Vo co de??!

Vtipy o jaru na zlepšení nálady
Jaro a blondýny
Víte, proč se bojí blondýny jara?
Protože se sklízí dutý makovice.
Nejde to
Je jaro. Ptáčci, motýlci i včeličky to dělají, jen ty to neděláš. Chceš to dělat taky? To nejde!
Lidi prostě nelétají.
Výrok
Rozhodnutím referenta budou příští rok následovat roční období v tomto pořadí: Jaro, Jaro,
Léto, Léto!
Návštěva
„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!”
„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. „Řekněte mu, že hned přijdu.”
Čáp
Proč má čáp zvednutou jednu nohu?
Kdyby měl zvednuté obě, tak by spadl.
Jaro a ženy
Potkají se sousedi na chodbě domu, jeden má monokl. Druhý se ptá, co se mu stalo.
„Říká se, že na jaře jsou ženy přístupnější, ale zkus si od manželky vypůjčit pětistovku.“

Lucie Matějková , 8.A

Co je to akné a jak proti němu bojovat?
Určitě se čas od času stane, že vám vyskočí někde vyrážka. Většinou se ji za krátký
čas zbavíte, ale existují i lidé, kterým dokáže udělat ze života peklo.
Akné a jeho definice
Jedná se o neinfekční zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových vývodů. Na
jeho vzniku se podílí především vnitřní faktory:
a) zvýšená tvorba mazu díky hormonům, stravovacím návykům, duševnímu
rozpoložení a některým lékům
b) zvýšená produkce zrohovatělých kožních buněk, které ucpávají vývody
mazových žláz, což vede k ucpání pórů
c) bakterie, především Propionibacterium acnes, jež způsobuje hnisavou reakci
d) dědičnost (genetická vloha). Dědičné faktory určují rozsah velikosti a intenzitu
funkce mazových žláz
e) psychosomatické souvislosti, například stres, zažívací potíže, zánětlivá ložiska
v těle, dále některé potraviny, prašné prostředí nebo mechanické dráždění
(čelenky, …)
f) léky
Léčba akné
Dobrou zprávou je, že správná léčba akné by se mohla shrnout jen do pěti bodů:
1. Jezte zdravě
2. Dopřejte si vitaminy a minerály
3. Hýbejte se – vyběhněte schody místo jízdy ve výtahu nebo zrychlete vaši chůzi
4. Dbejte o čistou pleť – pravidelně používejte výhradně speciální gely, vody či
emulze
5. Používejte osvědčenou kosmetiku na akné
Mezi osvědčené přípravky proti akné patří:
Zineryt
Eryfluid
Eucerin
Clean and Clear
Clear skin sprchový gel a vodička po koupání
S léčbou akné je lepší začít co nejdříve. Nemoc by se totiž neměla nechat zajít moc
daleko…
Eliška Průšová, 8.A

KATY PERRY
Dlouhé rovné černé vlasy, připomínající havraní peří, kulatý obličej s velkýma modrýma
očima a široký úsměv plný bezchybně bílých zubů.
Katheryn Elizabeth Hudson, známá pod uměleckým jménem Katy Perry, se narodila 25. října
1984 ve znamení štíra.
Jedná se o americkou zpěvačku, která si sama píše texty.
Její hvězda vystoupala k nebi v roce 2008, kdy dobyla žebříčky světových hitparád svým
songem I Kissed a Girl.
Katy je známá svým netradičním humorem a osobitým stylem oblékání, které občas
připomíná starší desetiletí.
Zpěvačka se narodila v Santa Barbaře v Kalifornii jako prostřední dítě dvou pastorů.
Vyrůstala na poslechu kostelních písní a zpívání v kostele.
Když se ve věku osmnácti let přestěhovala do Los Angeles, změnila si příjmení na Perry,
protože jméno Katy Hudson se příliš podobalo herečce Kate Hudson. Jméno Perry nosila její
matka za svobodna.
Během svého dospívání objevila jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti album skupiny
Queen a jak sama řekla, byla to pro ni největší inspirace.
Uhrančivá umělkyně vydává svůj druhý singl dne 1. října 2008 pod názvem Hot´n´Cold.
Tento singl se také stal velmi oblíbeným a v žebříčku Bilboard Hot 100 se dostal mezi pět
nejlepších.
OSOBNÍ ŽIVOT
Katy Perry chodila s frontonem skupiny Gym Class Heroes, Travie McCoyem. Po jejich
rozchodu, na jaře v roce 2009, se poprvé potkala s britským komikem Russellem Brandem,
když hrála vedlejší roli v jeho filmu Dostaň ho tam. Perry a Brand spolu začali chodit v září
2009. Následující rok se v indickém Rádžasthánu vzali. Manželství jim ale dlouho nevydrželo
a 7. února 2012 se rozvedli.
ZAJÍMAVOSTI
Katyiny černé vlasy jsou přebarvené, jejich původní barva je blond
Její výška je 173 cm a váží přibližně 60kg
Perfektní figuru si udržuje díky houbám. V jednom rozhovoru prohlásila: „Miluju houby.
Dokázala bych jich sníst tuny. Nejraději mám lanýže, ale ty moc v restauracích nevedou.
Houby obecně jsou zdravé. Nikdy se mi nepřejí.
Tato zpěvačka patří mezi mé nejoblíbenější postavy šoubysnisu. Její hlas se mi nikdy nepřejí,
stejně jako jí se nikdy nepřejí houby. Ať žije Katy Perry!

