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Obsah:
Na slovíčko s ….
Milí čtenáři.
Zase je tu máj, měsíc, kdy se prý máme mít

Interview s učiteli str. 3 - 4

nějak víc rádi. A také měsíc, ve kterém se
osmáci musí naučit stejnojmennou básničku,

Projekty, cesty str.5 - 8

aby svým češtinářům udělali radost.
Nemám tenhle měsíc ráda. Připomíná mi, že

Velikonoce str. 9 -10

končí další školní rok, pro někoho dokonce
devátý, a že po prázdninách už na chodbách
nepotkám známé firmy, ale úplně nové tváře,

Děti za to nemůžou str. 11

ještě vystrašené z druhého stupně. A ty naše
známé tváře už budou brousit po úplně jiných
chodbách a z očí jim bude svítit odhodlání začít

Ježibaba má problémy str. 12 -13

znovu, lépe se učit, psát úkoly, mít zabalené
sešity, nepsat při hodině esemesky a hlavně,

Naše škola má styl! str. 14

hlavně si pečlivě psát poznámky☺.
A protože tenhle časopis právě letošní deváťáci

Co nás čeká? str.15 -16

postavili před třemi lety na nohy, je dneska také
trochu o nich. A já jim k tomu přeji, aby do toho
nového, středoškolského života vykročili pravou

9. A a 9. B se loučí str. 17-18

nohou. A vám ostatním přeji mnoho zábavy
s naším občasníkem a hezké prázdniny.

Závěr str. 19

Vaše Jitka Tauchenová
Vedoucí časopisu

Zeptali jsme se deváťáků:
Co ti dala základní škola?

Znalosti. Naučila jsem
se prezentovat svoji
práci před lidmi.
Péťa S., 9.B

Rozšířil jsem si svoje
vědomosti a seznámil
jsem se s hodně
kamarády. Kuba Z., 9.A

Nové znalosti, nové
kamarády.
Andy B.,9.A
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Jak jsme posnídali s Novou
aneb MIŠí děti v TV
Zastavili jsme se s dvěma členy vítězného
týmu Miších dětí, s Eliškou T. a Janem
T., kteří zvítězili v republikovém kole
soutěže
Miší
děti
říkají
STOP
kyberšikaně, a položili jim pár otázek.
1) Co to vlastně je kyberšikana?
Je to šikana po internetu a telefonu.
2) Kdo tvořil celý vítězný tým?
Tým tvořili žáci Eliška T., Jan T., Natálie
T. a Míra L. a paní učitelky Písková a
Tomanová.
3) Jak dlouho jste pracovali na tomto
projektu?
Čtyři měsíce, a to ve škole i mimo školu,
o víkendech a o vánočních prázdninách.
4) Kolik lidí bylo zapojeno do tohoto
projektu?
Do projektu bylo zapojeno přes 50 lidí.
5) V prosinci jste byli v Praze na školení,
co vám to přineslo?
Naučili jsme se tam pracovat s technikou
nebo jak stříhat film, a také jsme si užili
hodně zábavy.
6) Jaký byl váš úkol, co jste měli
ztvárnit?
Měli jsme za úkol vytvořit videospot,
audiospot a plakát. Hlavním hrdinou tady
byla Červená karkulka.
7) Jaký byl váš největší zážitek?
Největší zážitek byla určitě výhra. Ale také
procházka po Praze. Navštívili jsme
muzeum Kampa, v restauraci Novotného
lávka jsme na terase seděli zabaleni v
dekách. Celý oficiální program doprovázel
kouzelník, takže nás vždycky překvapil
nějakým kouzlem.

