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Váţení a milí čtenáři.
Tak jsme se dočkali! Uţ jsou zase za
dveřmi. Kdo? No přeci rozlučky s našimi
deváťáky. Kdyţ jsem některým navrhla, aby si
devítku dali ještě jednou, nějak jsem neuspěla.
A tak MIX 28 opět přijde o skvělého grafika
Jakuba, pečlivé pisatelky Petru, Báru,
Veroniku, o tvořitele hádanek, rébusů a kvízů
Honzu a Davida i o Marynu a Simču, dokonalé
autorky moţných i nemoţných rozhovorů. Ti
všichni se čtyři roky starali, abyste měli co číst,
aby byl náš časopis zajímavý a aby vás
pobavil. Díky vám všem.
Další školní rok chvátá do finále.
Většina z nás jím proběhla úspěšně, jen někdo
zaškobrtnul a bude se muset vrátit. Čeká nás
poslední týden bojů o titul. Poslední písemky,
poslední testy nebo zkoušení, poslední
hromady sešitů a čtvrtletek k opravení. Jako
kaţdý rok sahám po dopingu, bez tabulky
čokolády nejsem schopná vylézt ani do
schodů, natoţ přečíst 4o prací z literatury.
Musím si přečíst, kde se tu ta tabulka
sladké dobroty vzala. A vám přeji hezké,
konečně slunečné, ale hlavně zaslouţené
prázdniny.
Jitka Tauchenová
Šéfredaktorka časopisu
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Proč máme rádi čokoládu?
Kdyţ se dnes řekne slovo čokoláda, většina z vás si vybaví tmavou tabulku s příjemnou chutí
zabalenou v lákavém obalu. Ale první čokoláda vypadala zcela jinak a pravděpodobně by vám vůbec
nechutnala!
Kakaové boby znaly vyspělé civilizace Střední Ameriky jiţ před třemi tisící lety, pouţívaly je ale jako platidlo
nebo při obřadech. Nápoj, který z nich připravovaly, měl ale k dnešní čokoládě pořádně daleko, byl pěnivý,
hořký a většinou se ochucoval vanilkou, pepřem nebo chilli. Poslední aztécký vládce Montezuma byl přesto
schopen vypít aţ čtyřicet šálků tohoto povzbuzujícího nápoje denně!
Moderní dějiny čokolády se však začaly psát aţ se španělským objevitelem Hernánem Cortésem, který
v mnohém vylepšil chuť a převezl čokoládu do Španělska. Právě Španělsko se tak stalo kolébkou evropské
čokoládové historie. Začaly se zde stavět první chocolaterias, tj. čokoládovny, ve kterých se po celý den
připravovala horká čokoláda.
Postupem času se z pití čokolády stala velice módní záleţitost, v bohatých kruzích se hosté vítali šálkem
horké čokolády a znuděné paničky pořádaly kakaové dýchánky. Čokoláda se pro Španěly stala tím, čím byl
pro Angličany čaj, a rozšířila se po celé Evropě i do světa.
Stále se ale konzumovala pouze v tekutém stavu a její pevná forma zůstávala neznámá. Aţ v roce 1847 se
poprvé objevila značně nekvalitní, hrudkovitá tabulka čokolády, a uběhlo dalších 28 let, neţ svět spatřila
první mléčná čokoláda.
V dnešní době si čokoládou zpestřujeme téměř kaţdý den, tak jí i nadále prokazujme stejnou úctu. Vţdyť i
přísloví říká: Den bez čokolády je jako den bez slunce! Tak hurá do mlsání 
Katka Václavková, 9. A
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Na slovíčko s …

