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Úvodní slovo
Červen je poslední měsíc ve školním roce, který nás dělí od dvouměsíčních prázdnin.
Slunce pálí čím dál víc a každý posledních třicet dní tak nějak v duchu odpočítává.
Pokud Vám při pročítání našeho časopisu alespoň trochu rychleji uteče čas zbývající
do zaslouženého odpočinku, budeme rádi. Pokud Vás časopis nadchne tak, že budete
s napětím očekávat další číslo, budeme ještě radši. Příjemné čtení v nové verzi
školního časopisu MĚSÍČNÍ ELIŠKA Vám přeje celá redakční rada.

Jak se narodila nová Měsíční Eliška?
udu Vám vyprávět o tom, jak to všechno začalo. Na začátku byla tma. Na
začátku je totiž vždycky tma. A pak? A pak to přišlo. Jakoby z čistého
nebe se zrodil nápad oživit něco, co už tu jednou bylo. Vydávat školní
časopis. Nápad hodný génia, říkáte si. A máte pravdu. Jenže jak to udělat?
„Chtělo by to nějaké spolehlivé lidi.“ Jako bych zaslechl hlas z dálky. I našli se. A nebylo
to hledání jehly v kupce sena, jak by se někomu mohlo zdát. Stačilo rozhodit sítě a kde
se vzali, tu se vzali, najednou tu byli. Na první schůzku se dostavili v počtu přijatelném.
Bylo nás deset. Jedenáctý člen si zrovna užíval na dovolené. Hned na začátku začalo
padat mnoho a mnoho nápadů a podnětů, jak prý nejlépe naložit s novou Eliškou. Nápady
se samozřejmě musely probrat dopodrobna. Přeci jen: víc hlav, víc ví. Postupem času
jsme se dohodli na novém designu a struktuře časopisu. To, jak se nám to podařilo,
můžete sami zhodnotit. A protože s tiskem je to vždy složitější a každý se nemusí
dostat k aktuální tištěné verzi, rozhodli jsme se vydávat Elišku i v počítačové podobě ve
formátu pdf. Stáhnout si ji můžete kdykoliv na webových stránkách školy.
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Foto redakčního týmu ☺
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Eliška na návštěvě v nemocnici
V úterý 2.6. 2OO9 navštívili žáci naší školy děti v ústecké Masarykově
nemocnici. Členové dětského školního parlamentu si připravili vystoupení a hry,
které měli děti na dětském oddělení potěšit. Judita Vaňková (předsedkyně
školního dětského parlamentu - ŠDP) dostala nápad udělat tuto akci již minulý
rok, ale nápad se nestihl zrealizovat.
V nemocnici vystoupili žáci s pohádkou, kterou napsala Tereza Švandelíková
(7.A), ale také s tanečním vystoupením, které si připravila Jana Marvanová (6.B).
Děti si společně s členy ŠDP zahráli pantomimu a dostávaly i malé odměny. Do
nemocnice žáky doprovodila paní učitelka Dědinová. Před návštěvou nemocnice
žáci chodili každý den ráno na zkoušky, sháněli kostýmy a za pomoci paní učitelky
Kupkové a Zuzany Ulrichové (8.B) vyráběli kulisy. Malou předpremiéru měli také
na naší škole před žáky prvních, druhých a třetích ročníků.
Pavlík (7 let)

nemocniční sestra (učitelka)

Líbila se ti pohádka?

Jak často a jaké akce tu míváte?

Ano, moc se mi líbila.

Každý týden sem chodí zdravotní klaun a
jednou za měsíc tu míváme divadelní
představení.

Jaká postava se ti nejvíce líbila?

Jak dlouho už tu pracujete?

Nejvíc se mi asi líbil Pepík☺.

Dva roky.

Co by jsi dělal, kdybychom tu nehráli?

Baví vás to tu?

Hrál bych si s autíčkama.

Ano, práce s dětmi je fajn.

Jak dlouho tu jsi?

Jste zdravotní sestra?

Jeden den.

Ne, jsem učitelka tady v nemocniční
škole/školce.

Co se ti stalo?

Měl jsem vysoké horečky.
A teď už je ti dobře?
ANO! ☺
Jsou na tebe sestřičky hodné?

