Zamyšlení

Po roce Vánoce přicházejí aneb
pranostiky související s Vánocemi.
Váţení a milí čtenáři.
Opět je tu nové číslo našeho časopisu. Také si
kladete otázku, jak je moţné, ţe to tak rychle
uteklo? Zase sháníme dárky, kapra, na internetu
lovíme nápady a kaţdého na potkání
zpovídáme, co uţ stihnul koupit, napéct,
uklidit …
A co jste uţ stihli vy? Těšíš se víc na Vánoce
nebo do školy? A víš, ţe bude konec světa?
Tyhle i jiné otázky uţ jste určitě slyšeli.
Zajímavým otázkám se věnujeme uvnitř našeho
časopisu. Moţná vás pobaví, moţná povzbudí.
V kaţdém případě na otázky nezanevřete, jsou
důleţité, protoţe čím víc se budeme pídit po
informacích, čím víc se budeme ptát, tím víc
dáme všem okolo najevo, ţe jsme, ţe se o ně
zajímáme a chceme, aby se oni zajímali o nás.
Chceš pomoct? Miluješ mě? Vrátíš se? Kaţdá
otázka chce svoji odpověď. Někdy stačí slovo
účasti, někdy je třeba čin, ale vţdycky je třeba
odpovědět.
Ptejte se, taţte se, klaďte otázky sobě i druhým,
Wikipedii i Googlu.
Přeji vám, aby se vámi získané odpovědi
nevytratily s kaţdým novým dnem a abyste
v roce 2013 nikdy nemuseli hledat odpověď na
otázky „Proč jsem to neuměl/a?“, „Co jsem
udělal/a špatně? Nebo „Mohu to ještě nějak
opravit?“
Jitka Tauchenová
P. S. Uţ budou prázdniny?
vedoucí časopisu

 Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává
nejdelší noc.
 Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu
 Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají
o Velikonocích plny kočiček
 Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou
mnoho vajíček.
 Na Adama a Evu čekejte oblevu.
 Zelené Vánoce - bílé Velikonoce
 Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
 Kdyţ na Štědrý večer sněţí, na pytle se chmel
těţí.
Anna Hostašová a Veronika Hodinová 6. A
Zdroje: http://www.vanocni-darky-08.cz/prosincovevanocni-pranostiky
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školy.
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Na slovíčko s …

Povídali jsme si s vedoucí školní jídelny paní Macholánovou
Jak dlouho pracujete ve školní jídelně?
Pro školní jídelní pracuji uţ od roku 2000, coţ je
12 let.
Podle čeho sestavujete jídelníček?
Jídelníček sestavujeme podle toho, co mají děti
rády, a podle předpisů a osnovy.
Máme za povinnost naplnit spotřební koš, o
kterém děti neví. Musí v něm být zahrnuty
luštěniny, ryby, mléčné výrobky. Dále platí
pravidlo, ţe se stejné jídlo nesmí opakovat 2x
do měsíce, polévku musíme vařit kaţdý den
jinou.
Kolik by mě stál oběd, kdybych nebyl učitel
ani žák této školy?
Ostatní lidé si pro oběd chodí z druhé strany,
aby je ţáci neviděli. Vy jako ţáci si zaplatíte
27,- Kč za oběd, ostatní lidé platí 62,- Kč.
Proč si nemůžeme přidávat?
Přidávání ve školní jídelně jsme řešili uţ několikrát. Dříve se přidávalo, ale nedostalo se vţdy
na všechny, a proto jsme se rozhodli zavést stejné porce pro všechny bez přidávání. A kdyţ se
snaţíme vařit přesný počet porcí, zůstávají nám peníze na ovoce a zeleninu k jídlu.
Jak uschováváte potraviny poté, co je uvaříte a než je podáte dětem?
Kaţdé ráno začínáme s čistým stolem. Vţdy po obědě přijede firma, která se zabývá likvidací
odpadu. Jídlo uchováváme tak, ţe kdyţ ho uvaříme, přeloţíme ho do gastronádob, kde
uchováváme stálou teplotu jídla, aby nikdo nedostal jídlo studené. Obědy podáváme od 11.30
do 13.45 hodin. Pro uchovávání jídla platí přísné předpisy, podmínky. Je to hodně hlídaná
oblast, často k nám chodí paní hygienička a vše kontroluje.
Ptali se Honza Havelka, David Slavík, 9. A
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Novinky ze školy

40. výročí naší školy a jeho oslavy
Ke čtyřicátému výročí se na naší škole a i mimo ni pořádají různé akce jak po
žáky, tak pro veřejnost

8. 3. 2013
Ples pro rodiče,
učitele a bývalé
ţáky

12. 12. 2012
Návštěva
CLERMONT
FERRAND, naší

26. 11. 2012
Den otevřených
dveří.

partnerské školy
v Německu, s kterou
spolupracujeme uţ
devět let.

