3. vydání prosinec 2009, 15,-kč

28. ZŠ v Plzni Rodinná 39
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Jaké knížky u vás bodují, aneb Kniha vašeho srdce.

15
O

10

0

P
o
t
t
e
r

V
t
i
p
n
é

k T
n w
í i s
ž l á
k i g
y g a
h
t

H
o
r
o
r
y

l
i
t
e
r

z
v
í
ř
a
t
e
c
h

d
o
b
r
o
d
r
u
ž
n
é

N
e
č
t
u
v
ů
b
e
c

1

5

H
a
r
r
y

D
í
v
č
í

Harry Potter
Dívčí literatura
dobrodružné

Vtipné knížky
Horory
Nečtu vůbec

Twilight sága
O zvířatech
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Tentokrát jsme si přepadli paní učitelku Richterovou a položili jsme
se jí pár otázek.
Plánujete mít časem rodinu? Kolik byste chtěla mít dětí?
Rodinu bych časem určitě chtěla, ale zatím ne. Chtěla bych mít 3 děti - dvojčata, kluky,
fotbalisty.
Jaký je váš oblíbený film?
Harry Potter, Star Trek, Twilight.
Jaké máte ještě koníčky kromě angličtiny?
Ráda se věnuji kynologii (věda o psech), sci-fi, čtení angloamerické literatury
Jak trávíte Vánoce?
Vánoce trávím s rodinou, ale hlavně se svým psem. Vánoce nemám ráda kvůli tomu, že můj
pes se bojí ohňostrojů, a tak je věčně někde zalezlý. Nejlepší činnost je ale koukat na něj, jak
se válí ve sněhu.
Kolik máte koupených dárků na Vánoce?
Jeden dárek jsem koupila už v červenci, ale také už jsem ho nadělila. Jinak žádné dárky ještě
koupené nemám.
Čím jste chtěla být, když jste byla v našem věku?
Americká herecká hvězda v Hollywoodu.(smích)
Uvažovala jste někdy o tom, že byste učila jiný předmět?
Uvažovala jsem o tom, že bych učila dějepis a hudební výchovu.
Vzpomenete si na nějakou vtipnou vzpomínku ze SŠ?
Ano, s mou nejlepší kamarádkou Kájinou jsme šly jednou spolu po škole domů a cestou jsme
uviděly v zahrádce jablka. Měly jsme hlad, a tak jsme tam vlezly a jablka si vzaly. Za námi se
ale ozvalo: “Já vás vidím!“. My jsme utekly, ale bez jablek.
Děkujeme paní Richterové za odpovědi, které nám poskytla! ☺
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Žáci 7.A a 6.A se jeli
podívat na přírodní památku U
Báby - U lomu poblíž Žihle.
Nejdříve jsme se zastavili U báby a
odhadovali jsme některé fyzikální
veličiny( např. rozměry, obvod a
hmotnost). Zjistili jsme, že Bába je
vysoká 6 m a široká asi 12 m.
Také jsme se dozvěděli, že se zde dříve
těžila žula.
K druhé části jsme museli jít asi 1
km
západněji.
Tam
jsme
našli
seskupení menších balvanů do podoby
skalního města.
Je to chráněná památka od roku 1993.
Získané poznatky o přírodě i změřené
či odhadnuté hodnoty nám poslouží při
výuce přírodovědných předmětů.
Třída 6.B se vypravila k dančí
oboře v Nezvěsticích. Někteří z nás P
mohli poprvé vidět daňka úplně zblízka
a my všichni jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí o daňcích

