí hry „Kámen, nůžky, papír“. Kdo
prohraje, vrací se.)
63. Daruj svůj hod někomu, koho máš rád. (Postoupí
o stejný počet polí jako ty po posledním hodu.)
69. Sklouzl jsi po námraze na pole 39.
70. Zapomněl jsi rozbalit jeden dárek. Než to
napravíš, jedno kolo nehraješ.
73. V obchoďáku tě přepadl falešný Santa. Než se
vzpamatuješ z toho šoku, tři kola stojíš.
77. Spletli jste si dárky. Vyměň si figurku se
spoluhráčem po tvé levé ruce.
81. Zastihla tě vánice. Než to přejde, dvě kola stojíš.
87. Máš turistickou náladu. Jdi na na pole 81.
88. Vánoce skončily – vrať se na start. Zachránit tě
může „Hod spoluhráčský vánoční“ – všichni spoluhráči
hodí. Když někomu padne šestka, nemusíš na start.

Herní úkoly na polích: Varianta 2
1. Ježíšek ti přinesl vrtulník. Odleť na pole 8.
2. Kradl jsi vánoční stromeček a chytil tě hajný. Zdržíš
se 5 kol, než s tebou policie sepíše protokol.
3. Chytil ses do Santovy pasti na Velikonočního
zajíčka. Stojíš 3 kola.
6. Můžeš po někom hodit sněhovou kouli a vyřadit ho
na dvě kola ze hry.
12. Uhni konfetám na pole 24.
17. Šel jsi na svačinku, když jsi měl držet půst. Za
trest stojíš 1 kolo, než vytrávíš.
20. Stal se z tebe Santa, sobi tě odvezou na č. 25.
22. Dostal jsi od spoluhráčů dárek. Každý hodí
kostkou a ty postoupíš o součet jejich hodů.
24. Konfetám jsi uhnul, ale vyčerpalo tě to. Odpočiň si
1 kolo.
29. Vzals to komínem. Jdi o 2 pole vpřed.
33. Honí tě zlaté prasátko. Uteč o 3 pole vpřed.
39. Pomohl jsi Velikonočnímu zajíčkovi ze Santovy
pasti. Za odměnu postup o 2 pole vpřed.
44. Vánoce mají být veselé. Řekni vtip.
47. Špehoval jsi v noci Ježíška a viděl jsi ho. Za trest
se vrať na pole č. 5.
50. Je vám všem hrozná zima. Zahřejte se děláním
dřepů. Kdo jich udělá nejvíc během 30 vteřin, postoupí
o 6 polí vpřed.
55. Vrátil ses v čase a ocitl se zpátky na poli 38.
63. Prošvihl jsi, když letěla kometa. Vrať se na pole č.
4.
69. Zastavil tě Yetti a nechce tě pustit dál, dokud ti na
dvou kostkách nepadne součet 11.
70. Potkal jsi ztraceného soba. Pomohl jsi mu najít
cestu a on tě za to odnesl na pole 72.
73. Zapomněl jsi dárek na poli 68. Vrať se pro něj.
77. Valí se na tebe lavina. Uteč úprkem na pole 57.
81. Zlobil jsi a Mikuláš ti dal uhlí. Vrať se o 2 pole.
87. Našel jsi podezřelý vánoční dárek. Jdi o 1 pole
vpřed.
88. Zavalil tě vánoční stromeček. Vrať se na pole 35 a
pofoukej si bouli na hlavě.
Tak co, zlákala vás tato zajímavá hra? Herní pole
najdete jako přílohu.
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Růžena Písková, učitelka ČJ

Co možná nevíte …
Tuleň leopardí
Tuleň leopardí, přezdívaný jako mořský levhart je ohrožený druh. Jde o jednoho z největších tvorů
žijících v antarktických mořích.
Někteří jedinci dosahují délky až 4 m a hmotnosti bezmála
500 kg, průměrně mají 320 kg a 2,5 m, samice o něco více.
Tuleň leopardí je jediný druh z rodu tuleňovitých, kde je
samice větší než samec. Tuleň se pohybuje velmi rychle a
mrštně (až 33 km/h). Čelisti má velmi pohyblivé, což mu
umožňuje je hodně otevřít, uchopit a poté spolykat
velkou kořist. Plave pomocí předních ploutví, což je u
tuleňů neobvyklé.
Žije na pobřeží Antarktidy v Jižním oceánu.
Živí se tučňáky, které loví při jejich skocích do vody.
Může být ojediněle i nebezpečný. V roce 2003 stáhl tuleň
leopardí podvodu britskou bioložku.
Adam Čech, 7. A