26. 9. 2012
Zástupci naší a partnerské školy
z Regensburgu při setkání na radnici
s primátorem města

Výstava výtvarných prací
žáků 28. ZŠ a její partnerské
školy v Německu (na radnici
v dubnu – květnu 2013)

20. 12. 2012
Vánoční jarmark. Jako kaţdoročně
zde budou naši ţáci prodávat své
výrobky rodičům, známým i
veřejnosti.

AKADEMIE
pořádána žáky a
učiteli pro veřejnost
(první týden
v červnu 2013)

22. 11. 2012
Beseda s primátorem
Martinem Baxou.

Veronika Kucová, 9. A
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Reportáže
Terénní výuka
6. A
Dne 24. 10. 2012 probíhala naše první terénní výuka na 2. stupni.
V deset hodin ráno jsme se všichni sešli na Hlavním nádraţí. Nastoupili jsme do vlaku a hurá
do Ţihle. Cesta trvala zhruba hodinu. Nám to ale nevadilo, protoţe jsme si povídali a různě blbnuli.
Po příjezdu na místo nám pan učitel Kotál rozdal buzoly a vydali jsme se směrem k lesu.
Ještě štěstí, ţe před námi šli kluci, kteří tomu očividně rozuměli, protoţe jinak bychom my holky asi
vůbec nikam netrefily.
V lese jsme všichni šli pořád po ţluté značce. První zajímavostí, kterou jsme viděli, byl obrovský
kámen Dědek. Pan učitel nám dal pracovní listy s úkoly, a tak jsme se do nich pustili. Podobné to
bylo i u velebalvanu Babka, kde jsme se nasvačili. Naší poslední zastávkou bylo kamenné město
Viklany. Zadané úkoly jsme uţ měli vyplněné, a tak jsme po těchto kamenech lezli, nebo jsme hráli
něco podobného jako je koulovaná, jenţe s šiškami.
Kdyţ jsme se vyřádili, vydali jsme se na zpáteční cestu. Ani tehdy jsme se nenudili, protoţe jsme se
(i s panem učitelem) tak trochu ztratili. Nakonec jsme ale správný směr našli a šťastně jsme dojeli
do Plzně.
Den strávený v lese se nám šesťákům líbil rozhodně víc, neţ kdyţ se musíme (m)učit ve škole. 
Anna Hostašová, 6. A

6. B, 7. A, 8. A
Dne 24. 10. 2012. se třídy 6. B, 7. A a 8. A zúčastnily terénní výuky, která se tentokrát konala
v Techmánii. Po osmé hodině jsme se přesunuli na zastávku trolejbusu č. 15, který nás dovezli aţ
k areálu Škody Plzeň. Po příchodu nás uvítala příjemná paní a my jsme si uklidili bundy a tašky
do společné skříňky. Paní učitelka nám dala rozchod a my jsme se rozběhli po hale. Holky zaujaly
především hlavolamy a kluci si začali stavět z kostek různé věţe, hrady a mnoho dalších věcí. V půl
desáté jsme se šli občerstvit. Po doplnění sil jsme začali soutěţit. Hlavním cílem dne totiţ nebyly
kostičky ani hlavolamy, ale úkol Záhada stroje. Nakonec jsme přišli na to, ţe strojem ukrytým
v tajence je stroj času. Opět jsme se rozběhli po hale. Těsně před koncem jsme se domluvili na tom,
ţe postavíme věţ s ţákem uvnitř. A tak vznikla přes metr a půl vysoká věţ, uvnitř které se skrýval
Kuba Šafár. Abychom ho mohli vysvobodit, museli jsme věţ nakonec zbořit. Pomalu jsme si vzali
věci a šli ke škole. Všichni jsme se jiţ těšili na podzimní prázdniny.
Martin Karkoš, 7. A

