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Kuba Gregor
Judita Vaňková
Káťa Kubátová

Úvodní slovo
Právě se Vám dostalo do ruky nejnovější číslo školního časopisu. Ano, je na něm něco
podivného. Obsahově je delší a druhá část je podezřelá :D To bude asi tím, že
vychází na začátku dubna, a to s sebou přináší Aprílové žertíky. Takže i ve školním
časopise jsme zkusili nějaký ten žert, nějakou tu nachytávku. Je jen na Vás, čemu
budete věřit :D
Vaše redakce

ZŠ E. Krásnohorské pořádá letní sportovní kurz v SRN
Základní škola E. Krásnohorské pořádá ve spolupráci
s česko-saským spolkem pro evropskou interkulturní
spolupráci Kontakt 97 sportovní kurz v německé Saydě.
Kurz se uskuteční počátkem letních prázdnin v rámci
mezinárodních výměnných pobytů mládeže. Celá akce
navazuje na sportovní a jazykovou výuku během školního
roku a je určena žákům druhého stupně základní školy.
Pobyt je zajištěn v saském středisku pro mládež,
které nabízí široké sportovní vyžití – krytá sportovní
hala, venkovní hřiště, minigolf, stolní tenis, kuželková
dráha, tenisové kurty, aquapark a bobová dráha
v blízkosti areálu. Účastníci akce tak mají možnost
zdokonalovat se nejen ve svém oblíbeném sportu, ale
zároveň i v německém, popřípadě anglickém jazyce.
Mohou navázat kontakty s německou mládeží a blíže se
tak seznámit s kulturou našich sousedů.

Meziškolní florbalová liga
8. ročník florbalové ligy ZŠ okresu Ústí nad Labem přinesl našim barvám účast ve
Final Four. Vzhledem k tomu, že před sezónou
byl základní cíl stanoven ve formě účasti
v play-off, byla tak finálová účast úžasnou
tečkou za letošní florbalovou sezónou. Vítězem
Final Four 2010 se stala ZŠ Vinařská, na
druhém místě skončila ZŠ Vojnovičova a na
třetím místě ZŠ Elišky
Krásnohorské.
Finálovou listinu uzavřela ZŠ Mojžíř, která
skončila na čtvrtém místě. V semifinále turnaje
jsme byli poraženi pozdějším vítězem. Naši
florbalisté si spravili alespoň částečně chuť
v boji o třetí místo, kde si poradili se ZŠ
Mojžíř. Konečné třetí místo lze jednoznačně hodnotit jako velký sportovní úspěch.
V příštím roce bude cílem opětovná účast ve Final Four.
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Žáci ZŠ E. Krásnohorské na snowboardovém kurzu
Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ E. Krásnohorské absolvovali v minulém týdnu snowboardový
kurz. Výcvik proběhl v Desné v Jizerských horách. Kurzu se zúčastnili nejen zdatní
snowboardisté, jejichž cílem bylo zdokonalit si techniku, ale i úplní začátečníci, pro
které to byl vůbec první kontakt s „prknem“. Sjet kopec nebyl po absolvování kurzu
problém pro žádného z účastníků.
Pro žáky byl připraven nejen již zmiňovaný výcvik ve snowboardingu, ale i řada jiných
aktivit – přednášky, promítání snowboardových triků a různé soutěže. Chybět nemohla
ani stezka odvahy.
Počasí se vskutku vydařilo – sluníčko svítilo a sněhové podmínky byly dokonalé. Žáci
byli moc spokojeni a domů se vraceli bohatší o mnoho krásných vzpomínek a zážitků.
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VĚTRNÉ KATASTROFY

TADY MÁTE PÁR NEJVĚTŠÍCH HURIKÁNŮ
•

•

Velký hurikán roku 1780 je
považován za atlantickou
tropickou cyklónu s největším
počtem obětí v lidské historii.
Přibližně 22 000 lidí zahynulo,
když se bouře přehnala přes
ostrovy Martinik, St.
Eustatius a Barbados mezi 10.
a 16. říjnem 1780[1]. Další
tisíce lidí přišly o život na
otevřeném moři.
Katrina je jméno hurikánu,
který na konci srpna 2005
způsobil obrovské škody na

jihu Spojených států. Rychlost
větru dosahovala na moři až
280 km/h, na pevnině kolem
250 km/h. U New Orleansu se
protrhly ochranné hráze a
město zcela zaplavila voda z
oceánu a blízkého jezera
Pontchartrain. Počet obětí se
odhaduje asi na 1 300. Z
ekonomického hlediska jde
patrně o vůbec největší
katastrofu způsobenou
atlantickým hurikánem.