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Tule%C5%88_leopard%C3%AD

Žralok šotek
Žralok šotek je jediným žijícím druhem žraloka z
čeledi hlavorohovitých. Na hlavě má výrazný
bodec. Jeho lov je zvláštní tím, že má natahovací
čelist.
Jeho stravou jsou ryby a drobní živočichové. Je
považován za živoucí fosílii, neboť se za milion let
vývoje téměř nezměnil.
Šotek může měřit skoro 4 metry. Vědci ale
spekulují, že by v hlubinách mohly žít i exempláře
o velikosti 5–6 metrů.
Vít Kopal, 7. B

http://zoom.iprima.cz/clanky/hrozba-z-praveku-zralok-sotek-pripomina-vetrelce-0

Víte, že se konal přespolní běh družstev?
Na konci září jsme se, tak jako každý rok, zúčastnili soutěže
pořádané ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů.
Přespolní běh družstev se konal v Borském parku za účasti
více než 16 ti škol. Naši chlapci a děvčata z 5. B běželi trať
dlouhou 1000 m, jejich starší spolužáci ze šestých a sedmých
tříd běželi trať 1500 m.
Počasí nám přálo, dobrá nálada byla samozřejmostí.

Florbalový turnaj
Ve dnech 17. a 19. října 2016 se družstva chlapců a dívek naší školy zúčastnila obvodního kola ve
florbalu 8. a 9. tříd. 25. základní škola v Plzni hostila 8 družstev chlapců a 6 družstev dívek. Lepšího
umístnění dosáhlo družstvo dívek, v celkovém pořadí obsadilo 3. místo. Nechybělo nadšení a dobrá
nálada.
Podle kroniky 28. ZŠ zpracovala Monika Trmotová, 6. B
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Filmové recenze
Last week I watched Pitch Perfect on TV. It is
romantic comedy and it was made in 2012. It
stars Anna Kendrick as Beca Mitchell. It is set in
Barden University where Beca goes to the
Barden Bellas. The Barden Bellas is club of girl
where the girls sing songs without music. I like
this film because the actors are very good and
funny. Anna Kendrick has beautiful voice. And
the other actors were brilliant too. If you haven’t
seen this film yet, then you should! I recommend
this film because it is very exciting and unusual.
And if you like music, then you’ll love it.
Nela Průšová, 9. A

I saw Harry Potter last month. It was a very beautiful
film. Harry Potter is a fantasy film. The special effects
were good. I like the soundtrack of Harry Potter. The
film was about a young boy Harry Potter, he was the
main character of this film. His parents died.
Voldemort killed them, he was the villain. Voldemort
has a lot of magic. The film made Chris Columbus.
The director made an interesting and a glamorous
film. The film is a blockbuster. The actors of Harry
Potter were attractive. The plot was set in Hogwarts. I
haven´t seen the last part yet. The film has got a fastpace and I am never bored. Yes, Harry Potter kept me
at the edge of my seat. I would recommend the film,
because it is a good film for families. Harry Potter´s
film isn´t dull. I love it.
Veronika Veličkova, 9. B

I've seen Harry Potter and the Philosopher´s Stone recently. It was a nice film with an amazing story.
Special effects looked very realistic. I love special effects in this film. The Harry Potter film was a
blockbuster. Soundtrack in this film is cool and thematic. The Harry Potter film was set in Great Britain. It is
a fantasy film. This film was made by director Chris Columbus. He wrote a good script. The Harry Potter film
kept me at the edge of my seat. Noone can be bored while watching this film. I would recommend this film to
everyone because it's a really good film.
Patrik Vácal, 9. B