9. A, B
Dne 24. října jsme se obě třídy sešly ráno na vlakovém nádraţí. Vlak nás dovezl na zastávku
k nedalekému zámku Kozel. Podzimním procházkovým tempem jsme došli do zámeckého areálu.
U Lopateckého rybníku jsme splnili první zábavný úkol - změřit obvod rybníka bez pouţití metru.
Nejčastější měřící pomůckou byl provázek s uzlíky po určitých metrech. Mimo zábavných a
poučných matematických úkolů jsme plnili také úkoly dějepisné. Z tohoto společně stráveného dne
v přírodě jsme si odváţeli domů příjemné záţitky i nové informace. Děkujeme učitelům za hezky
strávený den.
Petra Sušánková 9. A
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Cestování

Moje cesta do Regensburgu
Všechno to začalo ráno. Byla středa, ale nebyla
to obyčejná středa, bylo totiţ 12. 12. 2012, 12
dní do Vánoc. Jak uţ jsem zmínil, všechno to
začalo ráno, a abych vám pravdu řekl, nebylo to
zrovna nejlepší ráno. Vstával jsem v 6 hodin a
ani jsem nesnídal. Maminka mi před odjezdem
asi 10 x říkala, ţe si mám vzít mobil a mám
napsat kaţdou hodinu, jestli jsem v pořádku, a
po návratu přes hranice napsat dědovi, aby pro
nás mohl včas přijet. No, ale to bych to nebyl já,
kdybych ho stejně nezapomněl. Naštěstí jsem jel
v autobusu se ségrou a říkal jsem si, ţe ho má
určitě ona. Většinou jsem totiţ já ten, kdo má
mobil vţdycky po ruce, znáte to. Kdyţ ho
nepotřebuju, vţdycky si ho vezmu a nikdo mi to nemusí připomínat, ale kdyţ ho potřebuju, určitě si ho
nevezmu a to mi můţete připomínat klidně 100 x.
Ale teď uţ k výletu, začal totiţ úplně normálně. Přišel jsem do školy a první, co bylo, přilítnul Filip a říká:
„Pojď, jdeme na záchod.“ Tam naštěstí nikdo nebyl, naštěstí proto, ţe se mě Filip zeptal, jestli má Danču
pozvat v Regensburgu do kavárny. Řekl jsem samozřejmě, ţe jo, ale to jsem ještě nevěděl, co má za lubem. Ve
tři čtvrtě na osm pro nás přišlo naše sluníčko, paní učitelka Tauchenová, a odvedla nás do autobusu. Všichni
jsme si sedli, konkrétně já vedle Lindy. Celou cestu jsme si povídali a hráli kuní doupě. Kdyţ jsme dorazili do
Regensburgu, tedy ke škole v Regensburgu a vystoupili z autobusu, ten, koho den potom nezačalo bolet v krku,
je buď divnej, nebo nemá smysl pro krásu, protoţe to musel stát kaţdý aspoň chvíli s otevřenou pusou nad tím,
co viděl před sebou. Ta škola byla prostě krásná. Vešli jsme dovnitř a německý učitel nás zavedl do třídy se
ţidlemi pro kaţdého z nás. Rozdělili nás do tří skupin podle tříd. Nás odvedli do hudební místnosti, kde jsme
se znovu rozdělili do několika dalších skupinek po třech. Já byl ve skupině s Tomášem a Filipem. Za chvíli
k nám přivedli do kaţdé skupinky tři německé děti a s nimi jsme plnili různé českoněmecké aktivity. Kdyţ
jsme skončili, šli jsme si na chvíli zahrát fotbal s Němci, protoţe sbor měl generální zkoušku, která nás moc
nebavila.
V místnosti se ţidlemi, kam se přinesly stoly, jsme se naobědvali. Dostali jsme párek s houskou, salátem a
limonádu. Pořádně jsme se najedli, abychom měli dost sil na běhání po náměstí. Po obědě jsme se rozloučili,
nastoupili do autobusu a vyrazili do města. Od autobusu jsme museli ještě kousek dojít. Dorazili jsme na
náměstí a shromáţdili se kolem našich učitelek, abychom vyslechli pravidla. Ta důleţitá byla dvě: nepít
alkohol a vrátit se ve čtvrt na 5 k nějaké díře v zemi, toť vše. Já jsem šel s Filipem, Tomášem, Lindou, Dančou
a Markétou. Danča a Markéta se vydaly hned shánět vánoční čepice a my šli samozřejmě s nimi. U prvního
stánku s čepicemi si je koupily za 5 euro. Přišli jsme k druhému stánku se stejnými čepicemi, ale o 2 eura
levnější, tak je holky chtěly vrátit, jenţe prodavač je vrátit zpět nechtěl. A to byl teprve začátek, nás totiţ
potkaly ještě horší věci. Uţ jste šli někdy nakupovat s ţenskou? To je hrozný! Nebudu říkat proč, protoţe to
kaţdý ví, a jestli ne, tak ať si to zkusí.
Při procházení po trzích Filip 10 minut sbíral odvahu pozvat Danču do kavárny, mezi tím jsem já pozval
Markétu a řekl Tomášovi, aby šel s Lindou za námi. Kdyţ to Filip konečně zvládl, začali jsme hledat nějakou
kavárnu. Našli jsme jednu supr luxusní a hned šli dovnitř. Pro Danču a Filipa to mělo být rande, o kterém Filip
vţdycky snil, ale místo toho se od jejich stolu ozývalo něco jako: „Nečum tak na mě.“ Nebudu vám říkat, co
všechno jsme si objednali, protoţe nechci, aby si o nás čtenáři mysleli, ţe jsme bohatí.
Po odchodu z kavárny jsme návrat na místo určení naštěstí stihli i přesto, ţe si Filip s Dančou objednali na
poslední chvíli.
V půl páté začalo na náměstí vystoupení sboru. Po dozpívání jsme měli ještě krátkou chvíli volna, protoţe jsme
dostali poukazy na jídlo a pití. Paní učitelka při rozdání lístečků zdůraznila, ţe si smíme koupit svařák pouze
bez alkoholu. Sraz byl u stromečku na náměstí a pak hurá k autobusu a domů.
V autobuse jsme vzpomínali na krásný výlet a říkali si záţitky. Výlet se mi moc líbil, chtěl bych tam jet příští
rok znovu.
Pavel Fotr, 7. A
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Cestování
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Okénko žákovského parlamentu
Na naší škole se děje spousta zajímavých soutěţí, her a různých aktivit. Jednou z nich je školní parlament. Je to
nepovinný předmět, kam chodí děti od čtvrtých do devátých tříd, z kaţdé třídy dva zástupci, které si třída
zvolila. Schůzky parlamentu se konají kaţdý pátek. Parlament se snaţí nějak vylepšovat naši školu. Jednu věc
uţ dokázal prosadit, a to ţe by učitelé neměli přetahovat hodinu do přestávky, protoţe ţáci mají právo na
odpočinek, ale ţáci by o přestávkách zase na oplátku neměli chodit za učiteli kvůli zbytečnostem, protoţe i
učitelé mají právo na přestávku. Jako kaţdý rok i letos školní parlament připravil Mikulášskou nadílku pro
naši školu i pro děti z mateřské školky. A v listopadu jeli dva jeho členové do Prahy prezentovat činnost
parlamentu před skutečné poslance do sněmovny.
Veronika Hodinová 6. A