Byli jsme překvapeni, že jsme se dostali
tak daleko.
9) Měli jste při natáčení trému?
Při prvním vstupu jsme trému měli, ale
podruhé už to bylo v klidu.
10) Nalíčili vás před natáčením?
Ne, pouze paní učitelku.
11) Viděli jste nějakou známou
osobnost?
Ano, 12 finalistů ze SUPERSTAR (Jen
viděli, ale nemluvili).
12) Co vás ve studiu zaujalo?
Viděli jsme šatny moderátorů, viděli jsme
hodně oblečení, šperků a obuvi, které tam
připravují pro moderátory. Všechno, co
mají na sobě, jim půjčuje televize, takže
jsme viděli boty s cedulkami, pro koho
jsou připravené.Je zajímavé, že je to jeden
velký prostor, v kterém se natáčejí zprávy,
mezi tím jsou kolejnice pro kamery,
pracovní stoly s počítači a prostor se
sedačkou, kde točili nás. A i když je
všechna technika vlastně v jedné místnosti,
vůbec jsme se navzájem nerušili, a když
nás právě nezabírala kamera, klidně jsme
se mohli bavit, a do zpráv to slyšet nebylo.
13) Co jste dělali po natáčení?
Po natáčení jsme šli na výlet na Petřín, kde
jsme navštívili zrcadlové bludiště.
14) Jaký jeden pocit nebo dojem vás
napadne, když si na svůj úspěch
vzpomenete?
Velkou radost z úspěchu a prožitek ze
slávy!
S Honzou a Eliškou si povídaly Lenka H. a
Maryna B. ze 7. A

8) Jak jste zareagovali na pozvánku do
televize?
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Byli jsme v Istanbulu
Ve dnech 20. – 24. 4. 2011 proběhla v Istanbulu ojedinělá akce. Na soukromé základní škole
ALEV se konala mezinárodní oslava Dne dětí. Setkání se zúčastnily delegace z deseti
evropských zemí, a to z Holandska, Rakouska, Německa, Itálie, Ukrajiny, Rumunska,
Turecka, Francie, Dánska a ČR. Českou republiku reprezentovala dvanáctičlenná skupina
žákyň z naší 28. ZŠ.

Let
Lety letadlem byly celkem dobré.
Žádné velké turbulence, jídlo nebylo
špatné. Pokaždé jsme dostali kuřecí
maso nebo vepřové s rýží. Neměli jsem
žádné zpoždění.

Rodiny

Jídlo
Turci mají hlavně rádi kebab, to je
jejich velká specialita. Ale Turecko se
jinak moc neliší, myslím jídlem, od
evropské kuchyně. Nejoblíbenější jsou
sladká jídla, nebo bílé polévky. Další
jídla, např. zabalené vinné listy a v tom
maso a rýže, Smith, něco jako rohlík,
prodává se ve věnci, zelenina, salát
z granátových jablek a se sójovou
zálivkou, brambory na plátky, které
plavaly v rajčatové omáčce s kuřetem a
zeleninou. Turecké maso je hlavně
jehněčí, ale není dobré za studena. Pak
má takovou divnou chuť. Hodně tu lidé
pijí vodu z barelů, protože jejich
pramenitá voda není až tak čistá. Podle
mě je lepší čistá voda než nějaká
limonáda či kola.

V tureckých rodinách to chodí velmi podobně jako
v českých. Každé ráno se snídá. Všichni se
společně sejdou a jedí. Poté šofér rozveze děti do
škol a rodiče jedou do práce. Některé matky
pracují a některé ne. Je to podle toho, jak chtějí.
Otec většinou pracuje.
Po škole a po práci téměř vždy někam jedou, třeba
na nákupy, někam se ještě najíst, nebo do kavárny.
Občas zůstanou doma a učí se, odpočívají a nebo
jsou někde s kamarády. To je různé. Otec z mojí
hostitelské rodiny chodil domů až večer, jelikož
vlastnil velmi prestižní kadeřnictví. Bohužel, co
dělá matka, jsem nezjistila, ale ta chodila domů
velice různě.
Večeře je kolem 7 hodiny večer. Když se sejdou
členové rodiny (máma, táta, děti), je to docela
legrace a velmi pěkné. Všichni si mezi sebou
povídají, co za celý den zažili, smějí se, plánují.
Všichni z mojí hostitelské rodinu spolu velmi
dobře.
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Stolování
Stolování Turků je velmi jednoduché a barevně
sladěné. Turci si moc nepotrpí na úplný přepych.
V mé rodině tvořil prostírání bílý bavlněný ubrus
na stole. Jako další vrstva byl bílý ubrus, do
kterého šikovní Turci vsadili modré korálky. Na
tomto ubrusu leželo hnědé bambusové prostírání.
Nádobí bylo bílé a na něm ležely překrásné
turecké ubrousky.

