Milí čtenáři.
Listuji v kalendáři a očima se snažím
odsunout někam dál tu červenou
čtyřiadvacítku, která se na mě vesele culí a
v duchu si určitě pobrukuje koledy. Vánoce.
Dokonce si pamatuji dobu, kdy jsem se na
ně těšila a nenápadně kontrolovala skříně,
kdy se tam objeví nějaký nový, slibně
vypadající balíček. Jen jednou jsem
rozbalovala předem. Ten rok jsem měla
Štědrý večer bez překvapení a nebyly to pro
mě ty pravé Vánoce.
Vánoce, to znamená moře pohádek. Tak na
ty se vlastně těším i teď. Která holka by
nechtěla být princezna smutná, pyšná, se
zlatou hvězdou i bez, ze mlejna, spící,
husopaska, učitelka – no té to tedy vyšlo,
zato princ se moc nepovedl. Ještě že máme
prázdniny, letos mi snad žádná
dobrodružnopohádková love story neuteče.
Silvestra přežiji s knížkou, zkouknu
půlnoční ohňostroj, jako pokaždé bude
horší než ten loni, protože ten byl super, a
až se ráno probudím, všude kolem bude
nový rok a bude zvědavý na moje
novoroční předsevzetí. A to je nejtěžší
domácí úkol. Tak co bych si měla slíbit? Už
nikdy nebudu jíst čokoládu. Ne, to je ze
sféry sci-fi. Budu chodit brzy spát. Hm, tak
to je také nesmysl. Budu dávat jen samé
jedničky. No, to je ono! Všichni žáci si
určitě na Nový rok slíbí, že se budou pilně
učit, aby dostávali samé jedničky, a já
konečně své předsevzetí splním.
Ta čtyřiadvacítka vlastně není tak strašné
číslo. Jdu kouknout do skříně, co kdyby….
A nejen vám, co jste vydrželi číst až do
konce, přeji krásné, tajemné Vánoce,
opravdové překvapení pod stromečkem,
trochu snění u nových pohádek a hlavně
pevné novoroční předsevzetí do roku 2012.
Vaše Jitka Tauchenová
vedoucí časopisu

Znáte vánoční tradice?

Přinese nám šupina
štěstí? Traduje se,
že ten, kdo si
schová šupinu do
peněženky, bude
mít po celý rok
štěstí a dostatek
peněz. Tak hurá
pro kapra.
Házení střevíce.
Svobodné dívky mohou
na Štědrý den zjistit,
jestli se příští rok vdají.
Hodí-li střevíc přes
hlavu a ten padne patou
ke dveřím, dívka
zůstane doma. Špička
ke dveřím věští svatbu.

Jmelí. Jeho zelené
či zlacené snítky se
věší nad dveře,
protože pod ním
smí muž políbit
jakoukoliv ženu.
Darované jmelí
nosí štěstí.

Zlaté prasátko.
Tradice tvrdí, že
když vydržíte celý
Štědrý den nejíst,
večer uvidíte zlaté
prasátko, které
vám zaručí hojnost
a úrodu po celý
příští rok.
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Zeptali jsme se za vás. „Jaké vánoční tradice dodržujete?“

p. uč. Jaňour

P. zást. Vacátková

P. uč. Petráková

.
Stromeček, kapr,
dárky

Peču cukroví, chodíme do
kostela, sedíme u jednoho
stolu, šupinu dávám pod talíř

Vánočku, stromeček, kosti od
štědrovečerní večeře pod jabloň,
pečení cukroví, schovávám
šupiny z kapra 2

Na slovíčko s … Rozhovory
.

Proč jste se stal učitelem, zeptali jsme se pana učitele Jaňoura.
Od září učí na naší škole nový pan učitel. Někdo ho zná z hodin,
někdo ho potkává jen na chodbě a my jsme se rozhodli ho
vyzpovídat. Některé naše otázky byly hodně zvědavé.
1. Jak začala vaše učitelská kariéra? Proč jste si zvolil učitelský obor?
Na jaké školy jste chodil?
Tak rychle. Rozhodl jsem se pro učitelský obor, jelikož jsem si
chtěl vyzkoušet učitelování.
Chodil jsem na 21. ZŠ, SOŠ strojírenskou a na ZČU jsem
vystudoval Pedagogickou fakultu, obor technická výchova
a tělesná výchova.
Když jsem školu vystudoval, chtěl jsem to vyzkoušet. Zatím se
rozkoukávám a poznávám, co všechno v praxi učitelské povolání
obsahuje.

