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Na co myslím…

Váţení a milí čtenáři.

Teď je to jiné. Balíčky hromadím já,
Uţ si zase potichu zpíváme Vánoce,
Vánoce přicházejí a čekáme na tichou noc,
svatou noc, aţ zavoní purpura a zvoneček
zacinká, abychom jako valaši, co pásli ovce,
vzpomenuli, ţe Štědrý večer nastal, ţe kdysi
narodil se Kristus Pán, a anděl pastýřům
zvěstoval: veselme se, radujme se.
Veselé
vánoční hody se blíţí a upřímně, já bych radši
k Betlému, někam, kde stojí vrba košatá, zelená
se louka a nesou se jen optimistické noviny. Zvu
vás, pojďme, zapomeňme na vánoční stres,
půjdem spolu do Betléma, tři králové budou
koledovat, my radostně budem zpívat a vinšovat
štěstí, zdraví, pokoj svatý.
Obdivuji fantazii lidí, kteří vymysleli tolik
názvů pro písně o jedné události. Lidská fantazie
je nekonečná.
Do Betléma je daleko, ale klidnou chvilku si
můţete udělat i doma s naším novým číslem.
Spolu s autory článků se přeneste mezi
prvňáčky, navštivte s parlamenťáky psí útulek,
nadýchněte se atmosféry vánočních trhů
v Regensburgu nebo se alespoň v duchu posaďte
na stejné sedadlo, na kterém sedává kapitán
Viktorky při cestách za soupeřem. A pokud vás
ani to neláká, pak doporučují divadlo a skvělý
článek o muzikálu Monty Python´s Spamalot.
Ale všem vám přeji za všechny, kteří pro vás
psali, poklidné vánoční hody a opravdu šťastný
nový rok 2014.
Jitka Tauchenová
Editorka časopisu
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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.
cs.wikipedia.org/wiki/Adventní_věneccs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD
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Na slovíčko s …
Povídali jsme si s paní učitelkou Broulíkovou
1. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
„ Chtěla jsem být fotbalistkou, nebo jakýmkoliv
sportovcem.“
2. Proč jste si vybrala jako obor právě hudbu?
„ Protoţe jsem absolvovala v hudební škole dva cykly
na klavír,
chodila jsem dlouho zpívat do sboru, a protoţe jsem
chtěla.“
3. Jakou hudbu posloucháte?
„ Blues, rock a rockové balady.“
4. Jaký je váš oblíbený skladatel/zpěvák/skupina?
„ Freddie Mercury, Sting, Queen.“
„Zamilovala“ jsem se do Vojtěcha Dyka.“
5. Líbí se vám u nás na škole?
„ Jasně, super škola.“
6. V jaké zemi byste se chtěla ocitnout právě teď, kdybyste měla kouzelný plášť?
„ V Evropě ve Švýcarsku.“
Rychlokvíz
Máte radši Velikonoce/Vánoce? – Vánoce
Máte radši léto/zimu? – léto
Máte radši kočky psy? – psy
Chodíte radši do kina, nebo do divadla? – do divadla

Anketa
Zeptali jsme se spolužáků: „Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? Proč?“
6. A Tereza Poláková: „Já mám nejraději výtvarnou výchovu, protože mě baví malovat.“
6. B Vendula Ščuková: „ Mě nejvíce baví výtvarná výchova, protože se ráda učím nové
věci z výtvarky.“
7. A Roman Mencl: „Já mám nejraději pracovní činnosti, protože mě baví vyrábět.“
7. A Viki Sniegoňová: Nejvíc mě baví výtvarka, protože mě baví malovat.““
7. A Jjakub Straka: „Tělocvik, protože nemusím sedět v lavici“
9. A Šárka Čandová: „Mě baví nejvíc dějepis, dozvídám se zajímavosti z minulosti“

 Učitel dějepisu potká bývalou žačku s kočárkem,
nahlédne do něho a ptá se:
"Je to po meči nebo po přeslici?"
"Kdepak, po mejdanu!"

„Co jste dnes dělali ve škole?"