The way he looks

I´ve already seen this film a few times. Every time I see
it, I discover something new. It´s a sci-fi set in space.
The plot isn´t really interesting. It´s basically like every
other sci-fi film. Two people, a male and a female find
out, they have power and have to save the whole
universe from a villain. Though, if there´s one thing I love
about it, it´s the cast. George Lucas (the director) chose
people that fit their parts perfectly. The main female
protagonist (Rey) was played by Daisy Ridley, a young
rising star. Kylo Ren, the film´s villain, played by Adam
Driver was a role, that caught my eye the most. He had
a complicated story that must have required a lot of work
to learn. Yet Adam seemed to be prepared well and you
could feel the emotions, the character had. Next acorn is
John Boyega (Finn – the male protagonist). I didn´t
exactly like his acting but it wasn´t bad. And of course
the last and the best – Harrison Ford as Han Solo
(Ren´s father). I loved the soundtrack – it´s just like in
the old Star Wars. Cameramen did a good job. Most of
the film was shot with green screen, so they didn´t have
a hard time. Probably the best thing were the special
effects, all the spaceships looked realistic. In the end I
would recommend to see this film at least once. This film
met my expectations, but it still isn´t as good as the old
ones.

Last month I saw a really good film. This film is
called „The way he looks“.
„The way he looks is something like romantic
with a little drama and it's quite funny.
In this film star Ghilhorne Lobo as Leo, Fabio
Audi as Gabriel and Tess Amori as Gi.
The director of this film is Daniel Riberio, he is
famous for his short film „I don't want to go
back alone“.
„The way he looks“ is inspired by this short
film.
„The way he looks“did well at the box office. It
was almost a blockbuster. It earned 1.2 million
dollars.
It was set in Brazil so the actors speak
Portuguese.
This film is about a boy Leo. He looks like a
normal teenager boy. He is handsome and
funny. He likes classical music. But yes, there
is something special about him. He's blind. His
friend GI tries to help him with everything. But
he thinks that sometimes it's really annoying.
Then one day comes a new boy in Leo's class.
Both of them, Gi and Leo fall in love with the
new boy Gabriel. And then it's all about him.
Who is he gonna choose as boyfriend?

Kája Koutová, 9. B

Bára Paulová, 9. B
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Okénko Žákovského parlamentu
Slavnostní jmenování Žákovského parlamentu
Pátek 30. 9. mýma očima
Stát před celou školou ve mně budilo větší
strach než kdykoliv jindy. Strach ze mě spadl,
když jsem si stoupla do řady vedle ostatních,
protože mi došlo, že asi nejsem jediná, kdo se
cítí stejně. Nakonec jsem se musela usmívat,
protože jsem nechápala, z čeho, jsem měla tak
velké obavy. Když jsem ale uslyšela své jméno,
vlna nervozity se vrátila zpět, bála jsem se, že
zakopnu nebo udělám nějakou hloupost, ale při
úklonu před spolužáky zase zmizela a bylo líp.
V tu chvíli jsem cítila velkou zodpovědnost a
zároveň radost. Přípitek se mi velice líbil, ale
fotit jsem se moc nechtěla, ale nakonec jsem se
fotila, protože jsem to brala jako pěknou vzpomínku na tenhle slavnostní den, který jsem si moc užila!

Nadílka pro Elišku
I v letošním školním roce se žáci naší školy, zejména na
1. stupni, rozhodli podpořit dobrou věc sběrem plastových
víček. Výsledkem bylo osm velkých naplněných pytlů, které
jako předčasný dárek předali parlamenťáci 10. prosince
mamince Elišky z 2. A u vánočního stromečku ve vestibulu.

Mikulášská nadílka na 28. ZŠ
Na naší škole je už tradicí, že deváťáci pořádají ve
spolupráci s žákovským parlamentem pro své spolužáky
Mikulášskou nadílku.
A jak tento den hodnotí jeden z čertů z 9. B?
„Na 1. stupni z nás měly děti respekt a byly nadšené, že za nimi přišel Mikuláš s čerty a anděly,
recitovaly nám básničky a zpívaly písničky. Zato na 2. stupni se nás někteří zlobiči se špatným
svědomím báli natolik, že se utíkali schovat na záchody, abychom je nemohli najít a aby se nás
zbavili.“
Nakonec ale vše i pro letošní rok dobře dopadlo,
žádní nezbedníci v pekle neskončili a andělé opět
všechny podělili sladkostmi.

