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Po roce jsme zase zpět
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rozhovory, reportáže,
naše úspěchy,
zajímavosti a vtipné
stránky.

Doufáme, že se vám
naše zimní vydání bude
líbit.
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Andy Čandová
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„Chodit do tanečních“
„Barevné kalhoty“
„Velké šály kolem krku“

,,Tanga vykukující z kalhot“
,, Nosit jen růžové oblečení
,, Podlézat někomu“
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V sobotu 6. 11. 2010 jsme se my, žáci 9. tříd, zúčastnili 5.
ročníku First Lego League v Praze. Šlo o Martina Černého, Jakuba
Zrzaveckého, Kateřinu Flaišhanzovou, Martina Jakla a mě. Je to
soutěž, ve které jde hlavně o programování stavebnice lego ze
speciální edice.
Tato soutěž byla rozdělena do čtyř disciplín, a to - design
robota, týmová spolupráce (nebylo předem určeno, co se bude
dít), Robot game a výzkumná prezentace. Nejvíce nás bavila
týmová spolupráce, pořád jsme u ní byli vysmátí a bavila nás. Měli
jsme např. brčky dofoukat 4 pingpongové míčky do kruhu. Až jsme
se divili, jak dobře dokážeme spolupracovat.
Každá disciplína se hodnotila zvlášť a pak se sečetla
všechna umístění, podle kterých se vyhodnotil absolutní vítěz.
Když vyhlásili, že 1. místo za týmovou práci vyhráváme
my, jen jsme na sebe s údivem koukali ☺. Hrdě jsme převzali cenu
a poslouchali dál. Nyní přišla řada na vyhodnocení výzkumné
prezentace. V této disciplíně jsme si hodně věřili, a tak nás
překvapilo, že jsme se umístili ,,až“ na 3. místě.
A teď celkové vyhodnocování. Při každém dalším místě
jsme si říkali :,, Připravte se, teď jdeme“, a ono pořád nic.
Vyhlašování 3. místa a zase nic ! Už jsme si začínali myslet, že se
na nás zapomnělo ☺. Nezapomnělo. Umístili jsme se na úžasném
2. místě.
Stali jsme se tak nejlepším týmem v historii naší školy a
pro nás pět je to obrovský úspěch.
A. Čandová, 9. A
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Jak jste si všichni určitě všimli, od září u nás učí nový pan učitel. Tak jsme se ho zeptali na pár
otázek:

1.) V jaké třídě se Vám
učí nejlépe? Proč?
Nejlépe se mi učí v 9.
A, protože dívky mají
velmi kladný vztah
k tělesné výchově ☺.

2.) Jakou máte aprobaci?
Jaký předmět učíte
nejraději?
Učím tělocvik a
technickou výchovu.
Nejraději učím tělocvik.

6.) Jaký sport Vás
zajímá? Proč?
Sportujete rekreačně
nebo závodně?
Rekreačně lyžuji,
zajímá mě lyžování.

3.) Jaké povolání jste chtěl
dělat v dětství?
Chtěl jsem být námořník.
8.) Jste na naší škole
spokojen?
Ano, jsem, protože můžu
učit 9. A.
9.) Preferujete slipy nebo
trenky?
Plavky ☺.

7.) Chodíte raději do kina
nebo do divadla?
Nikam, jsem kulturní
barbar ☺.

10.)
Jste ženatý? Kolik
máte dětí?
Nejsem ženatý a mám
jedno dítě
11.)
Preferujete život
na vesnici nebo ve
městě? Proč?
Na vesnici, protože
z vesnice pocházím.
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6.ročník

Třídy 6. A. a 6. B. šly do Amerického centra
v Plzni. Když jsme dorazili do studia, vydali jsme se do
místnosti, kde se měla konat prezentace na téma
Americké svátky. Po dobu prezentace nám lektoři
anglicky vysvětlovali, kdy se jaký svátek slaví, jak se
slaví a co se jí. Vyprávěli nám např. o Novém roku,
Silvestru nebo o Vánocích.
Po přednášce jsme se vrátili do školy a v učebně
angličtiny jsme si s paní učitelkou Pískovou shrnuli, co
jsme se dnes dozvěděli.