„Připravovali jsme výbušné zařízení.
„A co budete dělat ve škole zítra?"
„V jaké škole?"
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Dění ve škole
Prvňáčci se rozkoukali
V prvním školním týdnu se naši prvňáčci vydali na výpravu školou.
První zastávkou byla ředitelna, kde si děti popovídaly s paní ředitelkou. Cestou se zastavily také u paní zástupkyně.
Na chodbách a v hale si prohlédly vystavené keramické výrobky starších ţáků.
Cesta školou je zavedla i k ţákům 9. ročníku. Školáčci zkusili ve třídě deváťáků poznat „toho svého“, který je 2. září
uvedl do první třídy. Mohli se s ním pozdravit, popovídat si a vyzkoušet jeho velkou lavici. I kdyţ se některé děti
trochu styděly, návštěva v 9. A se jim moc líbila.

Den Slabikáře pro 1. A a 1. B
Ve středu 20. listopadu se na oplátku šla podívat naše třída 9. A do prvních tříd, abychom zjistili, zda si jiţ
naši mladší spoluţáci ve škole zvykli a jak se jim tady líbí. Taky jsme si s nimi povídali o tom, který předmět je baví a
který aţ tak moc ne .
Prvňáčci byli velice šikovní a pod vedením paních učitelek Petry Častorálové a Dany Havlové nám předvedli
malou ukázku toho, jak uţ umí číst. Na závěr jsme jim za potlesku nás deváťáků slavnostně předali Slabikáře a
záloţky se symbolickým klíčem a básničkou: Kdyţ sloţíme písmena do slabik a vět, otevře se rázem všem
přenádherný svět…
První třídy byly ze Slabikářů nadšené a my jsme se ani nestačili divit, co všechno se za ty dva měsíce
dokázaly děti naučit.
Šárka Čandová, 9. A
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Dění ve škole
Mikulášská nadílka na 28. ZŠ a v 57. MŠ
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas
zúčtování. Tak kdopak zlobil, zatímco se jiní pilně
učili?
Nejen to se vydali 5. prosince zjistit na 28.
ZŠ Mikuláš společně s natěšenými čerty a
s krásnými anděly, kteří při obchůzce tříd zjišťovali,
jak se děti během uplynulého období chovaly a zda
poslouchaly své rodiče, učitelky a učitele.
Některé zlobiče a nepořádníky si čerti chtěli
dokonce odnést do pekla, ale nakonec se díky
přímluvě andělů spokojili jen s tím, ţe jim dali za
trest splnit nějaký úkol. „Hříšníci“ nakonec slíbili,
ţe se zkusí polepšit, tak uvidíme, jak se jim to
povede.
Jako nejhodnější a nejlépe připravené třídy
vyhodnotila Mikulášova druţina 1. A a 1. B, protoţe
prvňáčci vzorně předvedli, jaké umí básničky a
písničky.
O tuto zábavu a zpestření výuky se postarali ţáci 9. A.
Zástupci ţákovského parlamentu Top 28 také nezaháleli a připravili si Mikulášskou nadílku pro děti z 57. MŠ,
za kterými se vypravili 6. prosince.
Tereza Rousová a Tereza Ryšavá, 9. A

.
A jak proţívá Mikuláše Týnka ze 4. třídy?
Přečtěte si, co nám napsala
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Co možná nevíte…
Novinky z FCVP
Uţ jste jistě slyšeli, ţe trenér fotbalistů Viktorie Plzeň Pavel Vrba souhlasil s nabídkou FAČR a od 15.
prosince bude trénovat českou fotbalovou reprezentaci.
Viktorie díky tomu získala 8 milionů korun, ale ztratila trenéra, který s Viktorií dvakrát vyhrál Gambrinus ligu
a dvakrát s ní postoupil do základní skupiny Ligy mistrů.
Kdo ještě netuší, jaký dárek komu přichystat, se můţe pro inspiraci vypravit do Štruncových sadů. Fanshop
FCVP pro vás bude od prosince otevřený i o víkendech. Stále si zde můţete koupit třeba šálu s fotkou
oblíbeného hráče nebo i míč s logem Viktorky.
Jistě jiţ víte, ţe Pavel Horváth vydal svoji druhou knihu s názvem: „Můj příběh neskončil‘‘, která se prodává
ve většině knihkupectví v Plzni a měla by se objevit i v plzeňském Fanshopu.