Eliška Průšová, 8.A

Jarní trendy na rok 2014
Milí přátelé. Po ne příliš tuhé zimě nám na dveře opět klepe pomalu se blížící jarní sezona. Teplé šály,
svetry, bundy, čepice i rukavice můžete směle odložit na příští rok a je na čase, abychom se začali
poohlížet po nějakých jarních kouscích. Já vám s výběrem trošku pomůžu. Pro vaši inspiraci jsem
sepsala pár opravdových trendů, ve kterých se budete cítit i vypadat skutečně „in“!
Módní úlovek letošního jara? – Pumpky!
Pumpky skutečně vedou! Chcete-li si pořídit alespoň jeden hit letošního jara, sáhněte právě po nich. A
nejlépe uděláte, vyberete-li si pumpky širokého střihu. Letí však také ty přiléhavé. Kontrast volnosti a
přiléhavosti má ve znaku většina kolekcí pro letošní jaro i léto, takže se nebojte a kombinujte!
Bokovky zakázány…
Především my, mladé dívky, podléháme kultu bokových džínsů. Mají-li dokonalý střih, dokáží hezky
vytvarovat zadeček – ale mají také spoustu nevýhod. Dovolit si je mohou jen majitelky krásného
zadečku, štíhlých stehen a dlouhých nohou. Ostatním ženám tyto kalhoty na kráse spíše ubírají –
zkracují jim opticky nohy, rozšiřují boky a doslova pohřbívají kontury pasu. Krása ženy spočívá v její
přirozenosti. Do módy se opět vracejí kalhoty a džíny s vysokým pasem.
Kožené bundy patří mezi klasiku
Pokud nemáme chuť nosit různé extravagantní bundy, můžeme vždy sáhnout po kožené bundě nebo
levnější koženkové, protože ty se budou nosit snad pořád. Oblíbené jsou nejen černé a hnědé, ale i bílé,
červené nebo modré. Také se letos nosí i dvoubarevné – kombinované bundy, které jsou ideálním jarním
i letním kouskem. Klidně si můžete pořídit dámské bundy, které mají na sobě kovové cvočky a ozdoby
nebo třásně se střihem do pasu, pod zadek či kolena.
Nové trendy v módní obuvi
• Sportovně elegantní: Jarní móda s sebou opět přináší pohodlné a zároveň elegantní tenisky. Pro
nadcházející sezónu jsou vylepšené nýty. Může být ještě něco více stylové a pohodlné zároveň?
• Nýty a lodičky: Metalový trend – to znamená pořádné množství nýtů – na obuvi, kabelkách i na
doplňcích. Nýty se letos nenosí jen jako dovršení drsnějšího rockového stylu, ale také na
modelech podtrhujících ženskost! Pro méně odvážné jsou tu blyštivé štrasové kamínky.
• Sportovní obuv na klínku: Nedávno ještě byla nováčkem, nyní už jí módní svět leží doslova u
nohou. A tak samozřejmě nemůže sportovní obuv na klínku chybět ani v letošních jarních
kolekcích. Sousloví „ležérní styl“ nabývá zcela nových rozměrů a pohodlí je samozřejmostí.
• Jezdecké kozačky: Jsou vlastně synonymem pro ležérnost, svobodu, zemitost a stylovost. Jsou
módním evergreenem a jarní nezbytností, ať už sáhnete po jemnějším, vybroušenějším kouskům
k sukni nebo drsnějšímu looku a kalhotách.
Tak doufám, že jsem vás alespoň trošku inspirovala a obohatila vás o nejnovější informace z módního
světa. Příjemné nakupování – a ještě příjemnější nošení…