Veletrh projektů žákovských parlamentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
V úterý 27. listopadu 2012 jsme se vypravily
s paní učitelkou Horešovskou do Prahy na Veletrh
projektů ţákovských parlamentů v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Setkaly jsme se tam se
zástupci více jak 20 ţákovských parlamentů ze všech
krajů ČR.
Během této akce s názvem „Škola pro
demokracii aneb Co dokáţe ţákovský parlament“, která
se konala pod záštitou Doc. RNDr. Anny Putnové, PhD.
MBA byly nejen představeny nejúspěšnější ţákovské
projekty, ale především to, jakým způsobem je moţné
naplňovat standardy, které školám pomohou uspět
v úsilí o získání titulu „Škola pro demokracii“.
Nejvíce jsme si ale uţily besedu s poslanci kromě poslankyně Anny Putnové se na setkání se
ţákovskými parlamenty dostavili i poslanci Jiří Šlégr a Miroslav Petráň. Ti nám odpověděli na všechny dotazy,
jako například na to, co se musí udělat nyní, aby se někdo v budoucnu mohl stát dobrým politikem, proč je tak
vysoká nezaměstnanost, nebo jak zařídit, aby bylo více sportovních hřišť.
Na závěr nás čekal ještě výborný oběd v Malostranské besedě. Celý den byl zajímavý a moc se nám
líbil .
Nicole Kelemenová, Aneta Nekolová, 9. B