Z kroniky 28. ZŠ čerpala Adéla Kročáková, 8. A
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Předvánoční Regensburg
S Tandemem v Regensburgu
Ve středu 7. 12. 2016 vyrazil školní pěvecký
sbor 28. základní školy Plzeň už tradičně na
vánoční
zpívání
do
německého
Regensburgu. Autobus doplnila skupina
deváťáků.
Nejprve jsme navštívili naši partnerskou
školu Clermont-Ferrand-Mittelschule. Je to
moderní škola s celodenní výukou a úzké
partnerství nás pojí už 20 let! Co na nás
čekalo za program? Profesionální nahrávací
studio, kde si náš sbor natočil tři písničky.
Menší žáci vyráběli vánoční ozdoby, starší se
spolu s německými žáky pustili do
animačních aktivit a vyzkoušeli si komunikaci
v cizím jazyce. Ti nejstarší hráli na bubny,
tančili arabské tance anebo hráli deskovou hru o Karlu IV. Dovedli byste uhádnout, jak dlouho trvala
cesta povozu, který byl tažen volem z Norimberka do Prahy? Naši žáci to ví! Odpoledne nás již čekaly
vánoční trhy a vystoupení našeho sboru na Neumarktu v centru města. Děkujeme paní učitelce Janě
Vacátkové a dětem za nádherné písničky, které nás potěšily na duši. Dík patří i organizaci Tandem,
která nás finančně podpořila v našem cestování.
A jak viděli celý den naši žáci?
„Výlet do Regensburgu se mi velice líbil. Clermont-Ferrand-Mittelschule byla krásná a moderní, velice
se lišila od té naší. Ve škole jsme byli rozděleni do různých skupin. Já jsem tancovala arabské tance,
což mě zaujalo a pobavilo. Po přehlídce skupin jsme se vydali na vánoční trhy, kde jsme měli hodinu
rozchod, a mohli se podívat po celém náměstí. Pak nás čekalo vystoupení sboru, které se moc
vydařilo. Za odměnu jsme dostali kartičku na nápoj a jídlo. Já si dala punč a 1/4 Meter Wurst im
Semmel. Bylo to výborné a všem bych to doporučila. Po výborném jídle jsme se vydali k autobusu a
pak směr Plzeň. Mám spoustu nových zážitků, zkušeností a jsem moc ráda, že jsem mohla na tento
výlet jet!“
Veronika Vodáková, IX. B
„Škola se mi moc líbila, protože měla velká okna a bylo hezky vidět ven. Po nahrávání a dílnách jsme
šli na trhy a měli jsme rozchod. Pak jsme šli zpívat na podium. Cestou zpátky nám pustili Ledové
království. Moc se mi to líbilo!“
Szabo Nela, V. B
„V Německu se mi moc líbilo. Nejdříve jsme byli ve škole, kde jsme byli rozděleni do skupin, vždy
dva na dva, dva Němci na dva Čechy. Němci se snažili hádat naše česká slova a my jejich, někdy to
byla legrace se domluvit, ale nakonec jsme to zvládli :-) Potom jsme jeli na náměstí, kde jsme měli
rozchod. Bylo to super! Byli jsme v obchodním domě, měl pět pater!!! Potom měl vystoupení sbor.
Myslím, že se nám to povedlo. Také jsme měli na trzích rozchod. Zájezd byl super! Už se těším na
příští rok! :-)“
Veronika Semlerová, VI. A
„Myslím, že to bylo fajn, bylo místo i pro osobní volno.“ František Prokop, IX. A
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P.S. Odpověď zní: 20 dnů.
Mgr. Martina Pavelková, učitelka NJ

Zasmějte se s námi
A tenhle znáte?
Studente, dělá vám moje otázka nějaké potíže?
Otázka ne, pane profesore, ale odpověď.
„Dobrý den, paní učitelko, Pepíček nemůže do
školy, je strašně nemocný.“
„V pořádku a kdo volá?“ „Můj táta.“

Ptá se pan Vomáčka průvodce: „Kdy postavili
tenhle zámek?“
„Ve 14. století."
„A to ho museli stavět tak blízko dálnice?“
Hodina dějepisu: „Co se stalo 7. 4. 1348?“
„Byla založena Univerzita Karlova.“
„A co se stalo v roce 1357?“
„Slavili deváté výročí založení!“