2. Jaké jsou vaše záliby?
Mám rád sport, v zimě konkrétně
snowboarding a lyžování, v létě je to plavání,
windsurfing, surfing a horolezení.

rock a některé druhy metalu. Ale živě nepohrdnu
ani písněmi, které patří k táborákům.
5.

3. Když máte volno, jakým způsobem se rád
bavíte? Čemu dáváte přednost?
• Víno × pivo × tvrdý alkohol
• Divoká párty × posezení s přáteli
× pohodlí domova
• Divadlo × kino
• Maso × zelenina
• Komedie × Sci-fi
• Moře × hory
• Malé město × velkoměsto
• Léto × zima
• Klokan × pavouk
4. Jaký styl hudby posloucháte?
Poslouchám všeobecně rockovou
muziku. Z té mám pak nejraději asi punk,

Jak byste si představoval:

a. Ideální dovolenou
Určitě klidnou a pohodovou dovolenou někde
u moře.
b. Pařbu
Hodně piva, dobrá muzika a přátelé.
6.

S jakou celebritou byste chtěl strávit
víkend?

Možná s Angelinou Jolie.
7.

Prozraďte nám na sebe něco, co určitě
nevíme.

Dělal jsem plavčíka ve Španělsku a hraju
v kapele na kytaru a zpívám.
Renata Marková, Lucie Pechová
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Bývalý žák školy hrál basketbal i v zahraničí

Pro dnešní vydání našeho časopisu jsem vyzpovídala bývalého
žáka 28. základní školy, úspěšného sportovce Pavla Fránu. Pavel
Frána v současné době hraje Mattoni Národní basketbalovou ligu
za tým BK Lokomotiva Interconex Plzeň a bydlí nedaleko naší
školy. S Pavlem Fránou jsem se sešla v Městské sportovní hale
v Plzni na Slovanech. Pavel velice rád odpovídal na mé otázky.

1. Vím, že jsi chodil na 28. ZŠ v Plzni. Jak na to vzpomínáš?
Na toto období vzpomínám v dobrém, jelikož jsem chodil
do basketbalové třídy, kde moji spolužáci byli zároveň mými
spoluhráči.

2. Jak ses dostal k basketbalu?
Začínal jsem s házenou. K basketbalu jsem se dostal
díky svému bratrovi, který mě přivedl na Lokomotivu.
Poté jsem přestoupil ze školy v Třemošné na 28. ZŠ v Plzni
do sportovní třídy.

3. Kde všude jsi basketbal hrál?
Basketbal jsem začal hrát v Plzni. S vojnou přišlo stěhování do pražských klubů – postupně jsem
oblékal dres Dukly Praha, Slavie IPS Praha a nejdelší dobu jsem strávil na Spartě. Po 6 letech jsem se
rozhodl zkusit zahraniční angažmá. Hrál jsem německou Bundesligu v Karlsruhe, poté jsem zamířil
do Maďarska, kde jsem hrál 2 roky v Solnoku a jednu sezónu v Šoproni.

4. Na které sportovní období vzpomínáš nejraději a proč?
Nejraději vzpomínám na dvě období. To první období je šestileté angažmá na Spartě, kde jsem se
probojoval do národního týmu. To druhé období je angažmá v Solnoku, kde se nám podařilo vyhrát
v jedné sezóně maďarský pohár i mistrovský titul.

5.

Čím se zabývá vrcholový sportovec ve volném čase? Baví tě ještě sportovat?
(smích) Ve volném čase odpočívám, věnuji se své rodině. Kdyby mě nebavilo sportovat, tak
nesportuji a nehraji basketbal. Takže ano, baví mě sportovat.