GTA V
Nejočekávanější hra roku 2013 splnila očekávání a váţně se povedla.
Firma RockStar North na hře pracovala téměř 4 roky, ale výsledek stojí
za to.
Ve hře můţete měnit mezi třemi hl. postavami a to mezi Michaelem,
Franklinem a Trevorem.
Tyto tři postavy mají rozdílné povahy, majetek a vůbec celý pohled na
svět.
Zajímavostí je, ţe hra vyšla přesně 17. září 2013 a během 24 hodin
vydělala přibliţně 800 milionů dolarů!
Momentálně se prodává pro současnou generaci konzolí s cenou 1 599,Kč, připravuje se PC verze a zřejmě i verze pro Ps4 a Xbox One!
Ještě se máme na co těšit!

Vejška
V českém filmovém průmyslu nás čeká volné pokračování známého
filmu Gympl.
Vejška vznikla pod vedením stejného reţiséra, Tomáše Vorla st.
Film bude opět hvězdně obsazen, můţeme se těšit např. na Tomáše Vorla ml., Jiřího Mádla, Zuzanu
Bydţovskou, Evu Josefíkovou, Jakuba Koháka, Jana Krause nebo Ivanu Chýlkovou.
Premiéru v kinech můţeme očekávat v lednu 2014.

První soutěž krásy pro skunky
Zvířecí soutěţe krásy se stávají stále oblíbenějšími…
Ve Velké Británii se dokonce konala první soutěţ
krásy pro skunky, které se zúčastnilo asi 20 zvířat.
Hodnotil se nejen celkový vzhled skunků, včetně krásy
jejich čumáku, ale i délka jejich ocasu.
A aby toho pro chudáky skunky nebylo málo, pořádala
se i soutěţ kostýmů, ve které se zvířata předváděla ve
sportovním, svátečním a jiném směšném oblečení.
A co si o tom myslí majitelé skunků? Soutěţ se jim
velmi líbila, jelikoţ mohli nejen ukázat své mazlíčky,
ale i vyměnit si zkušenosti.
Stránku připravili Martin Karkoš, Adam Beneš 8. A.
Anna Hostašová, 7. A
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Terénní výuka
Terénní výuka - 9. A
Dne 25. 10. se 9. A vydala na terénní výuku do
Anglické knihovny na náměstí Republiky.
Dozvěděli jsme se toho opravdu hodně o tom, co se
v ní dá půjčit za kníţky a jaké sluţby můţe
knihovna nabídnout. Zkoušeli jsme si přečíst nějaký
titul, který jsme si náhodně vybrali, a většině z nás
se podařilo i nějaký ten úryvek přečíst a přeloţit.
Měli jsme moţnost téţ pracovat s učebnicemi a
vyzkoušet si nějaké to cvičení. Pak jsme zhlédli
krátký film o tom, jak probíhají ústní mezinárodně
uznávané cambridgské zkoušky KET a PET.
Na závěr jsme měli za úkol si zahrát na turisty a
sehrát ve dvojicích rozhovory na téma popis cesty,
na kterou se „turisté“ ptali. Museli jsme popsat
celou cestu anglicky jen s pomocí mapy nebo i bez
ní. Rozhovory jsme nahrávali na mobilní telefony.
Ţáci, kteří se nezúčastnili terénní výuky, pak museli
doma nahrát popis své cesty z domova do školy
anglicky a odevzdat v pondělí paní učitelce na
angličtinu.
Na této terénní výuce jsme se dozvěděli mnoho
uţitečných informací nejen o tom, jak v budoucnu
pokračovat ve studiu anglického jazyka, ale také to,
ţe Anglická knihovna ochotně půjčuje jakékoliv
materiály, které mají, ke studiu.
Šárka Čandová, 9. A