Pepíček se ptá maminky: „Maminko, můžu se
koukat na televizi?“
Maminka: „Ano, Pepíčku, ale nezapínej ji.“
„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“
„Hodný a zbožný, tati.“
„Zbožný???“
„Ano, při každé mé odpovědi jenom říkal: „Pane
bože, pane bože.“
Pepíček je v parku a jezdí na kole.
Volá na maminku: „Já jezdím bez ruuukoouuu.“
Po chvilce volá znovu: „Mami, já jezdím bez
žžžuuubbbůůů.“
Hádají se stavitel a tesař, kdo z nich pomáhal na
stavbách dřív:
Stavitel: My jsme už před třemi tisíci lety
pomáhali stavět pyramidy.
Tesař: My jsme mnohem dřív pomáhali stavět
Noemovu archu. Do rozhovoru vstoupí elektrikář:
„Pánové, když Bůh řekl „Budiž světlo“, my jsme
měli dávno natažený dráty“.
Ptá se kamarád kamaráda: „Máte lžíce na
boty?“
„Ne, my boty nejíme!“

Žena si koupila los: „Jestli vyhraji, koupím si nové
šaty na dovolenou,“ pravila.
„A jestli nevyhraješ?“ zeptal se muž.
„Tak mi je koupíš ty.“
Potkají se dva lordi a jeden říká: „Já jsem tak
bohatý, že bych si mohl koupit celý svět!“
Druhý pokývá hlavou a říká: „Ale já ti ho
neprodám!“
HÁDAJÍ SE:
Wikipedia: „Já VÍM všechno!“
Google: „Já NAJDU všechno!“
Facebook: „Já ZNÁM všechny!“
Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“
Elektřina: „No tak se uklidníme, jo?!
Matěj Bartička, 7. A ,Ondřej Fencl 6.B, Podle

http://evtipy.cz/index.php?main=vtipy&kategorie=6

1. Je mi 46 let.
Jsem házenkář.
Hraju za Talent M. A .T. Plzeň.
V házené jsem brankář.
Měřím 190 cm a vážím 105 kg.
Od malička mlátím do brány, pokud
se naštvu.
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2. Jsem fotbalista.
Hraju za FC Viktoria Plzeň.
Jsem útočník.
Je mi 28 let.
Měřím 183 cm a vážím 74 kg.
Na dresu mám číslo 12.
Bydlím v Uherském Hradišti.

3. Jsem tenista.
Měřím 195 cm a vážím 90 kg.
Je mi 31 let.
Tenis jsem začal hrát v pěti letech.
Poprvé jsem se proslavil na Letních olympijských
hrách v Athénách v roce 2004.

1. Radek Motlík
2. Michal Ďuriš
3.Tomáš Berdych

Uhádni, kdo jsem

Připravil Ondra Míka, 7. A; zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal
_%C4%8Euri%C5%A1

Zábava

A. Čech, D. Bezděk, 7. A
Dreams come true at christmas - Sny o Vánocích, trolejbus

Vylušti vánoční křížovku

1. T
2.
M
3.
O
4. O
I
5. S
6.
A
7.
8. E
U

Č

1. Malý rybníček
2. Blesk a …
3. Místo koně používají na
severu….
4. Skok na skateboardu…
5. V noci se zdá...
6. Spisovně Honza…
7. Dědeček a….
8. Zkratka Evropské Unie
9. Ruskou národnost má...

9.
Myšlenka týdne
Mějte úctu ke svým rodičům! Vystudovali školy bez Googlu a
Wikipedie.
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Píšeme si pro radost
Přátelé
Žila, byla, v jedné malé vesnici Stromově žila

, který s ní chodil do

, která se zamilovala do svého oblíbeného

. Znali se už pár let, ale

a

se moc nebavili

a většinou seděli daleko od sebe.

zjistil, že se mu ztratil

Jednoho dne

neporadil, kde

jestli neví, kde

nevěděl, kde ještě hledat, tak se šel zeptat

mu poradila, aby se podíval za

je.

řekl, že se půjde

.
v

už

hledat.

Nikdo však o něm nevěděl a nikdo mu

podívat. Po chvíli se

, poděkoval jí a zeptal se jí, jestli s ním nepůjde na

řekla, že půjde. Na

s

nebo do

vrátil s
.