I my osmáci jsme rádi
vyměnili sezení v lavicích a psaní
testů za zajímavější akci, a proto
jsme odjeli v úterý
z Hlavního
nádraží v Plzni s doprovodem paních
učitelek Tauchenové, Tomanové a
Kubové do malého městečka Blovice
v okrese Plzeň-jih
Naším cílem bylo muzeum
jižního Plzeňska, kde jsme zhlédli
velice zajímavé expozice, které se
týkaly zakladatele muzea Františka
Raušara.
Stálé
expozice
jsou
zaměřeny na lidovou architekturu a
kroje, měšťanský i šlechtický interiér.
Hodně nás také zaujala zámecká
kaple sv. Ondřeje, kde jsou umístěny
krásné obrazy známého malíře J.V.
Hellicha. Byla nám sice trochu zima,
protože prohlídka byla na náš vkus
dost dlouhá, ale zase jsme viděli
zajímavé předměty, které byly kdysi
v domácnosti stejně běžné jako dnes
rychlovarná konvice a myčka.

9.A měla sraz v 8:10 hodin na
vlakovém nádraží. S nadšením, že
jedeme na zříceninu hradu místo
úmorného učení ve škole, jsme nasedli
do vlaku. Zřícenina hradu Gutštejn je
úžasná a dost jsme se na ní vyblbli. Po
hodině odpočinku na zřícenině jsme
hlasovali, kdo chce jít dál a kdo chce
jít domů. Samozřejmě, že většina
chtěla jít domů, ale nakonec se
ukázalo, že učitelé mají silnější hlas, a
tak jsme šli dál. Po dlouhé, bahnité,
namáhavé cestě jsme došli k mlýnu a
dál ke kapličce, kde
prý vytéká
kouzelný pramen, který léčí nemoci
a zranění. Samozřejmě, že se napili
jenom učitelé a pár jedinců, paní
učitelka Horešovská si vodou umyla
oči, aby lépe viděla atd…
Pak následovala cesta zpět, krásná,
klidná, dokud jsem já s Riegerem
neudělal "botu". Bolely nás nohy
a nechtěli jsme obcházet koleje, tak
jsme to přeběhli přes koleje a kvůli
tomu píšu tento článek.
B
Byl to hezký den, i když spousta lidí
říkala, že výlet byl spíše za trest.
T.Fránová, J.Egrtová. M.Januš
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Reportáž z přátelského Regensburgu.
Zatímco druhý stupeň jezdil v úterý 27.října při
terénních výukách za poznáním, skupina vybraných
žáků jela do družebního města pracovat na společném
díle.
S dětmi z partnerské školy jsme pracovali na projektu
,,Porovnání života českých a německých teenagerů.“
Dorozumívali jsme se hlavně angličtinou, a když to
nešlo, tak rukama a nohama ☺. Většina z nás se těšila
na přespání v tělocvičně, ale k našemu zklamání jsme
spali v jedné z jejich tříd. Vytvořili jsme zde kalendář
na rok 2010, poznali jsme, jak to v Německu chodí, a
sami na sobě jsme si ověřili, na jaké úrovni jsme
s angličtinou.
Němci se k nám chovali pohostinně a mile. Těšíme se, až k nám do školy také
přijedou.

V úterý 24.11.jsme se neučili, protože jsme měli předvánoční dílny, ve kterých se
vyráběly dárky na vánoční jarmark. Žáci se zapsali podle toho, co by je bavilo, do
určitých dílen. Dohromady bylo 6 výrobních dílen - výtvarné techniky, 2x keramika,
výroba vánočních přáníček, vyrábění stojanů na nože ze dřeva a žurnalistika. Kdo nechtěl
tvořit umění, chopil se košťat, lopat a hrábí a dal se do podzimně – zimního úklidu okolí
školy. Cílem bylo nejen vytvořit dárky na vánoční trhy ale také zkusit si vyrobit dárek a
zpříjemnit den ve škole, když se neučí...
My novináři jsme se na krok zastavili a fotili, jak se jim vede…
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Pojďte s námi do kina.
O co jde?
Vztah Edwarda (Robert Pattinson) a Belly
(Kristen Stewart) se zdá být jako z
pohádky.Avšak jen do Bellyných
osmnáctých narozenin. Když se Edwardův
upíří bratr neudrží a Bellu napadne, dojde
k řadě nečekaných událostí, které
zamíchají osudy všech hlavních postav.
Naštěstí najde Bella oporu u věrného Jacoba (Taylor Lautner). Dokáže Jacob ochránit
Bellu před pomstou Victorie (Rachelle Lefevre) i před vlivem Edwarda, nebo bude
poražen poutem silnějším než smrt? Na nejen tyto otázky najdete odpověď v 2.díle ságy
Stmívání, Nový měsíc.