Terénní výuka 7. A a 7. B
V pátek 25. října se na 2. stupni konala terénní výuka.
Naše skupina vyrazila s paní učitelkou Horešovskou do Muzea
loutek na náměstí Republiky, kde pro nás měla paní
průvodkyně připravený výukový program „Příběh na niti“.
Dozvěděli jsme se nejen mnoho o loutkách a o tradici
loutkového divadla v Plzni, ale poznali jsme také, co v divadle
dělá třeba vodič, kulisák nebo nápověda. Ještě neţ jsme odešli,
směli jsme si pohrát s různými druhy loutek, coţ jsme si
samozřejmě moc uţili! Někteří odváţlivci předvedli dokonce
pro ostatní i krátké divadelní hry, co si sami vymysleli.
Poté jsme šli navštívit Útulek pro zvířata v nouzi, do
kterého jsme se všichni moc těšili. A protoţe máme rádi
zvířata, dokonce jsme pejskům přinesli spoustu dobrot.
Přivítal nás ředitel útulku (pan Kuna) a objasnil nám význam
Ligy na ochranu zvířat, včetně toho, jaké jsou podmínky
členství, jaký je postup při svěření psa do péče (adopce psa),
nebo co dělat, kdyţ se nám náš čtyřnohý miláček ztratí. Taky
nás seznámil s provozem útulku a vysvětlil nám, jakým
způsobem můţeme pomáhat i my.

Terénní výuka 8. A, 7. A
Cílem naší terénní výuky bylo změřit
PH vody Boleveckých rybníků. Vystoupili
jsme u Boleveckého rybníka. Rozdali jsme si
pracovní listy s úkoly a začali je vypracovávat.
Postupně jsme změřili pH vody všech rybníků,
které bylo většinou sedm, vypsali zajímavosti o
rybnících z informačních tabulí a odhadovali
vzdálenost i. svůj odhad jsme si vţdycky
ověřili odkrokováním.
Zjistili jsme, ţe naše skupinka ušla 111
kroků a tak jsme přibliţně ušli 888,8 metrů.
Doplňkovou činností se stalo dřepování kvůli
naší zlobivosti.
Terénní výuka byla zajímavá a domů
jsme šli plni záţitků z krásného dne.
Filip Janda, 8. A

Potom nás jedna starší paní, co tam pracuje, provedla
po útulku a představila nám některé opuštěné psy a jejich
příběhy. A protoţe jsme při prohlídce byli hodní, ukázala nám
i pejska, kterého si sama z útulku adoptovala. Jmenoval se
Ondrášek (původně Rákosníček, protoţe ho našli vyhublého
leţet v rákosí u rybníka), a i kdyţ měl jednu noţičku navţdy
zmrzačenou, nám všem se moc líbil. Mohli jsme si ho
dokonce hladit a drbat. Vůbec se nám odtamtud nechtělo…
Naše škola navíc jiţ tradičně útulku pomáhá, a to
darováním starých dek na zahřátí a různých psích pamlsků hlavně dětských piškotů, které se pouţívají jako součást
odlehčující diety při trávicích potíţích, při krmení štěňat a prý
jich není nikdy dost . Přispět můţete i vy!
Anna Hostašová, 7. A