Čeští meteorologové varují, že během následujících 8 až 12 měsíců by se k nám
mohla přihnat bouře gigantických rozměrů. Jestli se tato zpráva potvrdí, bude
nutná evakuace severních a západních Čech a nejspíše i jižní Moravy. Pohroma by
mohla prudce zasáhnout do české ekonomiky, hospodářství i průmyslu.
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A TEĎ TORNÁDA…

Bezpečnostní doporučení pro případ setkání s tornádem
•

•

Pokud vás tornádo zastihne v
obytné budově, zásadně nestůjte
u oken! Máte-li alespoň trochu
času, přesuňte se do místnosti,
která je nejpevnější - např.
sklepa nebo suterénní garáže.
Ideální je, aby tato místnost
neměla okna - létající trosky či
různé předměty unášené větrem,
mohou být velmi nebezpečné!
Pokud žádnou takovouto místnost
nemáte nebo již není čas, abyste
se do ní přemístili, vyhledejte
místnost,
která
je
nejlépe
chráněná - zpravidla to bývá
bytové jádro, koupelna, apod.
Stodoly, chaty, převozné obytné
buňky, karavany či maringotky
a podobné chatrnější "úkryty"

jsou velmi nebezpečné - to již je
bezpečnější otevřená krajina bez
zástavby a stromů! (Vzhledem

k tomu, že tornáda se u nás
zpravidla vyskytnou bez jakékoliv
výstrahy, jsou tyto rady určeny
spíše turistům cestujících do
USA, kde existuje funkční
výstražný systém a kde se lze
o hrozícím tornádu zpravidla
dozvědět
s několikaminutovým
předstihem. Pokud budete na
cestě po USA a bude vyhlášen
tornádový poplach, snažte se
dostat
do
veřejného
protitornádového
krytu
zpravidla
to
bývají
železobetonová jádra veřejných
budov).

Pokud vás tornádo zastihne v otevřené krajině mimo zástavbu, snažte se vyhledat
úkryt (např. terénní nerovnost, příkop, val, ...), který by vás ochránil před
létajícími předměty. Auta - ani zdánlivě bytelná - příliš bezpečí před tornády
neposkytují, raději je opusťte a vyhledejte jiný bezpečnější úkryt! Máte-li ještě
čas a trochu "manévrovacích možností", pokuste se raději z dosahu tornáda ujet.
Zásadně se však nesnažte schovat sebe či vašeho plechového miláčka ve
vzrostlém lese - padající stromy či velké větve představují vedle zásahu bleskem
nejčastější příčinu úmrtí v důsledku konvektivních bouří! O tom, že procházet se
za silného větru lesem není právě bezpečné, snad není nutné se příliš rozepisovat.
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KVÍZY
1. – 9. ročník
1)
Auto má červenou barvu c = červená, poznávací značku pz = 4U9 7429 a víš, že
na dálnici jelo rychlostí v = 148 Km/h Ujelo dráhu s = 55 Km. Vypočítej, jak se
jmenoval řidič, který toto auto řídí.

2)
Mezi Ruskem a Ukrajinou ztroskotá letadlo. Zemře 156 lidí z 289. Kde pochovají
pozůstalé ?

3)
Kde leží Saharská poušť a jak je velká víme. Ale kolik obsahuje zrnek písku?
A aby to nebylo tak těžké, trochu Vám pomůžeme. Máte toleranci při hádání – 10
zrnek.

4)
Pokud umíte zacházet s digitálním foťákem, nemůže být pro Vás problém splnit
tuto otázku – podmínku. Stačí, když se vyfotíte, jak držíte bezdrátovou myš za
kabel. Fotku poté pošlete na mailovou adresu: aznaprsi@auschne.cz

Správné odpovědi na jednotlivé úkoly odevzdejte tradičně na místo, které je
k tomu určené. V případě vylosování, budete po zásluze potrestáni :D