6. Jak dál se sportovní kariérou?
Dokud bude sloužit zdraví, tak budu hrát dál.

Tereza Fránová
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Naše úspěchy

S roboty do Prahy
Naše škola opět získala krásné 3. místo.
V sobotu 5. listopadu reprezentoval tým
naší školy s již tradičním jménem
Plecháči školu v mezinárodní
soutěži v programování lego robotů
First Lego League 2011, letos na téma
Food factor.

Florbal vítězí
Že nás florbal baví, to už víme dávno. Ale že se nám na
podzim bude dařit, v to jsme jen doufali. Družstva kluků
i děvčat z šestých až devátých tříd se zúčastnily různých
turnajů ve florbalu a tady jsou jejich triumfy.
Dívky ze sedmých až devátých tříd vybojovaly na turnaji
na 25. základní škole v Plzni 1. místo. Vítězný tým tvořily Linda Maruštíková, Lucie Pechová, Denisa
Michálková, Lena Ofrim, Markéta Řehořová, Hana Černá, Karolína Čiháková, Adéla Jiskrová, Markéta
Ježková.
Dívky ze šesté a sedmých tříd postoupily po zisku prvního místa v okresním kole turnaje ve florbalu do
kola krajského, kde hrály s velkým nasazením, a turnaj vyhrály. Tým tvořily Adéla Jiskrová, Markéta
Ježková, Diana Dunková, Henrika Svobodová, Šárka Čandová, Anežka Fialová, Daniela Vodičková
a Katka Šroubková.
I kluci z osmých až devátých tříd bojovali a na turnaji na 25. základní škole v Plzni získali 5. místo z 10.
Tým tvořili Jiří Návara, Tomáš Eret, Tomáš Olejníček, Pavel Janata, Jakub Šísl, David Slavík, Jan Havelka,
Miroslav Lízal, Pavel Ulč, Michal Moravanský.

Místo školy příroda
Za přírodou už nemusíme jezdit. Ve čtvrtek
24. listopadu 2011 se uskutečnila prohlídka
dokončené
přírodní
učebny
Jezírko
ve venkovních prostorech školy. Realizaci projektu
podpořil nadační fond Zelený poklad a Lesy České
republiky. Prací na úpravách terénu se během roku
zúčastnila řada rodičů, učitelů i žáků naší školy, kteří
se ve čtvrtek přišli podívat na konečný výsledek
společného úsilí.
„Tak jsme se konečně dočkali!“ chválí si prostředí
školy žáčci nejen z prvního stupně. Všichni se už
moc těší, až si nějakou hodinu zpestří venkovním vzduchem a sluníčkem. A všichni věříme, že nás čekají
další příjemné změny vzhledu školy a jejího okolí.
Veronika Kucová, Simona Pečarková
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Reportáže

Užili jsme si terénní výuku v muzeu, mezi sukulenty i
s turistickým nadšencem
6. A
Naše třída navštívila při terénní výuce Plzeňskou zoologickou a botanickou zahradu.
Návštěva nám zabrala celý vyučovací den, ale obsahovala úkoly z jednotlivých hodin, např. ze zeměpisu,
fyziky, matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy, ale hlavně přírodopisu.
V plánu jsme měli prohlídku skleníku sukulentů a přednášku nejen o těchto rostlinách. Dozvěděli
jsme se zajímavé informace o masožravých rostlinách, epifytech i sukulentech. Tyto poznatky se
nám budou hodin při dalších hodinách přírodopisu ve škole. Zoologická zahrada se nám také
velmi líbila. Mně se nejvíc líbil pavilon žiraf, plameňáků a gepardů. Navštívili jsme také suvenýry
U Lemura, kde si každý vybral a koupil nějaký malý suvenýr.
Celá terénní výuka se nám velmi líbila a byli jsme spokojeni.
M. Karkoš, 6. A