A co v útulku napadlo naše spolužáky? TerezaTurhoberová (7. B): „Lidé si pořizují psa, aniž by si uvědomovali,
kolik péče a starostí je mu nutné věnovat, a pak pes skončí v útulku. Někteří lidé se vědomě o psa nestarají a týrají ho.
Kdybych mohla, tak bych si je všechny vzala domů.“
Eliška Šárová (7. A): „Psí útulek vykonává velmi záslužnou činnost. Je hrozné, že jsou mezi námi stále zlí lidé, kteří
dokáží ublížit zvířeti.“
Tereza Sinkulová (7. A): „Dozvěděli jsme se, že pokud už člověk psa nezvládá, nejprve by ho měl zkusit nabídnout
někomu z příbuzných, přátelům nebo známým, psí útulek by měl být až na posledním místě. Nejlepší by ale pro pejska
bylo, aby ho jeho bývalý majitel mohl dál navštěvovat.“
7
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Reportáž z deníku
Předvánoční Regensburg 2013
Ve středu 11. 12. 2013 jsme vyuţili pozvání od naší partnerské školy v německém Regensburgu a vyrazili na
tradiční předvánoční návštěvu. Odjezd byl naplánován na osmou hodinu, ale vyjeli jsme asi
s patnáctiminutovým zpoţděním.
Všechny příjemně překvapilo, ţe pro nás přijel autobus
fotbalového klubu Viktorie Plzeň. Alespoň chvíli jsme si
mohli připadat jako fotbaloví borci.
Před jedenáctou hodinou jsme byli na místě určení. Jako
minulý rok nás uvítal pan ředitel a jeden z učitelů. Poté
jsme se přesunuli do třídy hudební výchovy, kde jsme si
odloţili věci, dozvěděli se, co nás dopoledne čeká, a
následně jsme byli rozděleni do tří skupin. Menší
spoluţáci z prvního stupně a šesté třídy se druţili se
svými německými vrstevníky a společně plnili různé
jazykové hříčky, aby si vyzkoušeli, jaké je to poznávat a
učit se jazyk svého protějšku. Podobné úkoly jsme my,
osmáci, řešili loni. Naše skupina sedmáků a osmáků se
připojila k německým ţákům, dostali jsme kaţdý nějaký buben, bubínek či jiný rámusící hudební nástroj a stal
se z nás orchestr. Celou skladbu vymyslel a nás všechny řídil ředitel školy. Já jsem stál s paličkami u velkého
bubnu a musím uznat, ţe mě to dost bavilo. Zdálo se mi, ţe paní učitelka Tauchenová se ale mnohem víc
bavila tím, jak nás neustále fotila a natáčela během doby, kdy jsme bubnovali. Čas nácviku uplynul jako voda
a my jsme šli i s hudebními nástroji na chodbu, kde jsme předvedli nacvičenou skladbu před našimi i
německými ţáky.
Ve dvanáct hodin byly všechny skupiny svolány zpět do třídy a šlo se obědvat. Ještě před samotným obědem
jsme dostali jako dárek perníčky, které, jak jsme se následně dozvěděli, pekli přímo regensburgští ţáci.
K obědu byly tradiční párky a housky doplněné o moţnost vzít si bramborový salát, hořčici nebo křen. Nevím
jak ostatním, ale mně oběd chutnal. Po obědě následovala zkouška pěveckého sboru, při které si někteří z nás i
zatrsali. Kolem jedné hodiny odpoledne jsme se rozloučili a vydali jsme se směrem k autobusu a s ním do
středu města. Po desetiminutové jízdě jsme vystoupili na
parkovišti určené přímo pro autobusy a dál pěšky
pokračovali okolo stavidla, přes most a různými uličkami
všemoţných velikostí aţ na náměstí. To byl také cíl
celého výletu. Tady měli naši zpěváci oţivit vánoční
atmosféru trhu zpěvem koled a vánočních písní.
Dostali jsme moţnost nakoupit si to, co jsme chtěli.
Kaţdý, kdo chodí do 6. - 9. třídy, dostal na hlídání
menšího spoluţáka nebo spoluţačku ze třetí, čtvrté nebo
páté třídy, aby se nikdo neztratil.
V šestnáct hodin měl vystoupení pěvecký sbor pod
vedením paní učitelky Vacátkové a moc se jim zpívání
povedlo. Byl to vrchol dne. Další příjemný vrchol dne
představovaly poukázky na jídlo a pití, které nám rozdala
paní učitelka Trojovská. Nejoblíbenějším občerstvením té chvíle byl podle mě dětský svařák, který nádherně
zahřál, a výborná půlmetrová klobása v bagetě.
Odpoledne uteklo velmi rychle a my jsme se zase vydali směrem k autobusu.
Asi před šestou hodinou jsme vyrazili směrem k Plzni. I přes to, ţe se mi v Regensburgu líbilo, uţ jsem se
velice těšil domů. Cesta byla zprvu klidná, protoţe polovina lidí
usínala nebo spala, ale kdyţ jsme dorazili na hranice a zastavili
jsme na Rozvadově na benzínce, abychom si mohli dojít na WC,
všichni jakoby oţili a poté, co jsme opět vyjeli, byl v autobuse
neuvěřitelný povyk. Všichni se uklidnili aţ poté, co nám pan řidič
pustil Okresního přebor. Po příjezdu do Plzně po dvacáté hodině
jsme nejeli aţ k naší škole (nejspíš proto, ţe bychom se nevešli),
ale zastavili jsme v ulici pod naší školou a postupně se sami nebo
s rodiči rozešli domů. Den se mi líbil a uţ teď doufám, ţe pojedu
i příští rok.
Tomáš Mráz, 8. A
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Žákovský parlament v akci