Za redakci časopisu Víťa Vlk
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RECENZE
Asi každý z nás se chtěl někdy vrátit v čase. A na to nejspíš vsadila Sega. Kdo by
si totiž nechtěl zopakovat úžasnou olympijskou atmosféru, zvlášť když se našim
sportovcům tak dařilo. Hra nabízí celkem 14 sportovních disciplín, které Vás ze začátku
nadchnou svou atmosférou. Jedná se totiž o reálné modely olympijských arén.
Reprezentovat můžete přes 20 zemí a své dosažené výsledky můžete porovnávat v online
tabulkách. Vypadá to úžasně, co říkáte? Jenže tím to asi končí.
Hra se hůře ovládá, celkově působí dojmem „trhnout“ co nejvíce peněz díky
vzpomínkám. Pokud se chystáte vyzkoušet si rychlobruslení a navázat tak na Martinu
Sáblíkovou, tak na to rovnou zapomeňte. Jak už jsem psal, hra nabízí „jen“ 14
sportovních disciplín a asi ani jedna disciplína Vás podle mého názoru nedokáže na delší
čas vtáhnout do děje. Hráč si nějaké sportovní odvětví vyzkouší a jde na další. A tak to
probíhá celou hru. Asi nemusím zdůrazňovat, že mě hra nijak extra neoslovila. Ono ani
nebylo čím. Počáteční adrenalin vzniklý návratem do dějin zimních her se velmi rychle
vytratil a mohlo následovat jen jedno. Hra vyzkoušena – splněno. Hra odinstalována –
splněno. GAME OVER.

Nové díly Comebacku jsou tady. Máme za sebou už čtvrtý díl a nyní je čas hodnotit.
Určitě je kladné, že postavy zůstaly v původním složení. Jen se zbourala hospoda u
Jezevce“ a Tomáš znovu hledá angažmá, to jsou asi hlavní změny. Opět se můžeme těšit
na tak oblíbeného Ozzáka, autora hitu „Vsákneš se do mě jako déšť“ Tomáše, chytrou a
pracovitou Marcelku, milou Ivu a nebo na podivínské sourozence Bůčkovi společně se
Simonou. Zase můžeme očekávat vtipné scénky a povedené hlášky, i když první dva díly
na to moc nevypadaly. Sitcom Comeback můžeme sledovat každou středu na televizní
stanici Nova od 20:05. Příjemnou zábavu ☺

Za redakci časopisu
Tonda Drozda
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VTIPY
Policista za pouhý den zastaví
to samé auto a povídá ,,pane já
Vám dnes už po čtvrté říkám,
že Vám kape chladič"! A muž mu
odpoví ,,a já Vám po čtvrté
říkám, že jsem kropící vůz"!!!!!

Pitva prokázala, že pacient
zemřel až při pitvě.

Za redakci časopisu
Honza Fukač
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Co čeká naši školu v nejbližší době?

Máme tu ohromující zprávu, která zastíní i tak oblíbené recenze ☺! Jak většina z vás ví,
Albus Brumbál, ředitel Školy čar a kouzel v Bradavicích tragicky zahynul rukou profesora
Snapea, a tak Lord Voldemort prozatím nezná přemožitele. V sázce bylo zhroucení jak
kouzelnického, tak mudlovského světa. Musíme se spojit. Někdo musel s něčím přijít, než
bude pozdě. Stalo se. Avšak něco opravdu neočekávaného. Pan učitel Zapletal vystoupil
z anonymity a v pátek sdělil redakci časopisu, že je kouzelník a absolvent Krásnohůlek.
Nikdo o tom neměl ani tušení, to ale nebylo vše. Sedl na svoji Kometu Dva šedesát a odletěl
na samotné Ministerstvo kouzel. Všichni nevěřili vlastním očím ani uším … vše ale muselo
zůstat v naprostém tajemství. V neděli přišla každému z nás sova se zprávou: Jednání
s Popletalem(ministrem kouzel) skončilo nadmíru dobře. V pondělí vám sdělím

podrobnosti. Naneštěstí se mi rozbilo koště, nejspíš budu muset použít
záchranný autobus. Mějte se. Jára
V pondělí o velké přestávce nám pan učitel vše řekl:
1. Naše škola bude o velkých letních prázdninách přestavěna na Pijavice.
2. Co se stane s Bradavicemi, je prý tajné.
3. Pan učitel nalezl způsob přeměny mudly na kouzelníka pomocí lektvaru jménem
Jarosárum. Všichni žáci tento nápoj dostanou v uvedených dávkách.
4. Žáci budou rozděleni 1. září do svých kolejí Moudrým kloboukem.
5. Žáci budou spát ve škole, budou bojovat za svojí kolej ve školském přeboru.
6. Uchazeči o famfrpál se mohou hlásit u pana učitele.
7. Vzniknou nové koleje Eliškír, Eliškor, Eliškár a Eliškej ☺
8. Školní řád platí jako v Bradavicích.
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Znak bude podobný. Změní se jen znaky a názvy.