Nejen o škole jsme si dnes povídali s panem učitelem Jedličkou
Co Vás na práci učitele nejvíc překvapilo a co naopak jste si potvrdil?
Tím největším překvapením bylo, jak rychle uteče vyučovací hodina, když stojíte na opačné straně katedry.
A co jsem si potvrdil?
Asi to, že když pracujete v prostředí, kde převažuje úsměv nad depresí a stresem, vnímáte život lépe a radostněji.
Jakou otázku nejčastěji slýcháte od žáků?
„Co že jste to říkal?“
Jakým žákem jste byl Vy?
Chodil jsem do třídy s rozšířenou výukou matematiky a
všichni žáci byli premianti, přijatí po přijímacím řízení.
Tedy nároky na nás kladené nešly zvládat bez
občasného otevření sešitu a sem tam probdělé noci
před testem. Ale asi jako každý jsem si občas dělal
domácí úkol na koleni v tramvaji nebo v autobuse a
slovíčka z cizích jazyků otvíral poprvé o přestávce před
hodinou.
Který předmět Vám šel na SŠ nejlépe, který byste byl
naopak nejraději zrušil?
Nejraději jsem měl elektrické stroje, nebylo to látkou
ani tématikou. Měli jsme úžasnou paní učitelku, která
nás dokázala zaujmout a zároveň rozesmát. Nemyslím
si, že je to právě předmět, co vás baví. I ty nejhorší
předměty na škole jsou zábavou, když máte správného
učitele.
A které bych zrušil? Spoustu předmětů, které jsem
absolvoval, nikdy nevyužiju. Ale určitě bych je nerušil.
Zastávám se rčení, že i špatná zkušenost je zkušenost.
Vzpomenete si na nějakou hlášku, kterou nelze
zapomenout?
„Sáhnout studentům na facebook je jako sáhnout důchodcům na důchod!“
„Víte co znamená domácí úkol, že? Jo, zkažená přestávka.“
Čím Vás žáci nejvíce vytočí, čím Vám naopak udělají radost?
Vytáčí mě, když mě žáci ignorují při zadávání práce a minutu poté zvedne půlka třídy ruce a všichni se ptají, co mají
dělat. Radost mám z každé hodiny, kde vidím nějaký pokrok, nebo upřímný úsměv.
Čím byste chtěl být víc než učitelem a proč?
Rozhodně ochutnávačem nejrůznějších jídel, pochutin a nápojů. Je to spíše záliba v chuti. Myslím, že každý nápoj má
své vlastnosti, které se dají vyzdvihnout pomocí harmonie s jídlem. Nikdy nesmí jedno zastínit druhé.
Redakce časopisu
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Co bylo a bude ve zkratce

V letošním školním roce slaví naše škola 40. výročí založení a v rámci jeho
oslav se konalo i v 2. pololetí mnoho akcí jak po žáky, tak pro veřejnost

8. 3. 2013
si všichni mohli zatančit na
jubilejním plesu školy

Výstava výtvarných prací ţáků 28. ZŠ
a její partnerské školy v Německu byla
zahájena 13. 5. 2013 v Mázhausu
plzeňské radnice. Mimo jiných hostů se
zúčastnil i primátor města pan Martin
Baxa.

13. 5. 2013
Návštěva CLERMONT FERRAND, naší
partnerské školy v Německu, u nás ve škole
a vystoupení s bubny na vernisáţi školy.

6. 6. 2013
se v Divadle Alfa uskutečnila Slavnostní
akademie školy.
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Terénní výuka

7. A, 8. A
Netradičně vyjádřila zážitky
z terénní výuky 6. A
Túra ke zřícenině Buben
Shromáţděni v 8:15 na nádraţí
My byli strašně natěšení
Páč na Bubnu jsme ještě nebyli
A vlakem s naším třídním nejeli.
My povídali si ve vlaku
Jak představujem si terénní výuku
Vlak zastavil, pískaly kolejnice
Já spatřila ceduli Plešnice.

Dne 3. 6. 2013 vyrazila 7. A a 8. A v rámci terénní
výuky do knihovny na besedu o vzniku písma a knihy.
Většina z nás jiţ o tom věděla něco z hodin dějepisu, a
proto jsme občas dokázali i správně odpovědět na
otázky, které nám paní knihovnice během besedy
pokládala. Poté jsme se přesunuli do divadla Alfa na
černou hudební grotesku Hamleteen. Představení bylo
zábavné, hodně jsme se u toho nasmáli a také jsme
během něho poznali, ţe „přeţít vlastní dospívání není
ţádná sranda“. Nakonec nás čekala ještě prohlídka
zákulisí divadla s průvodcem. Zjistili jsme, jaká
zaměstnání v divadle jsou, a také jsme se dozvěděli
řadu informací, jak je to třeba s ozvučením, s efekty
nebo s kostýmy. Všichni jsme si ten den báječně uţili.
Šárka Čandová, 8. A

Zde jsme vystoupili
Své deštníky rozevřeli.
Před námi cesta na Buben
Tak honem, ať ho dobudem.
My se bahnem škrábali
Kolem kapky padaly.
V cíli nebyli jsme uţ čistí
Navíc od učitelů dostali pracovní listy.
Nabíráme směr Hracholusky
Však musíme sejít kopec kluzký
Celí od bahna plníme papíru druhou stranu
Těším se, aţ si napustím teplou vanu.
Máme hlad!
Jdeme místem chatařské rekreace
Ale jako na potvoru
Jsou zavřené všechny restaurace.
Vracíme se na nádraţí
Šlapeme přitom do kaluţí
Tam vidím náš vlak
Směr Plzeň, Mariánky pak.