7. A a 7. B
My jsme navštívili Techmánii u 5. brány škodovky. Vyslechli jsme přednášku o atmosféře a
dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Někteří z nás měli možnost si sáhnout na tekutý dusík,
který má -196˚C, aniž by jim zmrzla ruka. Viděli jsme, jak funguje vznik oblačnosti pomocí PET
láhve. Také jsme zjistili, že oxid uhličitý nehoří. Všechny zaujala ukázka, jak pomocí mouky a ohně
funguje v našem těle spalování kalorií. Naučili jsme se, proč flaška s colou vybuchne, když se do ní
dá mentolový bonbon, a spoustu dalších zajímavých věcí.
Pobavili jsme se při procházení prostor, ve kterých jsme si zkusili zahrát na hudební nástroje, jaké
většina z nás ještě nikdy neviděla. Také jsme se snažili úspěšně vyluštit různé hlavolamy.
Objevovali jsme zákony fyziky a chemie. Zkoumali jsme velkou mapu na zdi, která vystihovala
evropské státy tím, co je pro ně typické. Viděli jsme i modely věcí, které vyrobila škodovka.
Někteří z nás využili toho, že mohli domů poslat e-mail s pozdravem a fotografií. Nakonec se žáci
ze 7. tříd sešli u hromady kostek a postavili krásné město.
Celičký den v Techmánii byl velice zábavný, nikdo z nás se nenudil a určitě bychom tam vydrželi
ještě déle. Klidně tam vezměte i svoji třídu a děti. Nebudou se nudit ani v nejmenším.
Tereza Rousová 7. A

8. B a 8. A
My, osmáci, jsme se vydali prozkoumat muzeum v Blovicích.
Do Blovic jsme jeli vlakem, který nás vysadil nad Blovicemi, a pak jsme museli jít po svých.
Když jsme došli k muzeu, překvapilo nás svojí nádhernou ozdobnou stavbou.
Muzeum se zaměřuje na devatenácté, ale hlavně na dvacáté století. V muzeu jsme si mohli užít
pohledů na krásné šaty, dozvědět se něco o denním režimu a o tvrdé práci na polích v 19. století.
Nakonec jsme si pohráli s hračkami a porozuměli historii plyšového medvídka. Moc jsme si to
užili a doufáme, že při terénních výukách navštívíme ještě mnoho zajímavých míst.
Petra Sušánková, 8. A

9. A
Naše třída si užila terénní výuku na hradě Gutštejn. Už když jsme se ve škole dozvěděli cíl naší
exkurze, začali jsme se těšit. Ale když nám řekli, že budeme muset jít pěšky 6 km, naše nadšení
pokleslo. Přišel den odjezdu. Na nádraží jsme se nesetkali v plném počtu, jelikož se někdo
vymluvil na doktora nebo na rodinné důvody. Ve vlaku jsme dostali pracovní listy. Po přestupu
v Pňovanech na vlak směřující do stanice Bezdružice jsme spatřili okouzlující přehradu
Hracholusky. Po tříkilometrovém pochodu se před námi z lesa vynořil hrad Gutštejn. Na první
pohled se nám zdál nesmírně krásný. Trochu nám ale dojem kazilo lešení, neboť na hradě právě
probíhala rekonstrukce. Na zpáteční cestě jsme však ušli více km, než jsme někteří měli plánu.
Nakonec jsme se ve zdraví dotáhli až na stanici Strahov a s pěknými vzpomínkami jsme se vlakem
vraceli unaveni domů.
Týna Chalupná, 9. A
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Žákovský parlament

Žákovský parlament zahájil činnost.
Tento školní rok se naše škola zapojila do
projektu Respektující žákovský parlament. Proto se v září
na naší škole uskutečnily volby do žákovského
parlamentu. Každá třída vybrala dva zástupce, kteří si
připravili kandidátskou řeč, abychom mohli vybrat ty
nejlepší.
Dne 9. září 2011 proběhlo při společném shromáždění
všech žáků školy slavnostní jmenování členů žákovského
parlamentu. Na úvod zazněla hymna České republiky.
Každý člen poté podepsal smlouvu mezi ním jako
zástupcem
parlamentu a
Sám nejsi nic ,
školou
posádka je víc!“
zastoupenou
paní
ředitelkou.
Na závěr slavnostního jmenování si členové s paní ředitelkou
připili.
Aby se členové žákovského parlamentu vzájemně poznali,
zúčastnili se prožitkového kurzu v Bečově nad Teplou, kde se
seznámili s partnerskou školou z Dolního Žandova. Během
tohoto kurzu se naučili trpělivosti, odhodlanosti a ověřili si, že
společně dokážou mnoho. Také si vymysleli název TOP 28 a
společně s ním i svůj pokřik.