Setkání žákovských parlamentů v Senátu
PČR
Dne 25. listopadu 2013 se uskutečnilo setkání vybraných
ţákovských parlamentů ze všech krajů České republiky.
Akce s názvem „Škola pro demokracii aneb Co dokáţe
ţákovský parlament“ probíhala na půdě Senátu
Parlamentu ČR v jednacím sále Valdštejnského paláce
pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice. Zástupci zúčastněných ţákovských
parlamentů zde představovali, čím se při své práci
zabývají a také co uţ se jim podařilo.
Součástí byl i veletrh ţákovských projektů, po
kterém následovalo vyhlášení nejlepších prezentací a
předání titulů „Škola pro demokracii“. 28. ZŠ získala se
svým projektem „Pomoc pro psí tlapky“ 2. místo v kategorii Zajímavý projekt a 3. místo v kategorii Hezké
tablo.
Setkání se zúčastnili i senátoři Jiří Oberfalzer a Jan Ţaloudík, kteří
během společné diskuse odpovídali na dotazy ţáků jako např. co
je vedlo k tomu, aby se stali politiky, jak často se senát schází a co
vlastně řeší, co uţ se jim jako senátorům povedlo, zda i senátoři
mají imunitu a jaká je jejich představa ideálního státu.
Senátor Jiří Oberfalzer na závěr řekl: „Nikdy není tak špatně, aby
se s tím nedalo něco udělat… Buďte pozitivní, přemýšlejte o
věcech pozitivně, nehledejte postranní úmysly od druhých. Snaţte
se ve svých parlamentech dělat dobré věci. Ţádný jednotlivec totiţ
nedokáţe změnit svět. Je důleţité zaměřit se na to, co můţeme
udělat my sami, ne na to, co si myslíte, ţe by měli dělat ostatní.“
Tuto akci zorganizovalo Centrum pro demokratické učení
(CEDU) při GEMINI o. s., které se dlouhodobě a systematicky
věnuje Výchově k občanství a rozvoji demokracie. Aktuálně toto
téma rozvíjí podporou škol a učitelů právě při práci se ţákovskými
parlamenty. Ty jsou v současné době jedním z nejefektivnějších
nástrojů, jak rozvíjet aktivní občanství v mladých lidech.

Předání vánoční sbírky plzeňskému Útulku pro
zvířata v nouzi
Vánoce jsou takřka za dveřmi, a tak se členové ţákovského
parlamentu Top 28 vypravili v pátek 13. prosince do
plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi, aby tam předali
vánoční sbírku, kterou pro útulek ve škole uspořádali.
Dárky v podobě zvířecích pamlsků, starých dek a jiných
uţitečných věcí tam díky parlamenťákům byly tedy i přes
malé obtíţe zdárně dopraveny a pan ředitel Kuna jménem
svých zvířecích chráněnců všem dárcům z 28. ZŠ
poděkoval a popřál jim hezké svátky.
Parlamentní zpravodajové
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Kultura