7.ročník

7. A i B se zúčastnily terénní
výuky. Jeli jsme do Stříbra na místo,
které se jmenuje Hornický skanzen.
Bylo to tam zajímavé, dozvěděli
jsme se hodně o životě horníků,
např. jaké používali nástroje.

8.ročník

Povídali jsme se také o tom, co
se těží v dolech za suroviny.
Terénní výuka se nám rozhodně
povedla.

Třída 8. A jela do muzea
v Blovicích. Muzeum vypadalo
zajímavě, už když jsme před ním
stáli. Dostali jsme pracovní listy
s otázkami k programu dnešního
dopoledne v muzeu.
Pozornost jsme zaměřili na
zakladatele muzea Františka
Raušara, architekturu, kroje,
interiér… Prohlídku nám svým
odborným výkladem zpestřil místní
průvodce.
Nejvíc nás zaujala expozice třídy pro
žáky, která pocházela z 18. století.
V té době ještě děti neměly ani
povinnou školní docházku. To jsme
jim všichni záviděli. . Průvodce nám
také vyprávěl, že ho učitelé bili.

Deváté ročníky navštívily nejdříve
divadlo Alfa, kde jsme zhlédli
představení James Blond.
Představení bylo loutkové a šlo o
parodii na známého akčního
hrdinu Jamese Bonda. Po divadle
jsme se přesunuli do Muzea loutek
na náměstí Republiky.

9.ročník
V muzeu jsme viděli mnoho zajímavých a krásných loutek, také jsme
se dozvěděli nové informace nejen o loutkách, ale i o jejich tvůrcích.
Na konci prohlídky muzea jsme zavítali do herny s loutkami, kde
jsme se rozdělili do malých skupinek a zkusili jsme pro ostatní
vymyslet a zahrát loutkové představení. Každá skupinka si
připravila něco jiného, od pohádek až po parodie.
Snad každý si na terénní výuce našel něco, co ho zajímalo nebo co se
mu líbilo.
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Vlády zakazují „neškodné drogy“, brání jejich výzkumu a naopak spíše podporují konzumaci
daleko nebezpečnějších drog legálních - tedy alkoholu a tabáku. V posledních čísle
renomovaného lékařského časopisu Lancent zveřejnil rozsáhlou studii dvou desítek legálních i
nelegálních drog. Tým vědců shromáždil hodnocení psychiatrů i dalších odborníků, kteří seřadili
drogy od nejškodlivějších po ty ,,nejméně nebezpečné´´.
Deset nejškodlivějších drog

•
•
•
•
•

Alkohol
Heroin
Crack
Metanfetamin
Kokain

•
•
•
•
•

Tabák
Amfetamin
Mariuhana
Extáze
Benzodiazepin

Stupně opilosti:

Stupeň č.1
Lehký úsměv, nejistota u cizích, flirtování s číšnicí, vyhledávání psychologického rohu (zády ke
zdi).
.
Stupeň č.2
Širší úsměv, nekontrolovatelný tik levého obočí, pravidelné chození na toaletu, vynechávání mytí rukou,
vizuální i hmatové zkoušky penisu u mužů (kapesní kulečník), autosexualita v začátcích vyjádřena hlazením.