9. A, B
Na terénní výuku v pondělí jsem se těšil, nevěděl jsem
ale, ţe se zruší náš plánovaný cíl kvůli povodním a
půjdeme do kina. Na tom by nebylo nic aţ tak zajímavého,
kdybych záhy nezjistil, jaký dokáţe naše skupinka udělat
nepořádek. Z kina jsme si odnesli nejen proţitky z filmu,
ale i lekci uklízení.
Václav Jírů 9. A

A jsme doma, vystupujem
Na podzim, doufám,
Výšlap si zopakujem!
Klára Šůchová, Bára Libotovská, 6. A
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Reportáž z deníku
S armádou v Pekle
Letošní oslavy osvobození Plzně jsme si připomněli
netradičním způsobem. Zapojili jsme se do akce Týden
s armádou, v jejímţ rámci jsme se my, ţáci celého druhého
stupně, zúčastnili 7. května pořadu o 152. ţenijním praporu
z Rakovníka, který se konal v KD Peklo. Programem nás
provázeli sami vojáci, kteří nám nejdříve pustili prezentace o
struktuře celého praporu a potom nám pomocí fotek a videí
ukázali činnosti a akce, jichţ se zúčastňují. Hodně se mi líbilo
vyprávění o pyrotechnicích a potápěčích. Někteří z nás si
dokonce mohli vyzkoušet, jaké to je mít na sobě oblek
pyrotechnika a potápěče. Marek Felix z 9. B je fakt docela
statný kluk, a přesto si v oděvu moc nevyskakoval. Víte, kolik
takový ochranný oblek váţí? 40 kg. Při oblékání mu museli
pomoci vojáci, jinak by ani nevěděl, kam která část patří.
Zajímavé bylo, ţe součástí spodního i vrchního dílu byly dvě
ochranné desky z kovu, které měly chránit trup pyrotechnika,
kdyby mu náloţ při zneškodňování vybouchla. Na nohy mu
ale nedosahovaly.
To potápěči měli oblek lehčí, alespoň ten do teplých
vod, ale Roman Mencl ze 6. A, kterého do něj nasoukali, se
v něm moc pohodlně necítil. Prý byl hodně těsný. No aby
nebyl, kdyţ musel dobře těsnit! Oblek do studené vody, který
si vyzkoušel René ze 6. B, také nebyl z nejtěţších, ale jen do
té doby, neţ Renému nasadili na záda nosič se dvěma
zásobníky vzduchu. Ty váţily 42 kg a René se docela prohnul. Ještě ţe to vojáci čekali a drţeli ho. Tíhu
nosiče si pak ještě dobrovolně vyzkoušel Adam B., také ze 6. B. To je silák, ten se s nosičem zvedl docela
sám, bez pomoci.
Na závěr pořadu jsme si mohli uţ sami prohlédnout a vyzkoušet některé přístroje praporu, například
detektor kovů, holky spíš zajímaly burky, které musí nosit ţeny v Afgánistánu, aby jim nebylo z těla vidět
vůbec nic. Moc dobře se prý přes tu dírkovanou látku nekoukalo.
Také mě hodně překvapilo, ţe mezi profesionálními vojáky potkáme i ţeny. Jedna z nich, poručík Tereza
Mazačová, která nás provázela první polovinou pořadu, pracovala právě jako pyrotechnik. Povídal jsem si
s ní po pořadu o botách a náramcích a dozvěděl jsem se řadu zajímavostí.
Myslím, ţe setkání s vojáky 152. ţenijního praporu se líbilo nejen mně, ale i ostatním. Rozhodně si o něm
doporučuji ještě něco přečíst.
Míra Lízal, 9. A
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Okénko žákovského parlamentu
Valentýnský den na 28. ZŠ
Ve čtvrtek 14. února měli všichni ve škole jedinečnou moţnost potěšit někoho na den sv. Valentýna
vyznáním lásky, vzkazem či třeba poděkováním za něco výjimečného.
Ţákovský parlament Top 28 ve spolupráci se sedmáky a deváťáky nachystal dostatek přáníček v podobě
srdíček a ozdobné krabičky pro kaţdou třídu, aby bylo „valentýnky“ kam vhodit. Všechny vzkazy pak
zástupci Top 28 diskrétně doručili jejich adresátům.
Tento den navíc někteří dobrovolně podpořili i svým oblečením, ve kterém převládala růţová či červená
barva, častý byl také srdíčkový motiv.