Mikulášská nadílka na 28. ZŠ a v 57. MŠ
Ve středu 5. prosince opět zavítal na naši školu
Mikuláš s čerty a anděly. Celá parta měla tak
dokonalé kostýmy, ţe skoro ani nebylo poznat,
kdo ze ţáků se pod nimi schovává. Čerty bylo
navíc slyšet po celé škole, takţe nikdo netušil,
kde se zrovna nachází a kdy vtrhnou do další
třídy. Mladší děti se proto ze začátku trochu bály,
ale nakonec jsme si nadílku náramně uţili
všichni, nejen my ţáci a naši učitelé, ale i paní
tajemnice a kuchařky.
Ve čtvrtek 6. prosince pak zástupci ţákovského
parlamentu Top 28 ještě připravili tradiční
nadílku pro děti z 57. MŠ.

Miroslav Lízal, 9. A
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Co možná nevíte …
Jaké zvolit barvy adventních svíček?
Jaké barvy jsou nejlepší?
Fialová:Je to barva důstojnosti, pokání a půstu stejně jako barva přivítání příchodu krále (Jeţíše Krista) na
svět. V západní katolické církvi
se fialová barva pouţívá ve třech
ze čtyř Adventních nedělí.
Růžová: Na třetí Adventní
neděli nadchází čas radosti, ţe
půst je skoro u konce. Přechod
od fialové do růţové barvy na
třetí neděli Adventní
upozorňuje na blíţící se oslavy.
V mnoha kostelech třetí neděle
zůstává označena růţovou
barvou.
Červená a zelená barva:
červená je pouţívaná jako
tradiční vánoční barva.
Symbolizující radost, srdce,
Krista, důstojnost, vítězství,
bohatství, štěstí a krev. Obě
barvy pak symbolizují ţivot.
Modrá: Modrá je někdy pouţívána jako symbol královské hodnosti. Některé kostely pouţívají modrou jako
symbol noční oblohy.
Paula Polanecká, Anet Přibáńová, 7. A
cs.wikipedia.org/wiki/Adventní_věnec

Jaká je nejdůležitější otázka?
(tau) Víte, jakou radu Češi nejčastěji hledali na internetu? Jak zhubnout. Ale v těsném sledu následovaly i další
ţivotní dotazy: Jak sbalit holku? Jak zjistit heslo? Jak vydělat peníze? Jak uvázat kravatu? Jak napsat
ţivotopis? Jak zrušit Facebook? Jak sbalit kluka? Jak psát web? Jak otěhotnět?
Podobné otázky najdeme i u našich sousedů. Například na Slovensku také řešili, „ako sbaliť babu, ako sbaliť
chalana, ako viazať kravatu, ako schudnúť a ako otehotnieť“.
Ale existují i otázky specifické pro určitý národ. Víte, ţe nejčastější dotaz Francouzů je, „jak líbat a jak
flirtovat“? Poláky zajímá „ jak oklamat detektor lţi“ a „jak uplést cop“, na Ukrajině se kaţdý desátý člověk
ptal, „ jak se stát upírem.“
Tak co, našli jste tu svoji otázku? Pokud ne, nebojte se, určitě se objeví třeba v jiné statistice.
Magazín Víkend pravidelná příloha deníku MF DNES. 15. – 16. 12. 2012, Vocelka, T., s. 4

Zanikne svět?
(tau) Staří Mayové prý předpověděli, ţe 21. prosince 2012 nastane konec světa. Máme se bát? Máme se nějak
připravit? Stane se to z kosmu, ze Země, nebo se lidé zničí sami? Autoři sci-fi nám připravili sedm moţností,
jak zlikvidovat Zemi.

1.

2.

Sopečná
erupce

Náraz
komety

3.

4.

Válečný
konflikt

Síla
Slunce

5.

6.

7.