Ano jsou, moc.
Článek: Judita Vaňková (9.C), rozhovory: Irča Syroťuková (8.A)
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Eliščino hudební jaro
27. 5. 2009 proběhla tradiční kulturní akce, kterou pořádá naše škola. Akce byla
zorganizována pro rodiče žáků naší školy. Součástí akce byla různá vystoupení
dětí z 1. stupně. Děti si připravily různá hudební a taneční vystoupení. Podle
reakcí rodičů, dětí a učitelů si myslíme, že se akce vydařila. Právem se tak těšíme
na další ročník. Na akci se samozřejmě nepodílely jen děti, ale i paní učitelky – B.
Hulešová, D. Elešová, L. Holá, L. Macková, D. Patzeltová, A. Vosáhlová. Děkujeme
rodičům za účast, dětem za vystoupení a paním učitelkám za pevné nervy při
nacvičování kulturního pořadu.

Slavnostní „vyřazení“ absolventů
Dne 29.6. se v NÁRODNÍM DOMĚ od 16 hodin uskuteční slavnostní „vyřazení “
absolventů. Srdečně zveme veškeré tatíčky, matičky, babičky, dědečky a další
rodinné příslušníky. Každá třída má připravenou počítačovou prezentaci a nějaký
tanec či zpěv. Celá akce proběhne poprvé a doufáme, že se povede a stane se tak
každoroční tradicí. Na konci akce je pro absolventy připraven raut.
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Pozvánka na 1. ročník basketbalového turnaje „Na rozloučenou“
V červnu proběhne první ročník basketbalového turnaje. Tímto turnajem
navážeme na turnaj florbalový, který proběhl v prosinci roku 2008, a který se
velmi vydařil. Žáci 9. ročníků vytvoří tři týmy. Čtvrtý tým bude poskládaný z
pedagogů školy, kteří chodí téměř pravidelně trénovat – zatím však spíše teorii ☺.
Motto turnaje: není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit se.
Reportáž z turnaje a nějaké akční fotky přinese další číslo – více tedy v září.

Pozvánka na sportovní den
Každoročně jsou poslední dny v červnu v naší škole zaslíbeny sportu. Žáci se
utkají v nejrůznějších disciplínách (např. běh, skok do dálky, hod krikeťákem, vrh
koulí a další…).
25. 6. – sportovní den pro 1. stupeň
26. 6. – sportovní den pro 2. stupeň
Letošní ročník bude trochu netradiční v tom, že školní hřiště je ve výstavbě, a
proto budou některé sportovní disciplíny pravděpodobně probíhat v tělocvičně.
Informace, fotky, výsledky a mnoho dalšího v čísle, které vyjde v září.

Pozvánka na 4.ročník mezinárodního letecko-modelářského dne
Kdy: sobota 4. a neděle 5. července 2009 od 9.00 do 18.00
Kde: modelářské letiště RC MODELPARK Suché příjezd po dálnici z Ústí nad
Labem na Teplice exit č. 3 směrem na Modlany, před obcí Suché vpravo a dle
značení k letišti
Co uvidíte? Motorové i bezmotorové modely letadel, akrobaty, obří modely, atd…
Více informací na www.rcklub-ul.cz
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KVÍZY
- 1. stupeň 1. – 3. ročník
Přiřaď k sobě postavy z pohádek
Křemílek
Štaflík
Bobek
Bolek
Mach
Maxipes Fík
Jerry
Spejbl
Mat
Pája

Ája
Tom
Pat
Hurvínek
Jája
Vochomůrka
Bob
Špagetka
Šebestová
Lolek

4. – 5. ročník
Vyhledej odpovědi na otázky (lze použít NET)
1) Kdo a v jakém roce umístil bustu Gustava Eiffela pod Eiffelovu věž?
2) Doplňte správné číslo do řady : 1; 4; 8; 13; 19;

;

3) Které město bylo založeno roku 1234?
4) Který chemický prvek je nejvíce zastoupen v atmosféře?
5) Který fotbalový klub vyhrál letošní ligu mistrů?

6) Kolik nohou má mravenec?
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KVÍZY
- 2. stupeň 6. – 7. ročník
Sudoku

8. – 9. ročník
Které obličeje byly zmixovány?