Stupeň č.3
Neodolatelný šarm, první sbližování s druhým pohlavím, větší sebevědomí, zápach z úst, široký oduševnělý
úsměv.
Stupeň č.4
První problémy s rovnováhou, jazyk ještě pod kontrolou, intonace lehce nejasná, náhlé umění 17ti cizích jazyků,
první převrhnutí věcí na stole.
Stupeň č.5
Člověk začíná být velmi přítulný, žádné problémy s objímáním cizích osob i osob stejného pohlaví, nápadné
fixování na primární pohlavní orgány, žaludek začíná rebelovat, žaludeční kyselina a šťávy v krčním areálu.
Stupeň č.6
Spaní, též i na lavičce v parku, maximální hlad, filosofování o světové politice, hluboké přátelství s parkovacími
hodinami, diskuse s bankomatem, bez orientace.
Stupeň č.7
Ztráta mateřského jazyka spojená s problémy ovládání obsahu žaludku, velikášství v začátcích, dosažení
maximální aktivity u druhého pohlaví.
Stupeň č.8
Nekontrolovatelné močení, pokus mlátit souseda psem, úplná ztráta paměti, jazyková část mozku ztratila funkci.
Stupeň č.9
Pohlavní styk se psem z bodu 8, odvedení policií, sousedem nebo odvezení ambulancí, každopádně nakažení
neznámou pohlavní chorobou.
Stupeň č.10
Nebyl zatím dosažen, neexistují autorizované popisy stavu. Pověsti vypravují o tom, že bez cizí pomoci
nedokážete ani ležet.
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V každé třídě se nacházejí kontejnery na tříděný odpad. Víme vlastně,
proč třídit ???
Proč třídit odpad? To je otázka, která nás všechny napadne. Většina z nás si myslí, že odpad
třídit nemusíme, ale opak je pravdou.
Pokud nebudeme třídit opad, hrozí nám, že si zkazíme vzduch, který dýcháme .
Jaký odpad se dá třídit? Tak to je důležitá otázka.
Tříděným odpadem jsou papír, sklo, plast.
Jak poznám, kam mám dát jaký odpad? I toto může být otázka, ale na ni se snadno odpoví.
Roztříděný odpad házíme do různobarevných kontejnerů, které jsou ke třídění speciálně
určeny. Kontejnery jsou z plastu a každý má jinou barvu.
Žlutý kontejner na plasty a nápojové kartony
Modrý kontejner na papír
Zelený kontejner na sklo
Tyto kontejnery najdeme nejen v každém městě, ale i na vesnici.
A co se děje se tříděným odpadem dál?
Z recyklovaných kartonů se vyrábějí materiály na balení potravin, vajec, elektroniky, ale
používají se také na výrobu hygienických potřeb a objevují se nová uplatnění i ve světě
designu. Posledním úspěchem využití recyklovaných materiálů je výstavba ekonomů.
Představte si, že v České republice se ročně vypije 360 milionů litrů mléka a džusu
v nápojových kartonech firmy Tetrapak. Z takového množství by se dalo postavit 700
ekodomů
Z recyklovaných plastů se vyrábějí zatravňovací dílce, záhonové chodníky, výrobky tvarově
kopírující obdobný sortiment ze dřeva – tj. latě, prkna, obkladové desky, hranoly či kulatinu,
plotové plaňky, kabelové žlaby různých rozměrů, přepravní palety, desky, palubky a
nejrůznější tyčové profily. Tyto výrobky našly uplatnění v průmyslu, zemědělství, komunální
sféře i u jednotlivých občanů.
Recyklace PET lahví se ještě zaměřuje například na výrobu střiže a kabelů nebo vláken a
netkaných textilií.
Tak co myslíte - má cenu třídit?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nechcete sedět doma u počítače a trochu se hýbat ? Máte hodně volného času ?
Zkuste najít svůj koníček či zájem………
♦ TJ JS PLZEŇ-BORY
Jezdecká stáj, kde se naučíte jezdit na koni, pečovat o koně a mnoho dalšího.
Podívejte se na naše webové stránky: WWW.JS-PLZEN-BORY.CZ
♦TANEČNÍ ŠKOLA LION’S
Rádi tančíte společenské tance, salsu, jazzdance, swing a mnoho dalšího?
Podívejte se na naše webové stránky : WWW.LIONS-PHOENIX.CZ
♦DANCE CENTER EAGLE
Nabízíme pro vás tyto volnozájmové aktivity: jazz, moder dance contenporay, jazz funk,
Jazz dance musical, klasický tanec,limon’s styl, street dance.
Podívejte se na naše webové stránky: WWW.DCEAGLE.CZ
♦MASTERS JUMP
Kalikovský mlýn: WWW.KALIKOVSKYMLYN.CZ
75,- Kč jedna lekce
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Móda:
To jsou boty!
Nejsou boty jako boty! Kdo chce být na ulici opravdu vidět, měl
by nazout třeba právě tyhle! Opravdu zvláštní kolekci
bizarních botiček vytvořil izraelský výtvarník Kobi Levi (35)
z Tel Avivu. Víc než jako boty vypadají spíše jako běžné věci
kolem nás. Mají podobu nahého těla, psů, banánů, praků,
nákupních košíků, křesílek a dalších "obyčejně neobyčejných"
věcí.