Zvyklosti
Asi největší zvyklostí Turků je dojídání. Nedojíst
jídlo je pro ně signál, že vám to nechutná, a cítí se
trochu uražení. Večeře se u nich většinou podává
od 19.00 do 22.00 hod. Turkové si často dávají
k jídlu jogurt. Jejich typickým pokrmem je kebab,
který jsem ochutnala s mou rodinou v restauraci.
Jejich nejoblíbenějším zákuskem je Baklava a
tradiční tureckou mlsnotou.

Festival
Oslava Dne dětí se mi docela líbila..
Turečtí studenti tam hráli připravené
divadlo. Po představení na podium přišli
Turci a zazpívali písničku v rodném
jazyce každého národa.
Istanbul je nádherné město. Líbily se mi
tam mešity a jiné památky. Byla to pro
mě velká zkušenost, protože jsem si
vyzkoušela žít v cizí rodině a
komunikovat s ní cizím jazykem.Také se
mi líbily prezentace ostatních zemí.
Klidně bych letěla znovu.

Zajímavost
Překvapilo mě, že Turci dokáží na silnici ze dvou
silničních pruhů udělat čtyři. Všichni se tam
protlačovali, jenom aby náhodou nebyli poslední.
Skoro všechna auta byla bílá.
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Den Země
Tento rok se žáci prvního stupně zúčastnili 27.4.
projektu Den Země. Všechny aktivity probíhaly venku u jezírka.
Skupiny musely oběhnout 10 stanovišť a plnit přírodovědné úkoly,
kde se naučily něco nového.
Skládali jsme puzzle, poznávali byliny, měřili obvod stromu
a poznávali známé ptáky. Z víček jsme skládali houby a také jsme
poznávali keře a stromy. První tři nejúspěšnější skupiny dostaly
drobnou pozornost.
Michaela K. a Kristýna P. ze 3. A

Bojíte se rádi?
Tak to jste se námi měli zúčastnit
29. dubna Noci duchů ve školní družině.
V sedm hodin večer jsme se sešli všichni
nebojsové v nejrůznějších duchovských
kostýmech v družině. Za chvilku už bylo
každé dítě v hale a se svým prvňákem,
kterého mu přidělily paní vychovatelky,
a poznávalo zvuky duchů zvířat. Bylo to
zábavné, ale i obtížné, protože duchové
zvířat vydávali trochu jiné zvuky, než
jaké známe. Když měl každý hotovo, vydali
jsme se na stezku odvahy. Všichni byli moc
stateční, a tak to dokázali bez potíží. Veselý
večer jsme zakončili filmem Ať žijí duchové.
Celá akce se moc povedla.
Anička H. ze 4. A
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Velikonoce- už víme, odkud se vzaly barvy našich
barevných dnů…
Pašijový týden aneb názvy dnů ve velikonočním týdnu.

Šedivé úterý

Zelený čtvrtek

Uklízelo se

obydlí,
vymetaly se
všechny
nečistoty.

Květná neděle
Poslední (tedy šestá)
postní neděle (půst začíná
Popeleční středou a trvá
40 dní). Dle Bible přijel
Ježíš se svými učedníky
do Jeruzaléma, aby oslavil
Pesach (odchod Izraelitů
z Egypta). Název neděle
je odvozen od květů (mají
připomínat palmové větve,
jimiž lidé vítali Ježíše),
kterými se zdobí kostely.

Modré
pondělí
Představuje

poslední
masopustní
pondělí.

Škaredá středa
(Sazometná středa)
Bible uvádí, že Jidáš
právě v tento den
zradil Ježíše Krista.
Podle tradice se mají
vymetat komíny. A také
se říká, že budete-li se
mračit, pak se budete
mračit každou středu
po celý rok.

Na Zelený čtvrtek se také
naposledy před Velikonocemi
rozezní zvony (říká se, že odlétají
do Říma. Znovu zazní až na Bílou
sobotu při zpěvu Gloria). Jejich
zvuk je nahrazen řehtačkami a
klapačkami. Název tohoto dne je
odvozen od skutečnosti, že se
nosilo zelené mešní roucho. Mezi
zvyky patří například brzké
vstávání a omytí rosou (zabrání se
nemocem), má se sníst něco
zeleného (člověk bude rok
zdravý) a další. Také se pekly
jidáše (pečivo z kynutého těsta),
které se namazaly medem.