Nápověda: Jaromír Jágr, Shrek, Brad Pitt, Lucie Bílá, Will Smith, Leonardo DiCaprio
Pro mixování obličejů byl použit program facemixer
www.facemixer.com
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RECENZE
Filmy, PC Hry, Hudba
Filmy:

Noc v muzeu 2
Po prvním dílu přichází druhý a máme se opět na co těšit.
V hlavní roli opět vystupuje Larry (Ben Stiller), který opustil místo
hlídače a stal se vynálezcem. Schází mu ale muzeum a vše, co k němu
patří. Jeho opravdovými kamarády jsou exponáty, které v noci
ožívají, a s kterými kdysi zažil magickou noc. Zastaralé exponáty
jsou přestěhovány do největšího muzea na světě Smithosonian do
Washingtonu.
Exponáty z Washingtonu však chtějí obsadit svět a vše se hroutí…

Premiéra v ČR: 21. května
Promítání v kině Hraničář (premiéra): 11.6.–17.6. v 15:30 a v 17:30
PC hry:

Battleforge

Battleforge (BF) je RTS strategie na principu karet
podobných Magic. Nestavíte žádné budovy, nestaráte se o
hospodářství. Obsazujete studny energie, ze kterých čerpáte
energii na získání karet. Dále zabíráte monumenty k vytváření
silnějších jednotek. V BF existují čtyři druhy karet: červená
(oheň), modrá (led), zelená (příroda) a fialová (nemrtví).
Ovšem mít více než dva druhy se nevyplatí kvůli počtu
monumentů.
BF je čistě multiplayerová hra, singleplayer je velmi krátký. Mapy můžete
vytvářet, karty vyměňovat, za každý multiplayerový boj získáte zkušenosti,
bojové body a zlato. Karet je tu spousta, a tak je o zábavu postaráno.
Battleforge je opravdu dobrá hra, která jen tak neomrzí.
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Eliščina hudební desítka
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název autora
Metro Station
Pussycat Dolls
Beyoncé
Miley Cyrus
Jordin Sparks
Novaspace
Britney Spears
Black eyed Peas
Lady Gaga
Eminem

Název písničky
Shake It
Jai Ho!
Halo
The Limb
One Step At A Time
Dancing Into Danger
If You Seek Amy
Boom Boom Pow
Eh Eh
We Made You

Body

VTIPY
Jdou dvě myšky pralesem, když
vtom nad sebou uvidí netopýra.
Jedna z nich uvažuje: "Až budu
velká, taky se dám k letectvu."

Hlásí se žák: „Paní učitelko,
tatínek říkal, že pocházíme z
opice."
„Milý žáku, dnes chci přednášet
novou látku, takže nemám čas
řešit váš rodinný problém....."
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"Pepíčku," povídá
paní učitelka, "jak se
jmenuje člověk,
který krade?"
Pepíček neví, a tak
mu paní učitelka
pomůže: "Podívej,
když teď sáhnu do
tvé kapsy a vytáhnu
padesátikorunu,
kterou si pak
nechám, co jsem?"
Pepíček rychle
prohlásí: "Kouzelník!"

- V příštím čísle se dočtete Vyhodnocení: navštívené země
našimi spolužáky o
prázdninách.

Rozhovory s prvňáčky.

Co nového na Elišce?

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !
vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky musí
obsahovat celé jméno a třídu a musí být vhozeny do schránky do 22.6. 2009.

! ! ! Tvořte vlastní hitparádu ! ! !
každý žák může volit tři písničky z nabízené desítky. Na konci měsíce se hlasy
sečtou a poslední tři písničky budou nahrazeny novými. Lístek s hlasováním do
soutěže vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně). Hlasovací
lístek musí být podepsaný, aby nemohl jeden člověk hlasovat vícekrát.
Nepodepsané lístky budou anulovány. Lístky s hlasy vhazujte do 22.6.2009.

! ! ! Návrhy a připomínky ! ! !
můžete vhazovat do schránky školního parlamentu (naproti knihovně).

Toto číslo si můžete stáhnout v elektronické podobě (formát .pdf, k otevření je nutný mít
nainstalovaný program Acrobat Reader) na stránkách www.zseliska.cz v sekci školní časopis.

Děkujeme firmě ČESKÁ POJIŠŤOVNA za reklamní předměty věnované do soutěže.
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