Muzika:
The Black Eyed Peas – The Beginning
The Black Eyed Peas udeří koncem listopadu s novým albem. Ani ne
za měsíc se The Black Eyed Peas vrátí se zbrusu novým studiovým
albem. Deska vyjde 29. listopadu a bude se jmenovat “The
Beginning“.

Hvězdy:
Robert Pattinson & Kristen Stewart chystají svatbu!
Ačkoli se dlouho zdráhali vůbec přiznat, že spolu randí, teď plánují svatbu! A to opravdu brzy!
Obřad má totiž proběhnout už v prosinci a má být velmi netradiční! "Kristen má ráda tmu, takže
chce, aby je oddali voodoo kněží v New Orleans," prozradil zdroj z blízkého okolí Twilight stars.
Robert (24) i Kristen (21) prožívají svůj vztah opravdu naplno. "Je vážně těžké být maximálně
zamilovaný a nemoci svou lásku vidět, protože je zrovna stovky mil ode mne," přiznal nedávno
filmový Edward.
"Nejhorší je, jak nás neustále propírají média," stěžoval si Rob a jeho známý dodává, že i to je
jeden z důvodů, proč se pár rozhoupal ke svatbě: "Chtějí dát veřejnosti jasně najevo, že k sobě
patří. Oni se opravdu velmi milují."
Nejenže až do obřadu chtějí Kristen a Robert udržet veškeré informace pod pokličkou, ale
rozhodli se, že ani po něm nebudou svou lásku vystavovat na odiv. Nechtějí totiž nosit prstýnky!
"Místo nich si navzájem koupí speciální dárek, který jim bude toho druhého připomínat, a hlavně
si nechají na bok vytetovat malou kotvu. Jako symbol záchrany v jakékoliv bouři," prozradil tajný
informátor na závěr.
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•

Binární kód počítače obsahuje jedničky a nuly. Binární kód Chuck Norrisova mozku
obsahuje pouze jedničky.

•

Chuck Norris dokáže vyhrát hru Dostihy a sázky, aniž by vlastnil jediného koně.

•

Chuck Norris neměl nikdy problém s alkoholem. Avšak alkohol má problém s Chuckem
Norrisem.

•

Chuck Norris umí prásknout otáčivými dveřmi.

•

Velká čínská zeď byla původně postavena, aby zabránila vstupu Chucka Norrise. Žalostně
selhala.

•

Chuck Norris nechodí do kina. Vždy ví, jak to dopadne.

•

Když Bůh řekl: „Budiž světlo,“ Chuck Norris otočil vypínačem.

•

Chuck Norris dokáže pálit lupou mravence. V noci.

•

Chuck Norris je častým dárcem krve pro Červený kříž. Jen ne své vlastní.

•

Chuck Norris našel odjištěný granát.
„Granát,“ pomyslel si Chuck Norris.
„Chuck Norris,“ pomyslel si granát a raději se rychle zajistil.

•

Žádné vtipy o Chucku Norrisovi nejsou vtipné. Kde je Chuck, tam končí veškerá legrace.

Příchod do školy- cesta na popravu
Škola- věznice
Třída- planeta opic
Pětka- chléb náš každodenní
Vyučování- smlouva s ďáblem
Prázdniny- sladká slova svobody
Tělocvik- přehlídka z Peking
Literatura - nedělní chvilka poezie
Dílny- urob si sám
Sborovna- sídlo nepřátel
Rozhlas- kriminální ústředna
Uklízečka- dívka na koštěti
Školník- mstitel s píšťalkou
Šatna- vlčí doupě
Tahák- skrytý pramen
Volná hodina- sůl nad zlato
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Dějepis- film pro pamětníky