Artuš jako muzikálová hvězda Divadlo J. K. Tyla
V úterý 17. 12., jako kaţdý den, jsme spěchali
do školy. Dnes jsme však měli jen dvě
vyučovací hodiny a jednu odpolední. Před námi
bylo divadelní představení muzikálu Monty
Python´s Spamalot v Divadle Josefa Kajetána
Tyla. V deset hodin, po svačinové přestávce,
jsme vyrazili na trolejbus. Na zastávce jsme
nějak přeţili obvyklé pošťuchování Filipa
s Dančou a nasedli do trolejbusu.
Kdyţ jsme doklusali k divadlu, u vchodu nás
přivítali dva zhruba 19ti letí chlapci v oblecích
BANDI, ……hm, nejspíš čekali, ţe je budeme
mít taky. V 1. patře divadla jsme si odloţili
věci do místní šatny, která se nejspíš
jmenovala: Zdarma. To jsem usoudil z nápisu nad ní, který zněl: Šatna Zdarma. Od naší paní učitelky
Tauchenové jsme si vyzvedli lístky a šli si sednout na místa.
Zazněl zvonek a představení začalo. Velice jsme se bavili, myslím, ţe to bylo nejvtipnější představení, které
jsem viděl. Nastala přestávka, pořídili jsme pár fotek, hlavně díky mistru foťáků Jardovi z devítky. Také jsme
zjistili, co je podle Filipa gentlemanský postoj,… „no, to si takhle sednete na ţidli a dáte pravou nohu na levé
koleno“. Zazvonil zvonec a přesunuli jsme se opět na svá místa do jeviště. Druhá polovina se mi zdála ještě
lepší neţ ta první, byla v ní dokonce travestii show, fakt vtipná.
Muzikál o Artušovi se mi váţně moc líbil, doporučil bych vám ho, i kdyţ doteď nevím, jak se jmenoval.
Nakonec jsme si s herci zazpívali písničku „Jak krásné je ţít“ a tím představení skončilo. V šatně jsme si
vyzvedli své věci a venku nás naše třídní zase spočítala a opět jsme šli na trolejbus. Potom uţ nás čekal jenom
oběd a němčina.
Myslím, ţe jsme si dnešní den všichni, moţná aţ na Tomáše Pavla, uţili.
Pavel Fotr, 8. A
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Zábava
Vylušti tajenku vánoční křížovky
1.
2.
3.
5.
X
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

Jak na ženy?
V posilovně jsem se zeptal trenéra, jaký stroj mám pouţít, abych na ţeny co nejvíce zapůsobil?
Vyvedl mě ven a ukázal na bankomat 

Vylušti sudoku

Zlaté prasátko

1) Na vánoční stromeček věšíme……
2) Z ořechových slupek děláme…….
3) Na Vánoce krájíme…..
4) Z dárků máme…….
5) Po zimě se těšíme na …..
6) O Vánocích panuje vánoční……
7) Vánoční zvonítka
8)O Vánocích slaví celá…..
9) Vánoce jsou……
10) Pod stromečkem najdeme….
8.
11) Mládě od krávy
12) O Vánocích zpíváme…..
13)Na Vánoce pečeme …

Ze života
Potápěč se kochá podvodním světem asi šest metrů pod
hladinou, kdyţ ve stejné hloubce vidí nějakého kolegu.
Ten kupodivu nemá ţádný dýchací přístroj.
Potápěč sestoupí o další dva metry a druhý ho po chvilce
následuje.
Sestoupí ještě hlouběji, ale po pár minutách je druhý zase
vedle něho.
Potápěči to nejde na rozum, a tak vyndá tabulku na psaní
pod vodou se speciální křídou a napíše:
"Jak to děláš bez přístroje?"
Druhý mu vytrhne tabulku a napíše: “JÁ SE TOPÍM! 

Něco pro blondýnky – a nejen pro ně
Přistoupí knihovník k blondýnce:
„Pozoruji vás uţ asi hodinu. Proč pořád čtete jen první stranu té knihy?“
Blondýnka se podiví:
„Jé, a ono jich je víc?“
Stránku připravili Michal Urban
a Jakub Šafár, 8. A
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Závěrem
Vánoční příběh. Nakreslila Terka Sinkulová, 7. A

Přijďte, zapojte se, rozšiřte naše řady.

MIX 28, půlročník , časopis 28. základní školy Plzeň., 18. 12. 2013. Šéfredaktor a editor. J. Tauchenová,
dopisovatelé: T. M.ráz, P. Fotr, F. Janda, M. Urban, M. Karkoš, A. Beneš, J. Šafár, A, Hostašová, T. Sinkulová, K.
Šůchová, Š. Čandová, K. Šroubková, T. Rousová, T. Ryšavá a Týnka ze 4. r.
Poděkování patří paní ředitelce za umoţnění tisku a paní učitelce Broulíkové za trpělivost při rozhovoru.
Zvláštní poděkování za pomoc věnujeme www.google a wikipedie 
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