Eliška Průšová, 8.A

Vynášení smrti aneb Vítání jara
Tradice Vynášení smrti a Vítání jara je západoslovanský lidový zvyk z předkřesťanské éry. Ústředním
prvkem je oblečená slaměná figura, známá pod jmény Morana, Marzana, Mařena nebo jednoduše
Smrtka. Rituál se konal na Smrtnou neděli, ale také na neděli Družebnou a Květnou, což jsou pojmy
z liturgického kalendáře.
Podobné rituály se prováděly také během masopustu. Jarní vynášení smrti bylo u východních a jižních
Slovanů nahrazeno oslavou jara na sv. Jiří, na kterých se více podepsal křesťanský vliv.

Rituál:
Figuru Smrtky vytvářely dívky z došku a oblékaly ji do ženských šatů nebo hadrů. Z barev se používala
především bílá a černá. Poté byla nastrčena na tyč, či prostě vzata do rukou.
Smrtka byla vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a vhozena do vody či příkopu, pálena nebo
zakopávána do země. Poté se všichni rozutekli a věřili, že ten, kdo doběhne do vesnice poslední, do roka
zemře. Součástí slavnosti bylo koledování.
V Lužici byla figura oblečena do košile člověka, který ve vesnici zemřel jako poslední a do závoje
poslední nevěsty. Někdy byla Smrtka místo do vody házena na pozemek sousední vesnice, což vedlo ke
konfliktům.
Na Moravě a ve Slezsku oblékali chlapci i Mařocha, mužskou figuru.

Historie:
Nejstarší zmínka pochází z roku 1366, kdy synoda v Praze popisuje zvyk vynášet na jaře z obce postavu
představující smrt. Ze zápisu vyplývá velká oblíbenost obyčeje. Popěvky a rituály doprovázející tento
zvyk odsoudila synoda jako pověrečné a účastníci byli trestáni pokutou.
Z roku 1420 pochází zpráva z Polska o vynášení smrti a na konci 15. století zmínil kronikář Długosz
topení Dziewany a Marzany, které ztotožnil s římskými bohyněmi Dianou a Cererou.
Postupně začal rituál upadat a v 19. století měl podobu her mládeže. V Čechách byla jeho kontinuita
přerušena, jeho obnově se však věnují folklórní skupiny. Výjimkou jsou Suchovršice, kde existuje
tradice vynášení Smrtky a Smrťáka dodnes.

Lucie Matějková,
8. A

Záhada: Agrosymboly aneb Kruhy v obilí
Jako kruhy v obilí se označují obrazce, které se přes noc objevují v polích osázených většinou obilím,
ale najdou se i výjimky, jako třeba kukuřice, vojtěška, řepka a tabák. Podle některých zdrojů se objevují
všude, podle jiných jen v určitých zemích.
Některé kruhy jsou výtvorem lidí, kteří se snaží je napodobit. Na to se ale vždy přijde. Pravé
agrosymboly mají specifické položení rostlin a jsou tak velké, že lidé by je přes noc vytvořit nedokázali.

Historie:
Lidé se s kruhy v obilí setkávali již od 17. století. Zájem o vysvětlení a příčin vzniku se datuje od 70. let
20. století. Po celém světě vznikly organizace, které shromažďují dokumentaci o kruzích s cílem
posoudit možné příčiny vzniku a vyloučit ty jevy, kdy se jedná o zásah člověka.

Popis obrazců:
Zpočátku byly zaznamenávány obrazce tvaru kruhů, elipsy, oválů a různých oblouků. V poslední době
se objevují obrazce s kombinovanými čtverci, kruhy, trojúhelníky a mnohdy se nejedná ani o abstraktní
útvary. Několikrát se objevily tělesa z vesmíru, magické symboly, zvířata a dokonce i obraz
mimozemšťana.
Agrosymboly jsou tvořeny tak, že stébla jsou ohnuta těsně nad zemí, jsou složitě, ale pravidelně spletena
do sebe, nejsou zpřelámána a po určité době jsou opět schopna růstu.