Při našich cestách po světě jsme se seznámili s odvážným Eku
Habidem, Masajem, který nám vyprávěl o svém putování Evropou.
Vydal jsem se do Evropy, druhého nejmenšího kontinentu, na
jeden týden.
Evropa se nachází vedle Afriky a Asie. Od Asie je oddělena pohořím
Ural. Je to vlastně jedna pevnina, protože ji nerozděluje moře. Kdyby
nebyl Gibraltarský průliv mohlo by se z Afriky do Evropy chodit
pěšky.
Za jeden týden jsem se dozvěděl hodně zajímavého.
Evropa je velmi fascinující země. Ale mým prvním dojmem byl pocit,
že jsem se ocitl někde na jiné planetě. Není to tu ani trochu podobné
mému domovu v Africe. Jakmile jsem vystoupil z letadla, cítil jsem se
jako malý mraveneček mezi velikými domy a ostatními podivnými
věcmi. Udivila mě nízká teplota vzduchu a to, že nikde nerostly stromy ani neběhala žádná
zvířata.
Na první překážku jsem narazil rychle. Přes pás, kde jezdily plechové krabice, vedla bílá
cestička a něco tam rychle ťukalo. Netušil jsem, že je to přechod pro chodce ani jak funguje, a
tak jsem šel vpřed. Najednou začalo všechno kolem mě zastavovat a troubit. Pronikavým
tónem. Vůbec jsem ničemu nerozuměl. „ To bude ale týden, “ tušil jsem.
Evropané se od nás liší hlavně barvou pleti a mají zajímavý styl oblékání. Různé střihy,
látky a barvy. Každý člověk měl na sobě něco jiného. Skoro celé tělo bylo látkami zakryto, vlasy
stažené do copánků, gumiček, nebo jen tak volně rozpuštěné, různých délek a barev. Neměli na
sobě žádné těžké ozdoby. Mohou bez problému běhat a skákat.
Další zvláštností jsou lidská obydlí. Velké upravené domy nebo vysoké šedivé krabice. Říkají
jim paneláky.
Lidé v Evropě vůbec neumí běhat. Pohyb jim zajišťují větší či menší oplechované vozy, které na
jednom místě spolknou hromadu lidí a na jiném místě je postupně vyplivnou. Nechal jsem se
také pohltit. Uvn itř se mi líbilo. Třáslo to se mnou, lidé se na mě mačkali, venku ubíhaly domy,
jenom mi pořád někdo sahal po tašce. Ale vždycky toho nechal, když jsem ho plácnul.
Pátý den svého pobytu jsem si dal za úkol prohlédnout trhy. Když jsem vstoupil do nějaké
místnosti s oblečením, potravinami a dalšími věcmi, nevyšel jsem z údivu. Nechápal jsem,
k čemu mají Evropané tolik hadrů a co znamenají ty štítky s čísly u potravin. Jelikož mi došly
zásoby jídla z domova a já měl hlad, vzal jsem si nějaký balíček, kde stálo „sušenky“. Vyšel jsem
z obchodu a ucítil jsem zezadu nátlak na ruce. Chytili mě nějací muži v modrých oblecích a
chtěli po mě nějaké peníze za to zboží. Byl jsem vyděšený, a tak jsem jim dal několik ozdob.
Pánové v modrých oblecích byli ozdobami tak unešení, že se na mě ani nepodívali. Mohl jsem
jít dál.
Když si zpětně v hlavě vše promítám, myslím si, že tak zajímavý a bláznivý týden jsem
ještě nezažil.
My děkujeme Eku Habidovi za zajímavé vyprávění a přejeme mu šťastnou cestu domů.
K. Chalupná, 8. A
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Víš, proč blondýna na přechodu za sebe hází rohlíky???
…Krmí zebru …
Víš, jak blondýna zabije kapra???
…Utopí ho…
Blondýna stojí u brány parku a čte si ceduli: VSTUP POUZE SE PSEM NA VODÍTKU!
Zamyslí se a pak přemýšlí: Nějaký špagát bych našla, ale kde najdu psa? To jako fakt
netuším.