Jarosárum – 1 dávka
Kometa Dva šedesát

Kouzelnická hůlka

Změna místností a funkcí učitelů
Velká síň
Školní jídelna
Knihovna
Knihovna + Malá tělocvična
Knihovnice
Madame Vosáhlová
Ošetřovna
Velká tělocvična
Hl. ošetřovatelka Madame Gregory
Školník
pan Hrstka
Obrana proti černé magii – profesorka Mikulášková
Lektvary
- profesor Zapletal
Bylinkářství
- profesor Lédl
Dějiny čar a kouzel
- profesorka Piherová
Kouzelné formule
- profesor Uhlíř
Přeměňování
- profesorka Suchopárková
Péče o kouzelné tvory
- profesorka Ponížilová
Jasnovidectví
- profesorka Svobodová
Astronomie
- profesorka Bábelová
Létání na koštěti
- profesorka Kupková
Věštění z čísel
- profesorka Crháková

Volby na ředitele a vedoucí kolejí proběhnou v dubnu.
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Co čeká naši školu dále?

K

onečně bazén. Ano slyšíte (teda čtete) dobře, naše škola bude mít vlastní
bazén. Již několik let je zpracovaný projekt na přestavbu tělocvičny ve
funkční bazén. Samotný projekt byl poslán k ledu, protože na něj nebyly
finance. V tuto chvíli však můžeme se stoprocentní jistotou konstatovat, že
problém je vyřešen. Potřebné finance se podařilo vybrat od ostatních škol se
sídlem v Ústí nad Labem.
I v dnešní době si totiž školy dokážou pomoci, když je to třeba. A protože
nejsme jediní, kdo potřebují nějaké finanční prostředky na realizaci projektů
s obrovským rozsahem (kulturním, sportovním atd.), očekávejte v nejbližších
týdnech žádosti o příspěvky pro jiné školy. Zatím se nám podařilo zjistit, že
třeba Mojžíř a Neštěmice by měly být spojeny s Mírovým náměstím metrem.
Takže asi budeme muset nosit na sešitu trochu víc než jen 100 Kč :D Trasa
metra je původně plánována až do Povrlů, ale to už nám přijde jako Sci-fi, tohle
asi město ve spolupráci se základními školami neprosadí, přece jen tolik peněz ve
školství není.
No, ale zpátky k našemu projektu. Zatím to vypadá, že bazén vznikne na
místě, kde nyní stojí malá tělocvična. Malá tělocvična má totiž lepší podloží,
které méně prosakuje. Zároveň tím, že je menší, bude výstavba stát mnohem
méně než by to bylo v případě přestavby velké tělocvičny. Možná namítnete, že
bazén nebude moc dlouhý. Ano s tím souhlasíme, a proto jsme se na to také
zeptali samotného projektanta Ing. Franty Bazéňáka, který nám potvrdil, že
samotnou tělocvičnu bude možné na jedné straně rozevírat a tak prodlužovat
plaveckou dráhu.
Mělo by to fungovat na principu vysouvání fotbalového hříště
v supermoderních arénách. S tím rozdílem, že nám do strany nevyjede hříště, ale
bazén. Oproti jiným menším plaveckým bazénům bude ten náš mít jednu výhodu.
Protože tělocvična je dosti vysoká, lze pořádat i skoky do vody cca z 15-25
metrů. Bohužel více informací se nám v této chvíli nepodařilo zjistit. Takže nám
nezbývá nic jiného, než se nechat překvapit.
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Naše škola ve filmu?