Mikuláš vyvolal slzičky
První společně organizovanou akcí žákovského
parlamentu byla mikulášská nadílka
V pátek 2. prosince jsme v sestavě dvou čertů, dvou
andělů, Mikuláše a jedné fotografky navštívili 57. MŠ.
Když jsme vstoupili do školky, byly emoce dětí v prvním
okamžiku různé, ale všechny silné. Některé děti plakaly,
jiné se usmívaly, ale všem do jednoho zářily oči
vzrušením. To byl pro nás okamžik štěstí, protože jsme
věděli, že jsme svoje „role“ zvládli dobře.
Když pak Mikuláš rozdával dětem
balíčky, nikdo už se nebál a všichni se z dárků radovali.
Při odchodu nám pak celá školka mávala. Byl to skvělý
zážitek.
K. Čiháková, M. Hauznerová, M. Holubová
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Nepíšeme do šuplíku

Jak sloužící Janek ke štěstí přišel
(Aneb co mě napadlo při hrabání listí.)
Bylo, nebylo v jedné veliké zemi žil
chamtivý král. Chtěl mít vše, co stálo za pohled. Jeho
zemí zrovna koloval příběh o stromu, kde každé listí
bylo zlaté. A když se to doslechl král, řekl si: „I pošlu
nějakého sloužícího, aby mi to listí obstaral.“ Jak si
usmyslel, tak také udělal. Povolal k sobě sloužícího
Janka a poslal ho pro listí.
Janek sedl na koně a uháněl přes lesy, hory
i tůně, až dojel ke stromu a vskutku – všechno listí
na něm bylo zlaté! Janek listí otrhal, hodil ho do
pytle a jel za svým pánem.
Král se Jankovi odměnil 10 dukáty. Janek je
ale všechny rozdal, byl totiž smutný. Tížilo ho, že si
nemohl ponechat ani jeden zlatý list.
I vrátil se k tomu stromu v naději, že aspoň
nějaký zbylý najde. A světe div se, našel! Nebyl to
však list zlatý, ale celý posetý diamanty. Tak ho utrhl,
hodil na zem a v tu chvíli se z listu stala krásná dívka.
Oči a vlasy měla černé jako uhel a ve vlasech
diamanty. Líbezně se na Janka usmála: „Děkuji ti,
Janku, žes mě zachránil, já jsem Diamantová panna.“
Jankovi se dívka velice líbila, a tak si ji vzal za ženu.
Když se o tom král dozvěděl, rozhodl se, že
tu krásku chce. Jednou odpoledne, když byl zrovna
Janek v lese pro dříví, vydal se král Diamantovou
pannu ukrást. Došel do domu, který Janek postavil
a ve kterém se svou ženou žil. Dal krásné dívce do
pusy roubík, hodil si ji přes rameno a chvátal s ní do
zámku. Tam ji zavřel do věže a chodil se na ni dívat.
Všechny diamanty v panniných vlasech však
ztratily zář, protože se jí stýskalo po Jankovi…
Sotva mládenec zjistil, že jeho milovaná
zmizela, šel po zanechaných stopách. Cestou našel
tři diamanty – jeden zelený, jeden modrý a jeden
červený.
Janek došel až ke královskému paláci a do
oken věže hodil první diamant. Diamantová panna
vykoukla z okna a tuze se jí ulevilo, že svého milého
spatřila. Druhý diamant nastražil Janek do králova
poháru, ten ho spolkl a zadusil se. Třetí diamant dal
potom stráži výměnou za klíč ke věži.
A tak Janek získal svou ženu zpátky
a dokonce se stal novým králem. Do roka a do dne
se jim narodily dvě dcery. Vládl dobře, každý si ho
vychvaloval, a tak nejen on a jeho rodina, ale
i všichni poddaní žili šťastně až do smrti.
Anna Hostašová, 5. A