Baví se dva policajti: „Víš o tom, že letos připadá Silvestr na pátek?“ A druhý
odpoví: „DOUFÁM, ŽE NEBUDE TŘINÁCTÉHO. “
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S Richardem Genzerem se setkávám skoro každým rokem na Filipově hoře u zpěvačky Lídy
Nopové. Když měl chvíli čas, položil jsem mu pár otázek:

 Kdy jste vlastně začal hrát?
„Já jsem nezačal hrát, já měl štěstí. Já jsem byl tanečník, já s hraním nemám vůbec nic společného,
takže já nejsem vůbec herec, tak se omlouvám všem hercům, hlavně Suchánkovi, já nejsem herec,
ale tanečník a vlastně jsem nikdy nehrál, dělali jsme si jenom naše legrace, takže se nedá říct, že
jsem hrál, to není nic o hraní, protože já jsem to dělal s lidma, který mám rád, který mě podpořili, a
myslím si, že s tím nemám nic společného.“
 Takže kdy jste začal tancovat?
„Já jsem začal ve třetí třídě základní školy, to mi bylo asi osm let. Ve třetí třídě jsem tancoval lidový
tanec, folklór. Samozřejmě jsem také miloval Michaela Jacksona a chtěl jsem tancovat jako on.
Někde jsem uviděl nápis přijďte tancovat, tak jsem tam šel, bylo to tenkrát v Ďáblicích, nebylo
specifikovaný, o jaký druh tance jde, a najednou to byl lidový tanec (polka, Morava). No, a pak jsem
se dostal na konzervatoř. Tam byly talentový zkoušky. Takže já mám vlastně konzervatoř z leknutí.
Lidi dneska tancují a nepotřebují k tomu konzervatoř a jsou kolikrát i lepší. To je asi tak celý, že já
měl krásný život.“
 A vedli Vás k tomu rodiče?
„Rodiče k tomu nepřispěli vůbec, i když táta tancoval a maminka kdysi taky trochu. Tatínek ze mě
chtěl mít fotbalistu, takže jsem do toho hrál i fotbal, ale já chtěl tancovat. Bohužel teď nevím, kde to
bylo, nebo kdy to bylo, ale mě to bavilo, tak jsem to dělal, a dospělo to až sem. Myslím, že to je
krásné, ani jsem nevěděl, že to může dojít až tak daleko.“
P. Bouček, 6.B
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….aneb slohová práce žáků 9. tříd

Jednoho dne v noci jsem se vzbudil a dostal jsem chuť na kraví mléko, a tak jsem vstal z pece a
šel podojit moji kravičku Milku, protože noční mléko je prý zdravé.
A tak jsem dojil a dojil a najednou zaskřípala vrátka od stodoly, až ji z toho vemeno
ztuhlo a mléko se srazilo v sýr. Běhal mi z toho mráz po zádech. A však stihl jsem utéct, když tu
najednou jsem zaslechl hlasité bučení mé kravičky Milky. Ztuhl jsem na místě. Ze stodoly se začal
valit velký tlustý stín, otočil jsem se a on stál za mnou. ,, Pane Bože“, vykřikl jsem, protože jsem
nechápal jak to udělal.
Kousl mě do krku a ucítil jsem mléko mé kravičky Milky, ale on netušil, že to mléko, které
jsem stihl vypít , obsahovalo česnek, kterým Milku krmím každý večer. A česnek hrabě Hráběte
odpuzuje.
Utíkal jsem ke stodole, kde jsem se schoval v kadibudce. Zůstal jsem tam až do rána, kdy
přiběhli sousedé a pověděli mi, že hrabě Hrabátor zabil všechna zvířata ve vesnici a super kráva
Milka ho zastavila. Avšak po dvou letech podlehla zraněním, které ji způsobil hrabě Hrábě. Ale
moje kravička Milka nezůstala zapomenuta! Stačila na svět přivést dvojčátka, takzvané
Milkyway. Ve vsi jsme jí postavili pomník jménem ,, Milčin hrdý velký Pomníček“.
Od té doby jsme už o hraběti Hráběti neslyšeli, neboť nás chrání naše dvojčátka
Milkyway svým extrémně jedovatým mlékem s příchutí česneku.
M. Černý, J. Procházka, 9.A
Závěrem bychom chtěli poděkovat: paní ředitelce Jedličkové za umožnění vydání časopisu,
naší vedoucí časopisu p. uč. Tauchenové, celému týmu redaktorů za jejich čas, našim dobrovolným
zpravodajům a vám za chuť si náš časopis přečíst.
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Hezké Vánoce a prima nový rok 2011.
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