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Úvodní slovo
A je to tady, poslední měsíc školního roku 2010 nadešel. Každá z nás odpočítává dny
a nemůže se dočkat prázdnin. Dva měsíce volna, dva měsíce „nic nedělání.” Celá
redakce Vám děkuje za přízeň v končícím školním roce a doufá, že se opět sejdeme
při čtení školního časopisu Měsíční Eliška v roce následujícím – 2010/2011.

Vaše redakce

Na výlet jsme jeli na naše hranice s Německem – do Tisé. Hned po příjezdu
jsme se ubytovali v chatkách. Chatka obsahovala 3 palandy na spaní a také nějaké
skříně. Pod chatkami byla restaurace a nad chatkami byl les. Po ubytování jsme se
všichni chytli za jeden provaz, zavázali si oči a poslepu jsme měli za úkol udělat
různé obrazce. Potom byla svačina. Při svačině se nám více podrobně představili
naši instruktoři. Byli to bratři (Eda a Idi). Po svačině jsme udělali dvojice a
zjišťovali jsme informace, co jsme doposud nevěděli, a pak jsme to vše navzájem
řekli celé třídě. Ty nejlepší informace z nejlepších byli např.: křestní jména.
Líbilo se mi, že se zapojila do všech her i naše třídní učitelka. Po zjišťování jsme
měli oběd. Byla svíčková. Po obědě, jsme šli k lesu, kde pro nás byla připravena
další hra - mezi dvěma stromy byl natažený provaz, ve kterém „byl” elektrický
proud. Museli jsme si navzájem pomáhat, abychom se všichni dostali přes horní
stranu lana na druhou stranu. Později jsme si tuto hru zkusili i v lese, což bylo
mnohem těžší. Byla to spíše pavučina, ne elektrický proud. Říkali nám, že kdo se
dotkne pavučiny, toho Megapavouk sežere. Další odpolední hra - na železné tyči
byla navlečená pneumatika. Byli jsme jako v pohádce a tyč simulovala prst obra,
pneumatika ve výšce 2,5 metru jeho prsten. Museli jsme „prsten” sundat, aniž
bychom se dotkli „prstu”. Pak byla večeře. Po večeři jsme měli táborák. A nastal
2. den. Ráno jsme k snídani dostali obložený talíř. Nastala zkouška důvěry.
• Nejdříve jsme se postavili do dvou řad
• Každý natáhl ruce před sebe
• „Vyvolený“ vyběhl a my jsme museli dávat pozor
• Když se k nám přiblížil, zvedli jsme ruce
• Za žádnou cenu se nesměl bát, musel nám věřit…….
Další hrou bylo to, že jsme udělali dvojice (holka a kluk) a měli jsme udělat
pád důvěry a další hry na důvěru. Při svačině jsme měli také udělat dvojice
(ale dobrovolné) a bez ptaní na toho druhého jsme měli odpovídat na
otázky, co nám zadávali instruktoři. Např.: Co je jeho nejoblíbenější pití?
apod. Oznámili nám, že si nás přijde natočit televize. Někdo věřil,někdo
ne,ale tak se také stalo. Natáčeli si nás při dalších hrách na důvěru. Např. :
• Všichni jsme se postavili k prolézačce
• Udělali jsme dvě řady
• Natáhli ruce
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•

Na prolézačce byl přilepený napevno stůl, ze kterého „vyvolený“
padal…
Padala i samotná paní učitelka třídní. Nebojte se, chytli jsme ji. Byl oběd.
Po obědě nám oznámili, že půjdeme lézt na skalku. Přišli jsme a pro někoho
museli lézt nahoru, jelikož byl tak lehký, že ho to lano nepustilo a nebo, že
se bál. Byl to nezapomenutelný zážitek. Někteří tam i zůstali, zatímco
všichni odešli a společně s instruktory i sami slaňovali. Když jsme se vrátili
(ti co tam zůstali) byla večeře (špagety). Po večeři byla bojovka. Chodilo se
po dvojicích (holka a kluk). Většina z nás měla nahnáno. Z naší školy přijeli
tři učitelé a napodobovali strašidla. Někdo se dokonce i rozbrečel. V den
odjezdu jsme šli do lesa, kde byla různě natažená lana mezi stromy, po
kterých jsme lezli. Také jsme sjížděli po lanovce. Potom osm vybraných
muselo vytáhnout nádobu s pokladem. Když ji vytáhli, zjistilo se, že
nemáme klíč, což někteří z nás už před vytáhnutím tušili. Bavili jsme se,
kdo asi ten klíč střeží.
KDO TO ASI BYL???
!!!!!!_ _ _ _ _!!!!!!!
Nápověda: Chtěl poděkovat---