2012

Možná jste už film 2012 viděli, a tím více vás překvapí, že ve filmu
„účinkuje“ i naše škola! Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, režisér Roland
Emmerich sem přijel až z Ameriky. Důvodem je hlavě zdejší atomový
úkryt pod mariánskou skálou, který je naprosto unikátní svou polohou
uprostřed města. Vedlejším důvodem je také velmi levné herecké
obsazení do „masových scén“, například při prchání stovek lidí ze
školy. Nemyslete si ale, že to tady poznáte! Z Ústí nad Labem udělali
několikamilionové město v USA. Škola Elišky Krásnohorské je zde
však jasně zřetelná přesně v 1:08:27 času přehrávání. Je tady však
háček. Tato scéna byla z originálního filmu vyškrtnuta. Ale nemusíte
zoufat. Existuje prodloužená verze filmu, ve které se tato část
nachází. Bohužel z této verze filmu máme zatím několik částí. Pokud
se někomu z vás sehnat plnou verzi 2.3.1 budeme moooc rádi a možná
se nám podaří prosadit promítnutí tohoto filmu v některé z našich
učeben.
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Aprílové žertíky ve světě

OPRAVDU (NE)POVEDENÉ VTÍPKY xD
•

Digitální Big Ben

Symbol Londýna, Big Ben, měl přejít na digitální číslice namísto ciferníku, aby tak
udržel tempo s dobou. Alespoň to na apríla 1980 rozhlásila BBC. Odezva byla, jak jinak,
rozhořčená. Naopak na nabídku japonské BBC, že první čtyři posluchači, kteří jim
zavolají, původní hodiny získají, byla reakce velice promtní a pozitivní...

•

Nastavte čas odeslání pošty do minulosti

Stalo se vám, že jste promeškali termín? Měli jste do půlnoci poslat zprávu, ale
teď už je druhý den poté? Nic není ztraceno. Služba Gmail Custom Time umožňuje
nastavit čas odeslání na libovolné datum v minulosti, a to až do 1.4. 2004, kdy byl Gmail
spuštěn. Výpovědi uživatelů jsou nadšené: "Býval jsem čestný člověk, ale už nemusím.
Takhle je to mnohem jednodušší. Jsem teď mnohem produktivnější, když nemusím
přemýšlet o tom, co je správné dělat v danou chvíli."
Ne, že by se to někdy nehodilo, ale nastavení času e-mailu do minulosti už je silné
kafe. Google ovšem každoročně chrlí podobných aprílů několik. Letos to byl třeba
blogovací systém, který po klinutí na I'm Feeling Lucky automaticky napíše blogový
příspěvek, australský gDay, který umožňuje vyhledávat ve stránkách, které ještě
nevznikly a na svět přijdou až za 24 hodin. V loňských letech považuji za nejpovedenější
Google TiSP, které slibovalo zavedení bezplatného Wi-Fi routeru a jeho připojení
prostřednictvím vaší záchodové mísy.

•

Funguje to! Létáme!

Podobný kousek se povedl populárnímu britskému astronomovi Patricku Moorovi.
Ten na rádiu BBC Radio 2 oznámil, že 9:47 dopoledne, 1. dubna 1976, nastane
astronomický úkaz, který se opakuje jen jednou za lidský život. Za Jupiter se na
okamžik skryje (tehdy ještě planeta) Pluto, čímž dočasně sníží sílu zemské gravitace.
Moore pověděl posluchačům, že pokud přesně na pokyn rádia v daný čas vyskočí, zažijí
jedinečný "povznášející" pocit.
Po oné povznášející minutě začaly do redakce rádia volat stovky lidí, kteří prohlašovali,
že se pocit skutečně dostavil. Jedna žena dokonce tvrdila, že ona i jejích 11 přátel se
vzneslo i se židlemi a létali po místnosti. Doufejme, že to byl z její strany apríl.
....a i takové mohou být žertíky :)
Stále jsou tu sice poněkud okoukané, ale i přesto zábavné žertíky typu umělí brouci na
stole nebo v jídle nebo počmárání obličeje spícímu spolužákovi :)
Poměrně vtipná je ale i přilepená kovová padesátikoruna na zemi :D Stačí trocha
vteřinového lepidla a o zábavu je postaráno :) je velice zábavné a zároveň "smutné"
sledovat, co všechno jsou lidé schopni udělat, aby dostali ze země obyčejnou padesátku
:D
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- V příštím čísle se dočtete -

Příští číslo vyjde na konci KVĚTNA a bude obsahovat soutěž o
mnoho cen.

Učitelské okénko...koho jsme si

tentokráte vybrali? Nechte se překvapit :)

A mnoho dalšího :D

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !

nevhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky nesmí
obsahovat celé jméno a třídu a nesmí být vhozeny do schránky před rokem
2011.

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

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

15