The

twilight saga
new moon

Na co nejčastěji odpovídá upír a
vlkodlak?

Také představitel vlkodlaka
Taylor Lautner se trochu
rozpovídal.

Je krásný, mladý, úspěšný a je idolem
mnoha dívek a žen. Ano, je řeč o
talentovaném herci Robertu Pattinsonovi,
který si ve filmu Twilight zahrál tajemného a
sexy upíra Edwarda Cullena.
?Mnoho vašich fanoušků ve vás vidí vaši
postavu. Řekněte nám, kdo je skutečný
Robert Pattinson?
Jsem mnohem víc nudný a méně fascinující
než Edward, to je jisté. Rád čtu a mojí vášní
je hudba. Když zrovna nenatáčím, zajdu si
do malé hospůdky, kde nikdo neví, kdo
jsem.
?Jaký jste byl kluk?
Byl jsem velice stydlivý, uzavřený a neměl
jsem žádnou sebeúctu. Nejhorší období jsem
měl ve svých 17ti letech, protože jsem
hledal své místo.
?Vaše vlasy jsou brány za novou
chaotickou módu. Byl to váš nápad?
Je to to nejzábavnější, co se mi snad kdy
stalo! Nikdy jsem si nemyslel, že vzhled
bude takový problém. Chtěl jsem, aby byly
moje vlasy takové , jako když jsem ráno
vyskočil z postele (smích). Neměl jsem moc
rád, když mi vlasy upravovali a dávali makeup. Tak jsem navrhl, aby mi dávali pouze
make-up, ale vlasy nechali, jak vypadaly,
když jsem se vzbudil. Myslím, že to bylo
perfektní, jak se dostat pod kůži upíra.
Chtěl byste být nesmrtelný jako vaše
postava?
Ne. Možná jsem ještě příliš mladý, abych si
uvědomoval radost z věčného života, ale
nemám strach být starý a potom zemřít.
Zeptejte se mě na smrtelné posteli, možná
odpovím jinak.

?Jaké je to pro vaši rodinu a
přátele, vidět lidi, jak křičí nad
fotkami, kde jste do půl těla?
Je to zvláštní. Pro mě je to trochu
trapné a jsem si jistý, že pro ně je to
ještě horší.
?Co máte rád na hraní Jacoba?
Miluju vztah Jacoba a Belly. Je to tak
odlišné od toho, co mezi sebou mají
Edward s Bellou. Jacob a Bella začínají
být opravdu dobří přátelé. Oni se stali
nejlepšími přáteli - můžou říct tomu
druhému naprosto cokoli, dělají spolu
úplně
všechno,
jezdí
spolu
na
motorkách. Miluju to. A pak začne
jejich vztah přerůstat do něčeho víc... a
vy jste překvapeni, když se občas vrátí
zpátky do minulosti, k přátelství. Miluju
na tom to, že jsem schopný to udělat.
A taky práci s Kristen Stewart, to, jak
nám všichni pomáhají, našeho režiséra
Chrise Weitze, celý štáb... Užijeme si
mnoho zábavy.
?Co může na New Moon zaujmout
kluky?
Je tam víc akce než v Twilight. Je to
více vzrušující - jsou tam vlkodlaci a
upíři, kteří bojují, protože se nesnáší.
Nejde jen o to vystupňovat akci, to
dělá celý příběh stejně tak dobře. Nyní
je do toho zapletená i třetí postava.
?Který film máte rád a stydíte se to
přiznat?
Zápisník jedné lásky. Nemyslím si, že
bych se měl stydět to přiznat - je to
skvělý film. Nestydím se. Jsem na to
pyšný.
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Je tak
nádherná!