Otevření Konzultačního centra
V pondělí 11. 2. 2013 proběhlo na naší škole
slavnostní otevření Konzultačního centra pro
podporu ţákovských parlamentů (KCP). Tato
akce se konala pod záštitou Centra pro
demokratické učení (CEDU a zúčastnilo se jí
mj. i 19 zástupců z jiných škol v Plzeňském
kraji.
V průběhu akce probíhala beseda na různá
témata z dané oblasti jako např. jaké
vlastnosti by měl mít ideální člen parlamentu.
Účastníci této akce měli navíc moţnost získat
inspiraci pro volby do ţákovského parlamentu
prostřednictvím videoukázky z autentických
voleb do ţákovského parlamentu na 28. ZŠ
Plzeň.
A také jsme my, parlamenťáci, organizovali různé sbírky
s cílem pomoci těm, kteří jsou na tom hůř neţ my. Prodávali
jsme „placky“ a sbírali jsme plastová víčka pro děti
s tělesným postiţením.
Ke konci školního roku jsme připravili dotazník pro naše
učitele, ve kterém jsme jim chtěli přiblíţit naše přání.

Ze zápisů parlamentu
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Co možná nevíte …
Planetka Apophis
Apophis je malá planetka poletující ve sluneční soustavě. V současnosti je povaţována za potenciálně
nebezpečnou pro Zemi a celé lidstvo. Astronomové a také další vědci vypočítali, ţe tato planetka má
přiletět k Zemi v roce 2029. Pokud v tu dobu nedopadne,
proletí oblastí, které se říká klíčová dírka. Po tomto průletu
se planetka znovu vrátí aţ v roce 2036. Skutečný konec
světa by mohl přijít právě v těchto letech.
Dá se říct, ţe jde o první a nevyhnutelnou zkoušku
moderního lidstva. Pokud se ale asteroid nepodaří dostat od
Země, bude to znamenat konec lidstva, jak ho známe.
O planetce:
Planetku objevili 19. června 2004, průměr má asi 410 m, ale
i takto malé těleso můţe nadělat spoušť. Nelze ho zničit
jadernou zbraní, jak si hodně lidí myslí. Je potřeba ho
odklonit pomocí menší kosmické lodi. Jaderná střela by ho
rozdělila na mnoho kusů a kaţdý z nich by mohl vyhladit
jedno město a to je horší, neţ jeden asteroid, který lze
odklonit z kurzu k Zemi. Zatím se řeší, jak planetku účinně
odklonit.
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apophis_(planetka)
http://www.google.cz/imgres?q=asteroid+apophis&um=1&sa=N&biw=1600&bih=717&hl=cs&tbm=isch&tbnid=SjtOq
Bbo_oDt-M:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/veda-skoly/225023-asteroid-apophis-muze-zasahnout-zemi-13dubna-2036-varuji-vedci.html&docid=uwdY8TRPavu8QM&imgurl=http://media.novinky.cz/454/254549-original12aioj.jpg&w=634&h=375&ei=ZDp2UdqKIKF4gSCyYF4&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=231&dur=1610&hovh=173&hovw=292&tx=157&ty=93&page=1&tbnh=1
49&tbnw=214&start=0&ndsp=30&ved=1t:429, r:0, s:0, i:86

Blízká setkání s mimozemskými rasami aneb Jsme ve Vesmíru sami?
Termín „blízká setkání“ označuje události, ve kterých se člověk stane pozorovatelem přítomnosti
neidentifikovaného létajícího objektu, tzv. UFO. Většinou jde pouze o podvrhy, které lidé provádí kvůli
výdělku. Ale někdy se jedná i o skutečné jevy, které nelze vyvrátit ani potvrdit. V mnoha případech se
skutečně lidé setkávají s mimozemskou formou ţivota. Uvedeme jeden skutečně nevysvětlitelný případ:
Mexický farmář našel ţivé mládě 'vetřelce'!
Případ se stal uţ v roce 2007. Na veřejnost se dostal díky mexické televizi aţ nyní, kdyţ zveřejnili svoje
závěry vědci, kteří malého "vetřelce" zkoumali. Farmář podivného tvora po nálezu tři hodiny topil. Vědci
uvedli, ţe mrtvolka nepatří ţádné známé rase na zemi. Mozek má velmi rozvinutou paměťovou oblast a
oblast zaměřenou na učení. Tvor má podle vědců rysy člověka a plaza a také zuby bez kořenů. V
současnosti je mrtvolka umístěna v laboratoři na univerzitě v Granadě. Mimozemskému tvoru byla
odebrána DNA, aby se zjistilo, o jaký druh vlastně jde, a vědci přišli s neuvěřitelným nálezem. Mimozemský
tvor údajně ţádné DNA nemá! Jedná se o ojedinělý případ, který byl skutečně potvrzen! Takových případů
je jiţ mnoho, ptáme se tedy: „Jsme ve Vesmíru sami?“
Zdroj:
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/121383/mexicky-farmar-nasel-zive-mladevetrelce.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/121383/mexicky-farmar-nasel-zive-mlade-vetrelce.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%A9_setk%C3%A1n%C3%AD