Smrtící
epidemie

Vědecké
pokusy

Klimatické
změny

Teď ještě ne. Ve výpočtu je
chyba, zjistili čeští vědci,
konec světa připadá aţ na
rok 2116. A nebude to
záhuba světa, ale postupný
vývoj k něčemu jinému,
lepšímu.
Není se čeho bát.
9

Co možná nevíte…
Zajímavosti ze světa
Pro milovníky zvířecích mazlíčků aneb Co jste možná nevěděli…
Tentokrát ze světa psů:

 Čím je pes menší, tím více let se doţívá.
 Nejmenší psí rasou na světě je čivava, která měří 1523cm a váţí 1-2kg.

 Nejtěţší psí rasou je rasa zvaná mastif, pocházející
ze Španělska. Psi váţící přes 80 kg nejsou ţádnou
raritou.

 Nejchytřejší psí rasou je pravděpodobně borderkolie, pocházející z Francie.

 Čau - čau a šarpej mají modrý jazyk.
 Jedno z nejoblíbenějších plemen - zlatý retrívr pochází z Anglie.

 Dříve patřila mezi oblíbená psí jména např. Azor,

Alík, nebo Rex, pro fenku bylo zase obvyklé jméno Betynka. Dnes je třeba velmi populární jméno
pro psa Bady, pro fenku Jessie.
Ne všichni psi jsou domácími zvířátky. Existuje takový spojovací článek mezi psem a vlkem zvaný
Dingo. Od lidí si udrţuje odstup a rozhodně s ním nelze jednat jako s běţnými domácími psy, třebaţe
se jim tolik podobá.
Anna Hostašová, 6. A.
Zdroje: Pes pro mě, Psi - encyklopedie
http://www.osel.cz/index.php?clanek=866,
http://www.gotpetsonline.com/pictures/gallery/dogs/alphabetically/chow-chows/chow-chow-0025/
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Zábava

Tomáš Mráz
Vánoční svátky

Filip Janda a Tomáš Pavel
Vánoční.

Kdyţ setmí se a usne kraj,
spí vše, pouze jeden pán,
rozdává všem krásné dárky,
krásné tak jak tyto svátky.

Vánoce jsou tady.
A to má grády.
Těšíme se moc.
Milujem ducha Vánoc

Aţ ráno se vše probudí,
zaslechneme dětí smích.
Z krbu slyšíme praskot dříví,
všem lidem se tyto svátky líbí.

Vánoční šílenství uţ vrcholí.
Dárky se uţ pomalu, ale jistě kupují
Zdobíme strom.
A jíme přitom salát z brambor.

Děti jsou rády za své dárky,
a těší se na další svátky.
Děti milují své rodiče a rodiče děti,
vţdyť Vánoce jsou svátky lásky, pohody a krásy

Vůně cukroví se line kuchyní.
Cukroví se vţdy doplní.
Koukáme se na pohádky.
Táta šel nakoupit k betlému ohrádky.
Kaţdý den jím jedno políčko z adventního
kalendáře.
Taťka prohazuje vtipný komentáře.
Táta totiţ pije rum.
A na Vánoce se těší celý dům.

Po poezii trochu matematiky
Vylušti sudoku
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Zábava
Jak zabalit dárek
Nevíte si rady s tím, jak rychle a zároveň originálně zabalit
dárek? Inspirujte se naším rychlokurzem, který pro vás
připravila nejoblíbenější bonboniéra Tatiana.
Krok č. 1
K luxusnímu zabalení bonboniéry potřebujete dárkový papír,
nůţky, lepicí pásku a můţete pouţít i ozdobné tzv.
cik-cak nůţky.
Ustřihněte papír přibliţně 1,5 krát delší, neţ je obvod
bonboniéry, a šířku tak, aby z kaţdé strany dosahoval přibliţně
přes polovinu výšky bonboniéry.

5

Krok č. 2
Část bonboniéry zabalte a přilepte. Druhou část vystřihněte cik-cak nůţkami do obloučku.

1

2

Krok č. 4
Naskládaný vějířek roztáhněte a uprostřed
přilepte lepicí páskou.

3

4

Krok č. 5

Zdroj: http://www.trendmagazin.cz/domov-hobby/2213-navod-jakzabalit-darek-originalne.htm

Krok č. 3
Od středu obloučku začněte skládat papír do vějířku. Naskládejte celou část aţ k zabalené bonboniéře .

Nakonec převaţte stuhou a navrch ozdobte krásnou mašlí. A máme hotovo! Teď uţ nezbývá, neţ někomu
udělat radost krásným dárkem
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Zábava
Poznáš mě?