……………………………..--Po této akci byl oběd a jelo se domů--……………………………

NEZAPOMENUTELNÝ ZAŽITEK.
Reportáž z natáčení můžete shlédnout na : http://www.tvlyra.cz/vysilani/prehravani-755

Náš instruktor David Kovařík (Eda)

3

Rozhovor s účastníky výletu
Jak se vám zalíbilo místo na první pohled?
Deny Lácha ze 6.A říká se smíchem : „Děs a hrůza. Chatky asi jen na dvě
věci.“ A docela to je pravda, protože chatky byly oprýskané a většina si
stěžovala. Však někdo měl také jiný názor. „No zvenku byly hrozný, ale
vevnitř nějakých chatek to vypadalo dobře.“ Tvrdí Niki Mendlová.
Jaký pocit jste měli ze soutěží?
Tak na to se přesně nedá odpovědět. „Z nějakejch her dobrej, ale
z některejch taky ne.“ To má znamenat, že si se o své spolužáky bála? „Nó
trošku jó“ říká s usměvem. Tak to byl názor Kláry Hermanové ze 6.A.
Chutnalo vám jídlo, které jste dostávali?
Tak na to Vikísek ze 6.A odpovídá se znechucením ve tváři: „Nó ušlo to.“
Vláďa má trochu jiný názor a říká, že jídlo bylo dobré.
Myslíte, že ke konci výletu jste začali více spolupracovat jako
kolektiv?
„Ne.“ názor kluků ze 6.A. Ale i holky z áčka na to mají stejný názor.
Dokonce i céčko je na tom prý stejně.
Šly vám kolektivní hry?
„Jo.“ Říká Janča a Sandra z céčka. A přidává se k nim i Richter.
Jaká byla „Noční bojovka“ ?
„Super!“ říká Janča z 6.C . „Jó super!“ přidala se Sandra. A když sem se
ptala v 6.A, tak se ozývala jenom samá chvála.
Měli jste aspoň trochu strach?
„Jo. To je jasný! Hlavně z toho oběšence”, říkají. „Nebo z toho bláta a tmy!
„ směje se Tóňa. „To já měla strach ze Svobody! „ Přidává se se smíchem
Nikolka M.
Byly úkoly těžké?
„Néé. Vůbec.“ Říká áčko i céčko.
Byli jste tak vystrašeni, že jste se ve dvojici drželi za ruce?
„Jo” říká Michal. Vlastně hodně lidí říkalo, že jo.
Poznali jste, kdo vás strašil?
„Ne.“ říkají všichni. I pan učitel Zapletal se přidává! Prý: Každý si o mě
myslel, že jsem pan učitel Uhlíř v té masce. :D
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RECENZE
-

19. ročník celosvětového mistrovství pořádaného asociací FIFA

-

Počet soutěžních týmů: 204

-

V závěrečném turnaji : 32

-

Závěrečný turnaj probíhá od 11. června do 11. července, kdy proběhne
finále

-

v Jihoafrické republice, poprvé v Africe

-

osm skupin po čtyřech členech

-

hraje se na osmi stadiónech
Míč JABULANI

-

-

Originální míč MS 2010, se kterým se budou hrát jednotlivé zápasy.
Speciální technologie zaručuje perfektní využití za všech podmínek a
stabilní dráhu letu. Nabízí dokonale hladký dotek s vysokou odolností proti
otěru.
Míč je určen pro volný čas i pro trénink s designem oficiálního zápasového
míče FIFA 2010 v Jižní Africe. Na míči, jehož název „Jabulani” znamená
vášeň pro fotbal, je celkem 11 barev. Výrobce: Adidas.
VUVUZELA
je jihoafrický lidový hudební nástroj, je to roh, dnes obvykle vyráběný z
plastu a přibližně metr dlouhý, který používají fotbaloví fanoušci z
Jihoafrické republiky. Při fouknutí vydává hluboký monotónní zvuk
přirovnávaný k slonímu troubení nebo velkému roji rozzuřených vos …
Dokáže vydat zvuk až 130 decibelů. Stává se terčem narážek, protože se
hráči neslyší, nedokáží se domluvit a dokonce si stěžují i televizní diváci,
protože jsou slyšet i v televizi. FIFA je ale nezakázala.

Za redakci časopisu
Tonda Drozda
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- V příštím čísle se dočtete -

Příští číslo vyjde v ZÁŘÍ a otevře školní rok 2010/2011
Na poslední poradě redakce jsme se dohodli na změnách, které
snad posunou časopis o trochu dál. Snad bude „NÁŠ & VÁŠ” zase
o nějaký ten kousíček lepší.

A co bude součástí nového čísla?
Nechte se překvapit a hlavně, užívejte si prázdnin

! ! ! 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.
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