.

No jo prosím tě.

Auu!

Já jsem tak
zamilovaná.

WOW!

Ty se taky
otočíš za
každým
klukem, už
toho mám
dost!

Néééé!
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Za chvíli
se probere.

Už je na
tom lépe.

To bude
dobrý.

Vždyť ho
přejelo
auto!

Omlouvám
se ti, nezlob
se na mě. ☺

KONEC

Pryč od vážných věcí……
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Byla jednou jedna myška Kulička, která bydlela v malinké skulince
na kraji lesa.
Jednoho zimního večera foukal studený severní vítr, a tak myška neběhala
venku jako obvykle, ale byla zalezlá doma v postýlce a koukala se na
televizi. Najednou někdo zaklepal na dveře. Myška si pomyslela: „Kdo to
jenom může být?“ Obula si bačkůrky a šla otevřít. Když otevřela dveře,
uviděla tam stát svoji kamarádku zabalenou v teplém kožíšku a chlupaté
čepici, jak drží v ruce malý dáreček. ,, Jé, ahoj, Škrabalko. Co tady děláš
v takové zimě ?´´ řekla Kulička. ,, Dnes je přece Štědrý večer, tak ti nesu malý dáreček,´´
odpověděla Škrabalka. ,, Propánajána, já na to dočista zapomněla, to je ale nadělení,´´ řekla
Kulička. ,,Víš co? Tak jdi teď spát a já ráno přijdu a už něco vymyslíme,´´ řekla Škrabalka. ,,
Dobře, tak ahoj´´. ,,Ahoj ´´. Škrabalka odešla a Kulička si šla lehnout do postýlky. Spala tvrdě
a ve snech přemýšlela o tom, co má Škrabalka v plánu.
Ráno Škrabalka zaklepala na dveře, ale Kulička byla ještě v posteli. Když otevřela
dveře, Škrabalka ihned spustila: ,,Rychle, nic neříkej, obleč se a pojď ven´´. Kulička ji
poslechla a během chvilky byla venku. Nejdříve šly do lesa a natrhaly si pár smrkových
větviček . Odnesly je ke Kuličce domů a pověsily na ně ořechy, sušená jablíčka a pomeranče.
Potom spolu upekly perníčky a vanilkové rohlíčky. A když nastal večer, oslavily spolu myšky
o den opožděný Štědrý večer. Vyměnily si vánoční dárky, dívaly se spolu na pohádky
v televizi a baštily vánoční cukroví.
A takhle oslavila myška Kulička Vánoce☺.
V.Pavlátová, 8.A

Žehlička

Na naše zvědavé
otázky odpovídaly
třídy 1.B, 2.A, 3.B,
3.A, 4.A, 7.A, 8.A,
8.B, 9.B. Celkem 50
z vás.Díky.
Skateboard

Playstation

PC a mobil

lego

A co si nejvíc přejete vy?
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Sudoku

2 6

4
Předvánoční křížovka

7 1 4
3

1) Na vánoční stromeček věšíme……
2) Z ořechových slupek děláme…….
3) Na Vánoce krájíme…..
4) Z dárků máme…….
5) Po zimě se těšíme na …..
6) O Vánocích panuje vánoční……
7) Vánoční zvonítka
8)O Vánocích slaví celá…..
9) Vánoce jsou……
10) Pod stromečkem najdeme….
11) Mládě od krávy
12) O Vánocích zpíváme…..
13)Na Vánoce pečeme ……..

2

4 9

7 2

5 1 8

5

2
7 1 6 3

8 5 9 4

9
6
1

7 4
9 3

1)
2)

Uhádneš, co to je?
3)

1. Dvě kukačky vedle
sebe sedí, jedna

5)

druhou nevidí. Co je

X

to?