Zpracovali Jirka Perlík, Jirka Skřížala, 9. A
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Co možná nevíte …
Čtyři filozofické teorie – pravda či nepravda?
1. Podobenství o jeskyni – Platón
Teorie je o tom, ţe vězni, kteří jsou připoutaní v jeskyni,
nevidí reálný svět, ale pouze stíny, které tvoří oheň. Pro
vězně jeskyně jsou však stíny skutečné a vidí v nich reálný
ţivot. Kdyţ někdo uvidí pravdu a vrátí se do jeskyně a
řekne ji ostatním – nikdo mu neuvěří a je brán jako blázen.
Tato teorie vlastně říká, ţe vše, co známe, nemusí být
skutečné. Na této teorii byl zaloţen film Matrix.
2. Achilles a želva – Zenón
Teorie vysvětluje tvrzení o tom, ţe Achilles ţelvu nikdy
nehoní, na následujícím příkladu: Kdyţ ţelva dostane malý náskok před běţcem Achillem – nemůţe ji
Achilles nikdy dohnat. Neţ totiţ doběhne na místo, kde ţelva začínala, ţelva se posune o kousek dál.
Vzdálenost je čím dál menší, ale Achilles ji nemůţe doběhnout. Vzniká tím paradox, který ale funguje jen
za předpokladu, ţe oba dva nemění svou původní rychlost. Teorie je v mnoha ohledech chybná, ale přesto
se vyuţívá dodnes v hypotečním bankovnictví (Diferenciální počet).

3. Časový paradox
Časový paradox byl
vymyšlen Reném
Barjevelem –
francouzským
spisovatelem.
Později však byl
znovu objeven Albertem Einsteinem. Jde o to, ţe kdyby bylo moţné cestovat v čase, mohli byste se vrátit
do minulosti před narození vašeho otce a zabít svého dědečka. Kdyby se tohle stalo, nikdy byste se
nenarodili – tudíţ byste nemohli zabít vašeho dědečka. To by vedlo k tomu, ţe byste se narodili. A pak by
to šlo vše znova. Z toho důvodu je cestování v čase nemoţné. To však nezabránilo filmařům, aby natočili
trilogii Návrat do budoucnosti.

4. Schrödingerova kočka
Teorie, která tvrdí, ţe pokud se na nějakou věc
nedíváme, je v zároveň ve dvou stavech.
Teoreticky, kdyţ je něco v bedně a má to 50%
procentní šanci na přeţití, je to zároveň ţivé i
mrtvé. Jen díky naše mu vlastnímu odhodlání a
zvědavosti otevřít bednu se stavy ustálí a
předmět zůstane v jednotném tvaru/pozici…
Tuhle teorii zkoumal dr. Schrödinger a A.
Einstein.
Zdroje:http://www.videacesky.cz/navody-dokumentypokusy/6-myslenkovych-experimentu
http://literatura.kvalitne.cz/jeskyne.htm,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infinitesim%C3%A1ln%C3%AD_po%C4%8Det

Jakub Šindler, 9. A

9

Anketa
Blíží se konec školního roku, a tak se Mix 28 zeptal nejen deváťáků na jejich zážitky se školou. Svá
tajemství nám prozradili deváťáci Michal Moravanský, Míra Lízal, Tereza Pospíšilová a Denis ze 7. A.