Bílá sobota
Velký pátek
V Bibli je napsáno, že Ježíš
byl souzen, odsouzen a
ukřižován. Křesťané mají
držet přísný půst. Říká se, že
na Velký pátek se otevírá
země a vydává poklady.
Otvírá se dokonce i hora
Blaník a prý je možné spatřit
blanické rytíře. Dle tradice
se nemá prát prádlo či
pracovat na poli a v sadu.
Také se nemá nic půjčovat,
prodávat a darovat.

Končí půst, který
trval 40 dní. Uklízí
se, pečou mazance
a velikonoční
beránci, zdobí se
vajíčka a pletou
pomlázky.

Velikonoční neděle
(Boží hod
velikonoční)
Podle Bible vstal Ježíš
Kristus z mrtvých. Pro
křesťany se jedná o
nejvýznamnější svátek
roku. V kostele se světí
jídlo, které se pak
podává u slavnostní
tabule.

Velikonoční
pondělí Tento
den je spojen
s koledováním,
poléváním vodou
a velikonočním
zajíčkem

Další velikonoční zvyky a tradice
Pletení pomlázky a koledování - chlapci a muži si upletou pomlázku z vrbových proutků, ozdobí ji stuhou a na Velikonoční
pondělí vyrážejí koledovat. Vyšlehají dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled (mezi nejznámější zřejmě patří „Hody,
hody“).
Barvení a zdobení vajíček – existuje množství technik, jak vajíčka ozdobit. Mezi ty jednodušší patří například barvení
vajíček pomocí zakoupených barev a ozdobení obtisky, nálepkami či dalšími dekoracemi. Vajíčka je také možné pomalovat
voskovkami a poté obarvit, polepit barevným papírem, ozdobit vlnou a podobně. V podstatě záleží jen na vaší
fantaziiVelikonoční beránek – symbol beránka je velmi starý, pochází již z pohanských dob. Význam má i u Židů a
křesťanů (Kristus – Beránek Boží).
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Už tradičně probíhaly
před Velikonocemi od 18. do 20. dubna
na naší škole BAREVNÉ DNY. Všichni jsme
se na ně těšili a pečlivě jsme připravovali taktiku
a strategii. Od parlamentu jsme obdrželi pokyny,
které se lišily od těch loňských. Na sobě jsme letos
mohli mít pouze 3 vrstvy od každého oblečení, doplňky
byly také omezeny. Bylo jasné, že půjde o každý kus.
První den, který nás čekal, byl modrý. Všichni se moc snažili,
ale vítěz může být jen jeden. Modrý den vyhrála 6. B. Další
den byl den žlutooranžový. Tenhle den se to na naší škole rozsvítilo. Skoro všichni přinesli do školy minimálně jednu tašku
se žlutým či oranžovým oblečením. Tento den se stal vítězným
pro 9. A. Poslední, a tím pádem rozhodující, byl den v
puntíkatém, proužkovaném a kostičkovaném stylu. Tvrdý
souboj probíhal hlavně mezi obhájcem loňského vítězství
9.A a silným soupeřem ze 6.B. Obě třídy se snažily a
bojovaly doslova o každý bod za oblečení. Nakonec
zasloužené vítězství putovalo do 9. A. Nadšené hurá z 9. A
jasně svědčilo o tom, jak obrovskou radost z vítězství
deváťáci mají. Druhé místo patřilo bojovné 6. B, která jde do
příštího roku společně se 7. B na třetím místě jako jasný
favorit.
Zaslouženou sladkou odměnu pro první tři třídy upekly
paní kuchařky a koláče všem opravdu chutnaly. A co nás
všechny na barevných dnech nejvíc baví? Asi to, že se do
soutěžení s nadšením zapojili i třídní učitelé a někteří na
sebe hrdě oblékli vše, co mohli.
Aneta M., Anežka K., fotky Honza T. z 9. A
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Děti za hyperaktivitu nemůžou!
Pepíček „ Paní učitelko,
New Yorský americký Úřad pro potraviny a léky (FDA)
já s Vámi taky néjsem
tento týden zkoumal možný vztah mezi umělými
často spokojen. ale
potravinářskými barvivy a hyperaktivitou dětí. "Z
řekněte sama – už jsem
dostupných údajů vyplývá, že stav těchto dětí se může
někdy kvůli tomu volal
zhoršit, pokud jsou vystaveny účinkům některých látek
Vašim
rodičům?
v potravě, včetně umělých potravinářských barviv," uvedl úřad
ve svém oběžníku. K přezkoumání byla požádána organizace
Centrum pro vědu ve veřejném zájmu. Její šéf Michael Jacobson
podotkl, že rodiče obvykle nenapadne, že za divokým a
nepozorným chováním jejich dětí mohou být barviva třeba v
lentilkách anebo instantní ovesné kaši. Výrobci potravin ale podobné
hypotézy
odmítají. "Tato barviva prošla detailní kontrolou. Nezávislé vědecké studie potvrdily závěry FDA a
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Ale na chování dětí může mít vliv mnoho faktorů,
například jejich stravovací návyky, či to, jaké dělají aktivity," uvedl například mluvčí potravinářského
koncernu Kraft Foods Inc. vyrábějícího nejméně 100 produktů obsahujících umělá potravinářská
barviva. Svou hyperaktivitu děti nejvíce projevují ve škole věčnými kázeňskými prohřešky a
porušováním školního řádu. Učitelé nemohou hyperaktivní žáky potrestat ničím jiným než
poznámkami. Třeba takovými:

Datum
1. 2.

Výchovná opatření

Podpis
rodičů

Váš syn při vyvolání k tabuli zakřičel, že chybí, vyskočil oknem a
zavřel se na záchodě.

2. 3.

Na položenou otázku neodpověděl a dostal záchvat smíchu.

6. 3.

Jezdí nosem po lavici tak, aby to pískalo.

8. 3.

Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.

14. 4.

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.

16. 4.

Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: "Pokud tě má ráda,
vrátí se."

28. 4.

Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.

5. 5.

Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu.

10. 5.

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule; pro postup do vyššího
ročníku je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.

15. 5.

Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní hymnu!

20. 5.

Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.

7. 6.

Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.

10. 6.

Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později.
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Ježibaba znovu u soudu! Bude osvobozena?
S velkou pozorností už řadu let sledujeme s vámi, našimi čtenáři, kauzu Ježibaby,
bydlištěm v Perníkové chaloupce, která byla veřejností odsouzena za prokázaný pokus o
ublížení na zdraví. Dnes přinášíme její autentickou výpověď tak, jak zazněla při přelíčení u
soudu.
„Vážený soude.
Moje perníková chaloupka pro mě byla vždy velkým zámkem, pokladem, o který
jsem se ráda dělila i s ostatními lidmi.
Jednoho dne se kolem perníkové chaloupky procházely dvě děti, Jeníček a Mařenka,
které dostaly chuť na můj poklad – perník.
Jeníček vylezl na střechu, začal loupat můj perníček a házel ho Mařence dolů. Zrovna
jsem si jsem vyšla ven a pozvala jsem je do chaloupky. Uvařila jsem jim čaj a dala jsme
jim k tomu perník. Když se děti najedly, začali jsme si hrát. Mařenka si hrála na služku
a Jeníček na vězně, který je zavřený, a já jsem ho měla vykrmovat. Krmila jsem ho a
krmila, až mi došel perník. A tak jsem musela zadělat nové těsto. Když jsem ho měla
hotové, poprosila jsem Mařenku, aby zatopila v peci. Pec je už stará, a tak se musí vlézt
dovnitř a zapálit ji. Mařenka říkala, že neví, jak se do pece leze, a tak jsem jí to ukázala.
Vlezla jsem si dovnitř, abych pec zapálila. A Mařenka? Ta za mnou zavřela dvířka,
popadla Jeníčka a utekli pryč! Naštěstí se mi po chvíli podařilo otevřít zevnitř dvířka a
vylézt z pece ven. Než jsem se z toho horka vzpamatovala, byla ze mě zlá ježibaba.
Ráda bych řekla, slavný soude, že toto je celý příběh, který Jeníček s Mařenkou
nikomu nepověděli. Pevně věřím, že teď bude moje pověst očištěna.“
Náš časopis bude kauzu bedlivě sledovat, abychom vám mohli přinést další speciální
informace.
Markéta H. z 8. A
Chcete se seznámit?
To jste na správné adrese.
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Máte problém?
Poradna „Babo, raď“ ví, jak na něj.