Průzkum jevů:
Řada kruhů v obilí byla zkoumána podle různých aspektů, a to:
• Způsob položení rostlin
• Chemické složení půdy
• Radioaktivita (u pravých agrosymbolů byla zaznamenaná zvýšená radiace)
• Magnetické jevy (průzkumníci hlásili netypické chování střelky u kompasu)
• Psychické projevy u lidí (některé osoby, které vstoupily do kruhu, měly návaly slabosti, motání a
bolesti hlavy, zrychlený tep nebo dokonce omdlévaly)

Teorie vzniku:
Otázkou, jak agrosymboly vznikají, se vědci stále zabývají. Vymýšlejí nové teorie, spekulují a zkoumají,
ale nic se nikdy nepotvrdilo.
Některé z teorií:
• Atmosférické jevy (vzdušné víry, tornáda apod…)
• Vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy (základy starých budov, trasy ropovodů,
inženýrské sítě, hnojení, pohřebiště, houby, které by způsobily úhyn rostlin v určité oblasti)
• Energetické síly planety Země (pokus o komunikaci naší planety s lidmi, jakožto jejími
obyvateli)
• Světelné koule (energie neznámého původu, byla pozorována a zdokumentována náhodnými
lidmi)
• UFO a mimozemšťané - Existují teorie, že pomocí těchto obrazců se s námi snaží komunikovat
mimozemské civilizace. Vědci vypálili jeden ze symbolů na CD jako ASCII kód a počítač jej
přečetl jako zprávu, údajně od mimozemské civilizace.

A co si o tom všem myslíte vy?
Lucie Matějková,
8. A

Hádanky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Když se černoušek narodí, má černé tělo, černé ruce, černé nohy, černou hlavu, a jaké má zuby?
Kdo má v předu dvě oči, a vzadu spoustu dalších?
Pokud v závodu předběhnete závodníka na druhém místě, kolikátí budete?
Tři muži se potápějí v řece, vylezou, a jenom dva mají mokré vlasy, jak je to možné?
Nemá to ústa, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží?
Patří ti to, ale tví přátelé to používají víc než ty, co je to?
Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí obraz muže. Otec muže na obraze je synem mého otce,
kdo je na obraze?
8. Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá stále výš a výš, ale růst jí nevidíš.
9. Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví.
10. Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní.

Ondřej Jaroslav Vild, 6.B

1, žádné 2, páv 3, druzí 4, je holohlavý 5, vidlička 6, tvé jméno 7, můj syn 8, hora 9, ryba 10, vejce

Vietnamský lunární rok
V úterý 18.2.2014 se v naší 21.základní škole v Plzni pod vedením paní učitelky Valdmanové a
pana Lysého konal vietnamský Lunární rok, který většinou Vietnamci slaví celý týden.Tento
projekt se pořádál proto,aby se české děti seznámily i s jinou kulturou,a to vietnamskou
Projekt začali žáci 1.stupně pouštěním a ukazováním obrázků a fotografií pořízených ve
Vietnamu.
Děti z 1.stupně k fotografiím i vytvořily komentář.Zároveň jsme českým dětem pouštěli i
národní vietnamské písničky,které jsou velmi odlišné od českých národních písní.
Po ukončení promítání obrázků,jsme si nasadili masky a o velké přestávce jsme v nich chodili
po škole. Když jsme v maskách obešli celou školu, děti ve třídě vytáhly pomůcky a šlo se
vařit.Suroviny byly předem nakoupeny.Hlavním tématem našeho vaření byly vietnamské
závitky.Zúčastnily se všechny děti.S vařením dětem pomáhali kantoři.
Vaření začalo tím,že děti musely nastrouhat mrkev a kedlubnu.Po náročné práci přišlo tvoření
závitků,které začal vysvětlovat a zároveň tvořit pan Lysý, který s celou akcí pomáhal.Všem
přítomným názorně ukázal,jak se ,,vyrábi´´ vietnamský závitek.Po náročné ukázce začaly tvořit
samy děti, což bylo zajímavé i zábavné.Poté,co děti měly hotovo, se závitky nesly do
kuchyňky ke smažení.
Po smažení nastala část,na kterou se všichni nejvíce těšili - konzumace připraveného jídla.
Závitky se vydařily,všem velmi chutnaly a řada dětí i dospělých si vyžádala recept. Aby nám
lépe chutnalo,pouštěli jsme si vietnamské písně
.Vietnamský Lunární rok se opravdu vydařil

Phi Duy Viet 9.B