1. Který předmět je tvůj nejoblíbenější a který bys nejraději z rozvrhu vyškrtl? Je nějaký, který bys
naopak do rozvrhu přidal/a?
Michal M.: Mým oblíbeným předmětem je tělák, vyškrtnul bych matiku. Přidal bych hodiny lyţování
Míra L.: Mám rád tělák, zrušil bych matiku a chemii. Přidal vícero hodin TV
Tereza P: Nejoblíbenější je VV. Nevyškrtla bych ţádný a ani ţádný nepřidala.
Denis S.: Mám rád tělocvik, nesnáším češtinu … Óóá, nee!, vymaţ to!
2. Povedl se ti někdy kousek, při kterém učiteli došla řeč?
Michal M.: Ano, znejistil jsem p. učitelku Tomanovou.
Míra L.: Ani ne.
Tereza P: Ne.
Denis: Ne!
3. Pamatuješ si nějakou vtipnou hlášku učitele nebo spolužáka?
Michal: Pamatuji si hlášku od p. učitelky Tauchenové „úkolíky.“
Míra: Mrskouš od Michala M
Tereza: Nepamatuji se.
Denis: Hláška?
4. Už jsi měl někdy úplné „okno“? Prozraď, jak jsi z něho vybruslil/a?
Michal: Ano, měl. Spal jsem dál.
Míra: Úplný okno asi ani ne, nějak jsem to zakecal.
Tereza: Skoro pořád, něco si vţdy vymyslím.
Denis: Asi ne.
5. Dovedeš si sám/sama sebe představit v roli učitele? Jaký předmět bys chtěl/a vyučovat?
Michal: Neumím, ale kdybych musel, učil bych tělák.
Míra: Vůbec. Kdybych musel, učil bych tělák a pracovky.
Tereza: Ne.
Denis: Jooo! Matiku, vezetko.
6. Myslíš si, že znáš naši školu? Kolik schodů je ze šatny do 2. patra?
Michal: Ano, hodně
Míra: Celkem jo, kolem 50, 60.
Tereza: Tak trochu, asi 90.
Denis: Nee, neznám, můţu si tipnout? Kolem 120 schodů.

Simona Pečarková, Maryna Bryčuk, 9. A
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Zábava
Zkus vyluštit sudoku
Uhádni pohádkové postavy v křížovce a
najdeš kouzelné slovo
1. Dívka, stále jen uklízela a měla dvě sestry a
zlou macechu
2. Dívka, kterou také hodně neměla ráda její
macecha
3. Dívenka z mlhy, nejraději tančila v rose
4. Všechno znal, všechno věděl
5. Osoba, která škodila turistům
6. Chytrolín, co nic nevěděl, ale nemyslel si to
7. Je sice dřevěná, ale chytrá a kamarádí s ještě
větším dřevem
8. Bydlí za velkou mlhou hustou tak, ţe by se dala
krájet, a dost moţná ještě dál, v rybníčku ……
9. Je hezký, statečný, pořád s někým bojuje a
nevadí mu jizva na čele

1.
2.
3.
4.
5.

Uhádni pořadí

6.

Karel, Lída, Lukáš, Pepík a
Markéta stojí v řadě za sebou.
Karel stojí za Lukášem.
Lída stojí před Karlem a hned
za Pepíkem.
Pepík je před Lukášem, ale
není první.
Kolikátá v řadě stojí Markéta?

7.
8.
9.

A ještě pár vtipných příhod 
Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můţeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin."
Nová paní učitelka říká své třídě: "Teď se mi pěkně představíte. Třeba ty, chlapče, jak se
jmenuješ?" "Já jsem Prokop Buben." "To mě nezajímá, pověz mi, jak se jmenuješ."
Pepíček má zajít na poštu se sloţenkou, která je vyplněná tuţkou. Paní u
přepáţky se na sloţenku podívá a potom mu ji vrátí se slovem: „Perem!" Pepíček
se vrátí domů a říká: „ Oni dnes neúřadují, perou."

„V tomhle autobuse uţ jezdím rok“, říká jeden.
„Fakt? A pamatujete si, kde jste nasedl?“

Prázdniny, první
v řadě

"Pane učiteli, já jsem ztratil atlas."
"Dobře Nováku, tak ho do zítra buď zaplatíš, nebo doneseš 150 Kč."
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Zábava
Chytrost nejsou žádné čáry
Vlk, koza a zelí
Pyramida

.
Do všech krouţků na obrázku napiš čísla
od 1 do 9 tak, aby součet čísel na kaţdé
straně trojúhelníku byl 17 (čísla se nesmí
opakovat).
3

Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu,
vlka a v ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece.
Na břehu má přivázanou malou loď. Uţ chce
nasednout, kdyţ tu ho náhle dobrá nálada opouští.
Totiţ, do té lodičky se všechno naráz nevejde.
A kdyţ tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu.
Kdyţ tu nechá kozu, ta sní zelí.
Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu?
Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na ţádném
z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou
nebo kozu a zelí.
Nápověda:
Vesničan můţe vézt něco i zpátky.
Řešení
Koza tam. Nic zpět. Vlk tam. Koza zpět. Zelí
tam. Nic zpět. Koza tam
Tři. Kdyţ by první byla bílá a druhá černá, tak
uţ je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá
Markéta stojí první.