V dnešním čísle jsme se soustředili na
to, jak si pojistit úspěch při
přijímacích zkouškách. Následující
rady jsme pro vás získali od letošních
deváťáků.
- Je dobré si sehnat testy z minulých let
- Doporučuji chodit na přípravný kurs
dané školy
nebo na semináře z ČJ a MA u nás
ve škole.
- Osvědčilo se mi doma řešit příklady
na čas.
- Nepodceňte dobu přípravy, je lepší se
začít učit už
v září.

- A hlavně – makejte ve škole 

Velmi často se nás také vy, naši čtenáři,
ptáte na radu, jak co nejlépe vycházet
s třídním učitelem/učitelkou. Pro vás tu
máme Desatero užitečných pravidel.
1. Učitel má pravdu.
2. Třídní učitel má vždy pravdu.
3. V případě, že třídní učitel pravdu
nemá, platí pravidlo č. 2.
4. Třídní učitel nejí, třídní učitel se
stravuje.
5. Třídní učitel nepije, třídní učitel
zahání žízeň.
6. Třídní učitel se neopožďuje, třídní
učitel byl zdržen.
7. Třídní učitel nenadává, třídní učitel
projevuje nesouhlas.
8. Třídní učitel nezapomíná, třídní učitel
má moc jiných starostí.
9. Třídní učitel se neplete, třídní učitel
byl špatně informován.
10. Za třídním učitelem se chodí
s vlastními nápady a odchází se
s nápady třídního učitele.

Máme odpověď i na otázku, co dělat, když vás nebaví nakupování.
Pro vás je tu nakupování zboží pomocí internetu. Je to rychlejší způsob
nakupování a srovnávání zboží získávání informací na stránkách obchodů,
výrobců a neposlední řadě také diskuzích uživatelů.
E-obchody nabízejí mnohem větší výběr zboží, obdobně jsou i cenově
výhodnější právě tyto obchody. U většiny internetových obchodů také naleznete
poradnu (infolinku, diskuze), v níž jsou poskytovány další informace o zboží a
zodpovídány dotazy zákazníků.
Reklamovat zboží, které si zakoupíte přes internet, můžete do 14 dnů od dodání,
bez udání důvodu a bez sankcionování, vrátit.
Možností plateb je hned několik. Platba na dobírku, prostřednictvím
bankovního převodu, kartou nebo pomocí PayPal či jiné elektronické
peněženky.
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Naše škola má styl!
Víš, co se v dnešní době nosí? Inspiruj se posledními modely naší školy….
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19. května- PŘEDSTAVENÍ

17. května-

ČÍNA- ZEMĚ DRAKA

PREZENTA CE PRŮZKUMU O
INTERNETOVÉM
NA KUPOVÁNÍ

1. června – DEN PRO
PRVŇÁČKY

7. června – TERÉNNÍ VÝUKY

9. června – FOLKLÓRNÍ
FESTIVAL

27. června- BRANNÝ DEN NA
2. STUPNI, SPORTOVNÍ DEN
NA 1. STUPNI

28. června – SPORTOV NÍ
DEN NA 2. STUPNI

21. června – TŘÍDNÍ VÝLETY

22. června- UZÁVĚRKA
KLASIFIKACE

30. června – ROZLOUČENÍ
S 9. ROČNÍKEM
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Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna
A je to opět Johnny
Depp jako kapitán
Jack Sparrow
v akčním příběhu
plném pravdy, zrady,
mládí a odchodů.

Když se Jack setká se
ženou ze své
minulosti, není si jistý,
zda jde o lásku - nebo
zda tato žena jen
„hraje na city“ a
využívá ho, aby našla
legendární Pramen
mládí…více se dozvíte
až v kině!

Co nás čeká v kině?

Kazatel
KAZATEL, post
apokalyptický sci-fi thriller,
zasazený do alternativního
světa – do světa
zpustošeného staletími

válek mezi lidmi a upíry.
Příběh se točí kolem
legendárního Kazatelebojovníka (Paul Bettany)
z poslední Války upírů,
který nyní žije v tajnosti

mezi ostatními utiskovanými
lidmi. Příběh se točí kolem
legendárního Kazatele –
bojovníka z poslední Války
upírů, který nyní žije
v tajnosti…více v kině.