6)
7)

2. Maličký sklípek, v
něm řady slípek a

9)

červený kohoutek. Co

10)

je to?

11)
12)

3. Co roste kořenem

13)

vzhůru?

Řešení:

(ičo, asup, buz)
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♥1) Karel Čapek (1890 – 1938), český
prozaik, dramatik, novinář, básník, filosof a
překladatel, řekl :
a) Neúspěch znamená nevyužít příležitost.
b) Neúspěch je slabá vůle.

Víte, co opravdu řekli?
♥3) Antonie de Saint-Exupéry
(1900 - 1944) francouzský prozaik,
řekl :

c) Neúspěch je bratr úspěchu.

a) Láska je dar, který jsme si
navzájem dali.

♥2) Jan Amos Komenský

b) Láska je štěstí, které si vzájemně
dáváme.
c) ) Láska je radost, kterou si
vzájemně dáváme

(1592 -1670)
a) Ten, kdo miluje knihu, je
ochuzen o hlubší poznání světa

b) Ten, kdo nemiluje knihu,
nemiluje moudrost. Ten, kdo
nemiluje moudrost, stává se

♥4) Božena Němcová (1820 – 1862), naše
nejznámější spisovatelka, řekla :

hlupákem.

a)Láska je nemoc, která člověka oslepuje.

c) ten, kdo nečte knihy, stává se

b)Láska je nemoc, leckdy smrtelná.

služebníkem hlouposti.

c)Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

Spojte čísla čarami a dotvořte obrázek
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Překlepy aneb co se také povede.
• Vašek má na hlavě jepici (čepici).
• Ve vaně plaval kopr (kapr).
• Káťa kopala panenku až do pěti ( koupala ).
• Pavlovi uvadly sešity (upadly).
• V potoce čumí voda (šumí)
• Popelka o půlnoci prcla z plesu (prchla).
• Teta bydlí v kaši (Aši).
• Náš táta občas bije pivo (pije).

Jak omluvit pozdní příchod.
• Přišel jsem pozdě, protože mi telefonovali z ministerstva školství
kvůli průzkumu veřejného mínění. Trvalo to hrozně dlouho, než
jsem vyjmenoval/a všechny výborné učitele na naší škole.
• Promiňte, měl jsem domácí vězení.
• Je mi líto, ale nějak se mi zasekla dvířka na adventním kalendáři.

Odhal, kdo to řekl – řešení: 1a, 4b, 3b, 4c

Co říct, když zapomeneš domácí úkol.
• Nemohla jsem najít žvýkačky, přestože jsem je nutně potřeboval/a.
V jedné studii se píše, že při žvýkání mozek pracuje lépe.
• Já mám solární kalkulačku a včera odpoledne pršelo.

Učitel mě nachytal při opisování.
• Ten tahák sem asi přivál vítr. Pořád říkám, že tady táhne.
• Přemýšlel jsem. Je vědecky dokázáno, že se přemýšlí lépe, když se člověk
rozhlédne napravo (nalevo)
• Jsem jenom chtěl/a zjistit, jestli to má soused dobře.

Dali dohromady: -Písmenka skládaly Andrea Čandová, Anežka Kimmelová, Aneta
Malafová, Jana Egrtová, Veronika Pavlátová, Klára Piherová
- S grafikou si pohráli Marek Januš, Jakub Zrzavecký, J.Egrtová
- Herecký výkon podali Michaela Vlčková, Lucie Horová, Marek Januš,
Jakub Zrzavecký, A.Kimmelová
- O zábavu se postaraly Kateřina Flaišhanzová, Karolína Schleissová,
Terka Fránová
Pomoc v nouzi: p. uč. Tauchenová
Velký dík si zaslouží: Jistojistě paní Richterová za rozhovor, všichni, kteří se dobrovolně i
nedobrovolně nechali vyfotit, vedení školy, že nám umožnilo časopis vytisknout a vy všichni,
že si naše výtvory přečtete.

HEZKÉ VÁNOCE!
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