1

2

Ponoţky
Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a
černé ponoţky. Kolik ponoţek nejméně musím
vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě
stejné, barvy?
Nápověda:
Nehledej ţádnou sloţitost. Všechny to nejsou.

Poznáš mě?
Pocházím z Ohia. Narodil jsem se 26.
prosince 1990, bude mi tedy 23 let.
Na střední škole jsem byl šikanovaný
pro svou postavu, proto jsem se rozhodl
změnit image a s tím přišel i nápad
zaloţit kapelu. Kapelu jsem zaloţil ve 14
letech a nazval ji Black veil brides. Hraje
Hardrock, Screamo, Metalcore, atd.
Působí v ní pět členů.
Jsem známý také tím, ţe maluji a píši
poezii, hrál jsem v několika reklamách a
ve webovém seriálu Average Joe, který
reţíroval Patrick Forgaty (reţíroval
téměř všechny klipy pro BVB).

Správné odpovědi:
K. Emonns, Andy Biersack

Narodila se v Plzni dne 17. listopadu 1983.
Stala se sportovní střelkyní ze vzduchovky. Má
za sebou velmi úspěšnou kariéru. Zúčastnila
mnoţství šampionátů např. Mistrovství světa a
Evropy. Umístila se také na Letních
olympijských hrách roku 2004, 2008 a 2012.
Pyšní se i titulem „Nejlepší střelec ČR “. Toto
ocenění získala v letech 2002 a 2004, kdy
získala první místo. Většinu svých úspěchů
posbírala za střelbu ze vzduchovky. Roku
2008 na Letních olympijských hrách ale
vybojovala 2. místo ve střelbě z maloráţky.
Vděčíme jí za nový olympijský rekord
nastřílením počtu maximálních 400 bodů.

Stránky zábavy připravili J. Bečvarovský, L. Doubek, P. Sušánková, V. Kucová, M. Urban, M. Karkoš
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Píšeme pro
radost
Jak se mi líbilo v šestce?
Na začátku letošního školního roku jsem se trochu bála, jaké to bude být nejmladšími dětmi na 2.
stupni. Nakonec to ale nebylo tak hrozné. Dokonce se mi tady líbí víc neţ na 1. stupni, protoţe se
nám při vyučování střídají různí učitelé.
S naším třídním, panem učitelem Kotálem, jsme si uţili spoustu legrace. Třeba hned v září na
seznamovacím výletě na Chlumu, kdyţ jsme chtěli rozdělat oheň, ale neměli jsme sirky. Kluci
zkoušeli i zaţehnout plamen přes Karlovy brýle ! Uţ si nepamatuju, jak se to podařilo, ale na
opečených buřtech jsme si pak opravdu pochutnali. Skvělá byla také terénní výuka do Ţihle, kde
jsme se tak trochu ztratili v lese. Musím uznat, ţe pan učitel Kotál je hodně vynalézavý a ţádné
výlety s ním nikdy nebyly nuda.
Ale i ostatní učitelé na 2. stupni jsou moc fajn. Například pan učitel Jedlička pro mě udělal z dřív
neoblíbeného tělocviku zábavu. Zkoušíme s ním teď spoustu zajímavých věcí, třeba i lézt po
horolezecké stěně. Taky mám ráda hodiny s paní učitelkou Tauchenovou, Horešovskou a Kubovou.
Je s nimi legrace a umí i tu nejsloţitější a nejnudnější látka podat jako zábavu.
Zkrátka šestá třída byla fajn a jsem zvědavá, co společně proţijeme zase v sedmičce. Teď uţ se ale
těším na prázdniny !
ANKETA
Zeptala jsem se také svých spolužáků a našeho třídního učitele, co bylo pro ně nejlepším
zážitkem z 6. třídy. A zde máte jejich odpovědi:
Nejvíc se mi líbilo prvních pár dnů školy. (Terka Sinkulová)
Mně se nejvíc líbila terénní výuka. (Petr Bartovský)
Líbilo se mi, když jsme si o třídních Vánocích dávali dárky. (Klára Šůchová)
Nejvíc se mi líbil Valentýnský den. (Viky Sniegoňová)
Bavilo mě, když jsme si hráli na Pata a Mata při stěhování nábytku. (Karel Domin)
Mně se líbilo, kdyţ se se mnou Kuba rozdělil o toust. (Mária Skalská)
Nejlepší byla terénní výuka. (Bára Klocová)
Nejlepší záţitky mám ze všech výletů s panem učitelem Kotálem. (Roman Mencl)
Můj nejlepší zážitek s vámi je z výpravy na Chlum, když jsme se pokoušeli rozdělat oheň, ale neměli
jsme sirky. (pan učitel Kotál)
Anna Hostašová, 6. A