…………………..

1. Kdo má vpředu dvě oči, ale
vzadu ještě spoustu dalších?
a) pes
b) páv
c) člověk

Jsem muţ.
Narodil jsem se 2. 5. 1975 v Londýně,
Anglii.
Měřím 183 cm.
Jsem znamení býka.
Jsem anglický reprezentant a nyní
oblékám dres LA Galaxy.
Jsem slavný fotbalista.
Kdo jsem?
……………………

Správné odpovědi:
Daniel Craig,D.
Becham. P. Čech

Jsem muţ.
Narodil jsem se 2. 3. 1968 v Anglii.
Jsem herec.
Mám dceru Ellu.
Pokračuji v nejúspěšnější akční sérii
o agentovi ve sluţbách Jejího
Veličenstva po Seanu Connerym,
Pierci Brosnanovi a dalších známých
hercích. Poznáš, kdo jsem?

Narodil jsem se 20. 5. 1982 v Plzni.
Vystudoval jsem tu gymnázium.
Měřím 197 centimetrů.
V ročníku 2011-12 jsem vyhrál Ligu
mistrů.
Víš, s jakým týmem hraji a jak se
jmenuji?
…………………………

3. Víte, kdo nosí klobouk na
noze?
a) čarodějnice
b) houba
c) strom

2. Neustále to mění
tvar, ale přesto je to
stále kulaté. Co to je?
a) kulička
b) rajče
c) měsíc

4. Je to tvé, ale tví přátelé
to pouţívají více neţ ty.
Co je to?
a) tvoje jméno
b) tvoje věc
c) tvoje hlava

5. Jaký je rozdíl mezi hodinami
a hodinářem?
a) hodiny mají čísla a hodinář
ne
b) hodiny tikají a hodinář ne
c) hodiny mají malé ručičky,
hodinář naopak velké

Stránku připravili M. Karkoš,
J. Míka, A. Beneš, 7. A
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ŘEŠENÍ: 1. Pomník osvobození Plzně americkou armádou
2. Chrám sv. Bartoloměje
3. Morový sloup
4. Renesanční Radnice
5. Divadlo J. K. Tyla
6. Pivovar Plzeňský Prazdroj

Zábava
Poznáš místa v Plzni?
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4
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Na závěr
Londýn dostal tu čest v létě 2012 pořádat XXX. olympijské hry.
LOH otevřelo velkolepé zahájení 27. července 2012 a hry slavnostně ukončil 12. srpna 2012 nádherný
ohňostroj.
Samotná sportovní klání byla zahájena uţ 25. července a naplno se soutěţilo od 28. července. Na hrách
byly rozdány 302 medaile ve 26 sportech. Česká reprezentace získala 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové
medaile.
Zlaté medaili získali atleti Miroslava Knapková, David Svoboda, Jaroslav Kulhavý a Barbora Špotáková.
Stříbrné medaile patří Andree Hlaváčkové, Lucii Hradecké, Vavřinci Hradílkovi, Ondřejovi Synkovi.
Bronz získali Adéla Sýkorová, Zuzana Hejlová, Jan Štěrba, Josef Dostál, Daniel Havel,
Lukáš Trefil.
Všichni sportovci museli pro zisk zlata nasadit všechny své síly.
Naše redakce přeje vám všem, našim čtenářům, abyste i vy našli hodně sil a v roce 2013 získali co
nejvíce pomyslných medailí a prvních příček ve všech činnostech, do kterých se pustíte.

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Pavle Jedličkové za umožnění vydávat časopis, všem
našim dobrovolným zpravodajům za jejich příspěvky, zpovídaným obětem za ochotu a čas a vám, našim
čtenářům, za chuť si náš časopis koupit a přečíst. Vaše redakce.
Členové redakce:
Zprava vpředu:
Aneta Přibáňová, Paula
Polanecká, Martin Karkoš,
Filip Janda, Denis Strašík,
Anna Hostašová, Mája
Skalská, Jakub Šafár, Adam
Beneš, Michal Urban,
Vzadu Tomáš Pavel, Tomáš
Mráz, Pavel Fotr, Honza
Havelka, Verča Kucová, Fanda
Klier, Verča Hodinová, Jakub
Míka.
Editor Jitka Tauchenová
Obálka Jakub Šindler
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