Nějaké akcičky…

•

ABBAWORLD - Od 6. 5. bude po dobu tří měsíců k vidění v centru Prahy ve Slovanském
domě Na příkopě 22. Otevírací doba: PO – ČT / 11:00 – 21:00 (poslední vstup v 19:30), PÁ,
SO, NE / 10:00 – 22:00 (poslední vstup ve 20:30). Vstupné: Dospělí / 450,- CZK, Děti (615) / 300,- CZK. Další info o výstavě najdeš na www.abbaworld.cz.

•

HISTORICKÝ VÍKEND- 10. - 12. 6. 2011, historické centrum Plzně

•

METALFEST- 3. - 5. 6. 2011 PLZEŇ, Amfiteátr Lochotín, Plzeň

•

PLZEŇSKÁ MUZEJNÍ NOC- 20. 5. 2011, Plzeňský prazdroj
Více informací o různých akcích v Plzni i jinde najdeš na www.akce.cz nebo
na www.partyplanet.cz
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Kuba
Andy

Terka

Kryštof

Martin

Andrea
Jaku b

Kačka

Jana
Míša
Aneta

Eliška
Lili

Kája
Anežka

Ho nza
Klára
Dan a

Nikča

Janča

Kiki
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Jakub
Jára

Honza

Martin

Martin

Marek
Honza
Míša

Tomáš

Alena
Bára

Olda
Lucka

Michal

Petra

Ludva
Naty

Lukáš

Péťa
Zdeňka

Terka

Tonda
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Co si myslí můj mobil?
Už podruhé volám na tohle číslo. Nic. Telefon tam někde určitě řinčí, ale nikdo ho nezvedá.
Vztekle hodím mobil do tašky a v duchu mě napadne zajímavá otázka.

Co by tak o mně můj mobil vyprávěl? Asi by to nebylo moc hezké. Žaloval by, že
s ním špatně zacházím a že když narazí do zdi nebo spadne na zem, že ho to bolí?
Zajímalo by mě, jestli mě má rád po tom všem, co jsem s ním od mých deseti let zažila.
Má vůbec radost, že jsem ho ještě nevyměnila za nějaký moderní mobil s dotykovým
displejem?
Co by asi říkal o některých mých SMS plných smutku a zloby, nebo naopak na SMS
plných radosti? Chtěla bych vědět, co si myslí o těch hovorech plných pláče a smíchu?
Už jste se někdy zamysleli nad tím, co by vyprávěl váš mobil, kdyby uměl mluvit?
A chtěli bychom to vlastně slyšet? Když nad tím tak dumám, některé věci je vlastně
možná lepší nevědět. Ale pro jistotu se pokusím se svým mobilem líp zacházet. Co
kdyby jednou promluvil …
Romana V. z 8.A

A na závěr malý dárek od redakce, až vás deštivé dny nepustí na krok z domu.
Máte 10 pytlů zlaťáků. Jeden z vašich kamarádů, kteří měli na starost přepravu peněz, vás chtěl okrást,
a v jednom z pytlů z každé mince, která normálně váží 10 gramů, 1g zlata upiloval.
Máte digitální váhy (dáte na ně předmět a oni ukáží, jakou má hmotnost). Dokážete na jedno vážení
určit, který pytel obsahuje lehčí mince a tedy který kamarád vás chtěl ošidit?
Než se rozloučíme, chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Jedličkové za umožnění vydání
časopisu, celému týmu redaktorů za jejich čas, našim dobrovolným zpravodajům za příspěvky a vám
za chuť si náš časopis přečíst.
Na časopisu spolupracovali:
Řešení: Dáte na váhu jednu minci
z prvního pytle, dvě mince z druhého.
Kolik gramů chybí, z tolikátého pytle
jsou lehčí mince.

Jana Egrtová
Ivana Berková
Katka Flaišhanzová
Linda Maruštíková
Lucie Pechová
Eliška Tomášková
Jan Turč
Aneta Malafová
Anežka Kimmelová
Andrea Čandová
Kája Schleissová
Markéta Hauznerová
Maryna Bryčuk
Lenka Hodinová
Romana Vorlová a další

Hezké a příjemné prázdniny vám přeje redakce.
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