Zpráva pro všechny, kdo to ještě neví – Plzeň je pro letošek pohárovým městem.
Sen několika generací sportovních fanoušků v Plzni se splnil. Dva vítězové ligy, dva poháry.
Město Plzeň je po Praze teprve druhým městem, jehoţ hokejisté a současně fotbalisté vyhráli pohár
pro mistra ligy nejvyšší soutěţe v ČR. Nejprve, jako jiţ tradičně v posledních několika letech, co je
plzeňským kapitánem a vůdcem klubu pan hokejista Martin Straka, se hokejová ŠKODOVKA po
urputném boji dostala přes Litvínov, Slávii Praha a Zlín do finále ligy, kde konečně zvítězila a získala
poprvé pohár pro vítěze.
To fotbalová VIKTORIE PLZEŇ radost
z vítězství zaţila s fanoušky jiţ po druhé,
a to v krátké době. Fotbalová Plzeň po
skoro celý ročník 2012/2013 vedla
tabulku nejvyšší soutěţe, ale musel přijít
téměř infarktový závěr, aby Viktorie
zvítězila a poráţkou Hradce si stoupla na
vrchol. Nezabránilo jí v tom ani počasí.
Fanoušci mohli konečně jásat a
připravovat se na další fandění v sezoně
2013/14.
http://fotbal.idnes.cz/mozni-souperi-plzne-vlize-mistru-d50/fot_pohary.aspx?c=A130602_083430_fot_pohary_rou

Zpracovala: Barbora Lavičková, 9. A
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Pozvánka
Utečte před nudou.

Pozvánka na Historický víkend
aneb Strašidla a mumraje
plzeňské
Historické centrum Plzně 14. 16. června 2013.
Panovníci Karel IV. a Rudolf II. se stanou ústředními postavami letošního Historického víkendu.
Největším lákadlem třídenního programu bude představení Noc s Karlem IV. v podání souboru
muzikálu a operety Divadla J. K. Tyla inspirované muzikálem Noc na Karlštejně. Chybět
nebudou ani tradiční akce. V sobotu projdou městem dva průvody, odpoledne to budou
účinkující a hosté mezinárodního folklorního festivalu, večer se pak na svůj pochod vydají
strašidla. Letos bude jejich průvod poprvé osvětlený. Všichni účastníci by si proto měli kromě
strašidelných kostýmů připravit i lucerničky, světýlka či lampiony.
Pestrý program se bude odehrávat na několika scénách v centru. Diváci zhlédnou mimo jiné
vystoupení dívčí šermířské skupiny Kam čert nemůţe, kapely Strašlivá podívaná, dudáckého
souboru The Rebel Pipers Pipe and Drums a představení o litickém hradu.
http://akce.plzen.eu/2013_historicky-vikend

Loučí se s vámi redaktoři i občasní přispěvovatelé časopisu a všichni vám přejeme
kráááásné a dloooouuuhé prázdniny.
Zleva:
Petra Sušánková
Bára Lavičková
Vašek Jírů
Maryna Bryčuk
Lukáš Doubek
Simona Pečarková
Jitka Skříţala
Jakub Šindler
Jirka Perlík
Míra Lízal
Klára Šůchová
Henny Svobodová
Diana Dunková,
A. Hostašová a další,
kteří se na fotku
nevešli

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Pavle Jedličkové za umoţnění 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.
Mix 28, 9. číslo. Pololetník 28. ZŠ Plzeň. Vydává 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39. 14. 6. 2013. Editace,
korekce: J. Tauchenová, Grafická úprava J. Šindler, P. Sušánková, J. Tauchenová. Speciální
poděkování p. učiteli J. Jedličkovi za rozhovor. Cena výtisku 10,- Kč.
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