Překvapeně

se velmi těšila. Kdoví,

třeba spolu

začnou chodit.
Hana Rapová 7. B, Pavlína Svobodová 8. A

Dva životy: Příběh želvy
Všude hromady písku a vody. Sluníčko pálí a já se snažím
vyhrabat se z písku a dostat se co nejrychleji do bezpečí, do
vody, aby mě neulovil nějaký protivný racek. Když se mi
konečně podařilo vyhrabat se z písku, uviděl jsem milióny
stejných želv, jako jsem já. Všichni spěchali do vody a
někteří už ve vodě byli a spokojeně odplouvali. Už jsem
rozhodl, že se přidám k ostatním želvám, ale když jsem
udělal první krok, sklouzl jsem po hromadě písku a přepadl
jsem na záda a nedokázal jsem se, ať jsem se snažil sebe
víc, otočit zpátky na břicho. Nakonec se mi to podařilo a
pospíchal jsem, abych se dostal k ostatním želvám. Když
jsem ucítil pod ploutvemi ledovou vodu, ulevilo se mi, že
jsem ve vodě a v bezpečí. Jsem moc rád že, jsem se
nenarodil v zajetí, ale v přírodě, kde mě nebude ohrožovat
nic jiného než jiná zvířata.
Kročáková Adéla 8. A
1313

Já, želva
Konečně teplo, sluníčko svítí. Já jsem na
světě jen pár dní a už teď se mi tu líbí.
V plzeňské Zoo se na mě chodí koukat
spousta lidí. Senioři, rodiče s dětmi.
Zrovna včera tu byla jedna holčička jako
já. Malá blondýnka se želvím nosánkem,
pořád se usmívala a mávala mi. Ale
bohužel někdy přijdou i takoví lidé, kteří
se šklebí a mlátí do skla. Někdy si
připadám jako modelka za vitrínou
v obchodě. Už se těším, až vyrostu a
budu stejně velká jako maminka a stejně
silná jako je třeba tatínek. Venku je
krásně, ale tady za sklem to není ono.
V zoo se o mě starají hezky, každý den
dostávám spoustu dobrot, ale já bych
chtěla zažít moře a vůni pláže. Aspoň že
tu nejsem sama. Už se těším i na ostatní
želvy ve výběhu.
Týna Havelková, 8. A

Píšeme si pro radost

Za dveřmi už jsou opravdu Vánoce.
Tato svátky jsou významně spjaty s dodržováním zvyků a tradic. Sváteční
atmosféru zaručeně podtrhne nejen nazdobený a jehličím vonící vánoční
stromek, vánoční koledy a rozbalování dárků, ale i lití olova, pouštění lodiček
nebo házení střevícem. Spousta lidí během 24. prosince odolává vůni
vánočního cukroví i jídlem v nabité ledničce. A to do té doby, než usedne ke
štědrovečerní tabuli. Věří totiž, že když se postí, budou zaslouženě odměněni – uvidí zlaté prasátko. I
když ho ještě nikdo nikdy neviděl. Se štědrovečerní večeří je spojen ještě další vánoční zvyk: Naši
předkové ovazovali nohy štědrovečerního stolu provazem nebo řetězem. Věřili, že jedině tak celá
rodina zůstane v příštím roce pohromadě. A pozor! Naši předkové věřili tomu, že na Štědrý den se
nesmí prát. Přináší to totiž smůlu a neštěstí do domu. A rozhodně nepište svému partnerovi ani
zamilované psaní (tedy smsku nebo e-mail). Podle pověry by to mohlo znamenat rozchod.
Aby Vánoce proběhly bez jakýchkoliv nenadálých událostí, aby se překvapení – příjemné – skrývalo
jen zabalené pod vánočním stromkem, aby nikomu nezaskočila kost a ke štědrovečernímu stolu
s vámi zasedly i štěstí a pohoda všem svým čtenářům a přátelům přeje redakce.
Zachovejte nám přízeň, píšeme a tvoříme pro vás, protože vás máme rádi.
Vaše redakce

Poděkování patří paní ředitelce Jedličkové za umožnění tisku, paním učitelkám Horešovské, Lyerové, Pavelkové a Pískové za
příspěvky a všem, kteří nám pomohli číslo vytvořit.
Editor: Jitka Tauchenová, grafika: Daniel Chvojka, 6. B. Titulní a další fotografie z fotogalerie redakce a školy.
Tisk: 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39; 15. číslo, prosinec 2016
Cena výtisku: barevný 15,-Kč, černobílý 10,- Kč.
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