Byla jsem Harry Potterem
(Příspěvek do soutěže Mladý Démosthenes)
S rodiči přijíždím do Podhájí na Šumavě.
Malá chatka na kraji lesa působí trochu osaměle.
Přesto se tam všichni rádi vracíme.
Je chladné deštivé počasí, a tak se rychle běžíme
schovat dovnitř. Vybalím si své věci a na chvíli si
lehnu.
Venku se udělal silný vítr. Kapky deště hlasitě
bijí do oken. Náhle se setmí. Na obloze se
začínají míhat blesky. Vše na mě působí nějak
strašidelně.
Jelikož je teprve pět hodin odpoledne, na spaní
ani nepomýšlím. Z tašky si vyndávám knížku
a schovávám se do rohu postele pod deku.
Lumos. Baterkou si svítím na přední stranu
knížky. Směje se z ní na mě brýlatý mladík
s jizvou na čele. Harry Potter. Průvan, který ještě
před chvílí lomcoval okny, se ztišil. Už jen
z dálky slyším pískání vroucí vody na plotně.
Najednou se ke mně blíží hluk z Velké síně.
Moudrý klobouk jako každý rok rozřazuje
prváky do kolejí. Opatrně vstupuju do síně. Zase
mě zastihl! Ostrý, nenávistný pohled Severuse
Snapa. Vyhnu se mu a posadím se
k nebelvírskému stolu. Klobouk vykřikl poslední
jméno a začíná se podávat večeře.
Kolem sebe slyším spoustu známých hlasů.
Několik spolužáků volá: "Harry, tak jak ses měl
o prázdninách?" Vlastně ani nevím, komu mám
odpovědět dřív. A co jim mám vůbec říct?! Jak
skvělé byly prázdniny s bratránkem Duddleym?
Hodím do sebe několik lžic pudinku a odcházím
s Ronem a Hermionou, svými nejlepšími přáteli,
do společenské místnosti. Musím jim to říct.
Snažím se si vše vybavit, abych jim to mohla
popsat. Ten sen se jim snažím převyprávět. Křik
ženy.
Vzpomínám
si.
Pronikavý,
nesrozumitelný, nešťastný křik. Křik ženy. Křik
ženy ... Je stále slabší.
Teď jsem to já, kdo křičí. Máma ke mně
přiběhne. Myslí si, že se mi něco zdálo. Ale já
přece vím, že to nebyl sen!
Ten křik… Nesrozumitelný křik. Zmatená
zavřu knížku. Vše si v hlavě znovu přehrávám.
Bouře za okny znovu sílí. S hlavou plnou otázek
si jdu lehnout.
Lucie Pechová, 9. A
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Křížovka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

8

Letní měsíc
Obuv
Rodič
Automobily (lidově)
Nástroj k řezání
Opak sem
Na čem sedíme
Pták, který krade
Domácí hlodavec
Zárodek žáby
Ochucovadlo

4

6

3

9

1
9

6

7

2

5

6

8

5

9
1

6

6

1

7

5

2

3

2

9

4
2

5
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Matematika není věda.
Uhodneš věk?
Pavel a Petr jsou dva bratři. Pavel je dvakrát
tak starý jako Petr a pětkrát mladší než jejich
otec. Všichni tři dohromady mají 52 roků.
Kolik je Pavlovi, Petrovi a jejich otci?

1

Poznáš osobnost?
Je to muž.
Narodil se v Praze 22. dubna 1975.
Je to fotbalista.
Je to hráč plzeňské Viktorky.
Měří 178 cm, váží 81 kg.
Je ženatý, s manželkou Janou má dceru
Adrianu a syna Patrika.
Má krátké černé vlasy.
Působil celkem v 9 profesionálních
klubech a v nich odehrál 300 zápasů.
Na hřišti hraje jako fotbalový záložník.
Na dresu nosí číslo 14.
Jeho přezdívky: Horvy, Bart, Bomba.
Největší oporou Plzně je ……………

9
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Hádanky pro nejmenší
• Šedou srst má, není vlk. Dlouhé uši má, není zajíc. Kopýtka má a není kůň. Co je to?
• Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka a není to kočka. Kdopak to je?
• Ve dne jsem malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mně vidíš, nevidíš. Co jsem?
• Na stavbě pracuje 10 mužů. Najednou vedoucí zavolá: “Půlka ke mně”. Kolik lidí půjde k vedoucímu?

A teď něco těžšího ☺
• Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete?
• Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?
• Sedm měsíců má 31 dnů. Kolik měsíců má 28 dnů?
• Dvě sestry se dlouhou dobu neviděly, a tak se dohodly, že se navštíví a představí si svoje děti. První
žena měla jednoho syna a dvě dcery a druhá dva syny a dvě dcery. Kolik sester se tu najednou potkalo?
(bry)

Poznáš, které zvíře patří do přísloví?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

……... se nažral a ……… zůstala celá.
Darovanému ………na zuby nekoukej.
Udělal ………zahradníkem.
Dělá z ……… velblouda.
Kouká jak vyoraná ………
……… k vráně sedá.

Tip pro kluky: Čeho si holky všímají, co ocení?
Nejvíce si holky na klucích cení povahy a toho, když si kluk dokáže holky
vážit a je na ni hodný.
Jsou rády, když si na ně kluk udělá čas, kdykoli to jde, a když se v jeho
blízkosti holka cítí v bezpečí.
Holky milují, když kluk pěkně voní a je vidět, že o sebe pečuje.
Holky chtějí bezdůvodně dostat dárek.
Holky se rády procházejí venku se svým klukem a drží se ho přitom za
ruku.
Holky chtějí být obdivovány.
(ma, nad)
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Detektivní hádanka

Záludný případ Sherlocka Holmese
Sherlock Holmes dostal nový případ. I přesto, že je mazaný a vychytralý, případ nemůže vyřešit. Pomůžeš
mu rozluštit záhadu?

Co se tedy stalo?
Dne 15. 11. 2011 se odehrála událost, která otřásla všemi Ostravany. Byla zabita mladá manželka
tamějšího filmového producenta Čeňka Bohatého. Nehybnou manželku nalezl producent v přijímacím
salonku. Na lebce měla otisk tupého předmětu, kterým zřejmě byl sekáček na maso. Mezi podezřelými
jsou kuchařka Marie a řidič Josef, kteří již byli vyslechnuti. Našemu časopisu se podařilo získat jejich
výpovědi.

Získané výpovědi:
Sherlock: Marie, kde jste byla v době vraždy, tedy v 15:30 h?
Marie - kuchařka: Toho dne jsem měla volno (naříkání). Trávila jsem den v kosmetickém salonu.
(Vzdychání). Taková pěkná žena to byla (pláč).
Sherlock: Máte nějakého svědka?
Marie: Ano, personál kosmetického salonu Lilie.
….
Sherlock volá do kosmetického salonu, kde zjistí, že Marie odešla v 15:15 h.
….
Sherlock: Josefe, kde jste byl v 15:30 h?
Josef - šofér: Vyzvedával jsem dceru pana Bohatého u domu. Dcera toho dne šla na kroužek baletu.
Dcera: Ano, odvezl mě na kroužek baletu.

Také se nám podařilo získat fotografie zabité manželky a dvou obviněných: Na fotografiích a ve svědectví
najdete stopy vedoucí k vrahovi.
(chal, hol)
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Pozvánka – co nás čeká?
Na co se můžeme těšit?
V ZOO v Plzni se od začátku listopadu do konce roku koná výstava fotografií žáků minulých
devátých tříd.
Vánoční jarmark 21. 12. 2011nabídne sváteční atmosféru, přátelská setkání, koledy i výrobky všech,
kteří pilně pracovali při vánočních dílnách.
Ředitelské volno 22.12 uvítají všichni, kteří se nemohou dočkat vánočních prázdnin, a tak musíme
poděkovat těm, kteří nám je prodloužili.
Vánoční prázdniny 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012 jsou druhé nejdelší prázdniny v roce, a tak si je pořádně
užijme.
Pololetní prázdniny 3. 2. 2012 nám říkají, že půlka školního roku je za námi. Ti, jimž se první polovina
nepovedla, mají ještě jednu šanci.
Jarní prázdniny 20. 2. 2012 – 26. 2. 2012 jsou zatím vzdálené, ale slibují odpočinek a třeba lyžovačku
nebo bruslení.
Velikonoční prázdniny 5. 4. – 6. 4. s sebou přinesou barvení vajíček a pletení pomlázky. Kdo by chtěl
vynechat tuto krásnou tradici, když k ní máme dva dny volna.
(nek, kuc)

Zpestřete si Vánoce. Na kulturní či sportovní zážitek vás zvou:
Muzeum Českého lesa v Tachově vystavuje velkoplošný betlém
Národopisné muzeum Plzeňska zachytilo Proměny Vánoc ve 20. století
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích vystavuje betlémy a vánoční
ozdoby.
Kluziště Plzeň ČEZ Aréna nabízí volné bruslení ve ST, SO a NE. Více
na www.hcplzen.cz.
Kina lákají pokračováním upírské ságy Rozbřesk – Breaking Dawn. Stane
se Bella upírkou, nebo dá přednost lidskému životu?
Pohádek není nikdy dost. Zažijte dobrodružství 3D s Kocourem v botách.

Řešení ze s. 11
Milí řešitelé, pokud jste se pozorně podívali na
obrázky a text, jste určitě našli stopy k vyřešení
případu.
Indície č. 1: Náušnice u zesnulé patří kuchařce Marii.
Kuchařka Marie měla na fotografii pouze jednu
náušnici.
Indície č. 2: Kuchařka Marie odešla ze salonu o 10
minut dříve, než řekla, tedy v 15:20, tudíž měla čas ze
salonu dojít do domu.
Vrahem byla kuchařka Marie. Vy, kteří jste případ
vyřešili, se můžete poplácat po zádech.

Za přízeň a podporu časopisu vám děkujeme a přejeme vám:
Iva Berková - Hodně úspěchů do nového roku 2012.
Linda Maruštíková - Pohodové Vánoce a žádný stres v novém roce.
Marky Hauznerová - Hodně lásky na Vánoce a také v novém roce.
Lucka Pechová - Radostné prožití vánočních svátků.
Kristýna Chalupná -Pěkné zážitky a bohatého Ježíška.
Míša Marešová - Veselé Vánoce a splněné sny v novém roce.
Mája Holubová - Veselé Vánoce, bohatou nadílku a šťastný nový rok.
Terka Fránová - Do nového roku pěkné příhody a žádné nehody.
Kája Čiháková - Radostné prožití Vánoc a hodně dárků.
Kačka Nadymáčková - Krásné prožití vánočních svátků.
Aneta Nekolová - Hezké Vánoce a šťastný nový rok.
Natálie Perníková - Veselé Vánoce, šťastný nový rok.
Bára Janušová - Hezké prožití vánočních svátků.
Ondra Sýkora - Veselé Vánoce a úspěšný nový rok.
Maryna Bryčuk - Ať se svět točí kolem Vás v roce 2012.
Petra Sušánková - Krásný a šťastný nový rok.
Bára Lavičková - Hezké Vánoce a šťastný nový rok.
Simča Pečarková – Bohaté Vánoce a vše nejlepší do nového roku

Hádanky: s. 10 1. Oslík; 2. Kocourek; 3. Tma; 4.
Půjde jeden, protože se jmenoval příjmením Půlka; 5.
Na druhém; 6. Všechny děti jsou kluci, takže jedna
polovina jsou kluci a druha polovina také; 7. Každý
měsíc má 28 dní; 8. Potkalo se 6 sester
Přísloví: vlk, koza, koni, kozla, komára, vrána.
Křížovka: romantismus. Sudoku:

a.
Osobnost: P. Horváth; Matemat.ická hádanka:
Pavel 8 let, Petr 4, otec 40 let.

Mix 28, časopis 28. ZŠ Plzeň. Zdroje: www.plzensky-kraj.cz, www.kamaradske-hry.cz, Pavelka, R.,
Hlavolam ti hlavu nepoláme, Votobia 2000. Vydává 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39. Cena výtisku 20,- Kč.
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