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Úvodní slovo
Předposlední měsíc školního roku je za námi. Dva měsíce prázdnin se blíží. Co si
čekání na ně trochu zpříjemnit? Květnové číslo nabízí nejen zajímavé články, ale také
velkou závěrečnou soutěž uzavírající školní rok 2009/2010. Ve hře je opravdu mnoho
různých cen. Více se dozvíte v časopise. Nové číslo samozřejmě není jen o cenách,
najdete zde například článek z každoročního zájezdu do Anglie, recenze atd.

Vaše redakce

Anglie 2010
Týdenní jazykový kurz v některé části britských ostrovů k naší škole
neodmyslitelně patří, a tak není divu, že je tu celkové zhodnocení. Jak už bylo
řečeno, jednalo se o týden strávený
v Anglii, tentokrát v té jižní. Byla neděle 11.
dubna, když jsme si v odpoledních hodinách
odjeli užít pohodový týden.
Cestou do
Calais, kde jsme měli v brzkých ranních
hodinách nastoupit na trajekt, jsme museli
cestovat přes Německo, Nizozemsko, Belgii
a nakonec Francii. Když jsme přepluli
Lamanšský průliv a autobus vyjel na
anglickou pevninu, tyčily se před námi
Doverské křídové útesy a místo do pravého, jsme se zařadili do levého silničního
pruhu. Čekala nás ještě tříhodinová cesta do Portsmouth. I když jsme v autobuse
téměř nespali, čekal nás ještě celý den, než jsme se jeli ubytovat do
hostitelských rodin. Ale nebudu předbíhat.

Eastbourne College
V Portsmouth jsme navštívili námořní doky a
nalodili jsme se na repliku lodi HMS Victory, na které
umřel admirál Nelson při bitvě u Trafalgaru. Poté jsme
se vydali na 170m vysokou Spinnaker Tower, a nahoře
jsme se doslova prošli po vzduchu. Někomu bylo opravdu
zle, když šel jen po kusu skleněné podlahy a viděl své
nohy 170m nad zemí ☺. Na závěr dne na nás čekaly
pouťové atrakce, které si jistě každý užil. Potom
zbývala cesta do Eastbourne, kde jsme měli pět dní
bydlet s kamarádem a jeho hostitelskými rodiči. Druhý
den ráno na nás již čekala škola a všichni si vzrušeně
povídali, co minulý večer dělali a co všechno zažili. Každý
den jsme měli 4 hodiny a každou hodinu se nám střídal jiný učitel, z nichž byl
jednoznačně nejlepší Mark, který uměl „kreslit“ lépe než Picasso, který o sobě
prohlašoval, že je totálně praštěnej, ten co když jste se ho zeptali jak se má,
odpověděl „Dobre, a ty?“ ☺. Do smrti na něj nezapomenu…
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V úterý po škole jsme vyrazili do města
Hastings, které je proslavené bitvou o Anglii. Zde
jsme viděli zříceniny středověkého hradu,
trojúhelníkový dům, který je nazýván „kus sýra“,
pašerácké jeskyně a nakonec jsme měli rozchod na
nákupy. Ve středu na nás čekala opět škola a
odpoledne jsme se vydali do Brightonu, kde jsme
shlédli všemožné živočichy a rostliny mořského
světa a dokonce jsme se prošli i speciálním podmořským tunelem. Následovalo
navštívení mola, rozchod ve velkém obchodním centru a prošli jsme se kolem
královského paláce v orientálním stylu.

Oxford a Londýn
Čekali nás poslední dva dny, nejspíš ale nejzajímavější. V pátek jsme se vydali
do královské rezidence, do Windsdorského hradu a důkladně jsme si ho prohlédli i
zevnitř, jak to vlastně ta královna žije. Viděli jsme i střídání stráží či velkou
katedrálu, potom nás už očekávalo slavné univerzitní město, Oxford. Udělali jsme si
důkladný pěší okruh kolem budov kolejí a navštívili jsme jednu z nich, jednu z těch
nejslavnějších, New College. Tam se např. natáčela i scéna z Harryho Pottera, viděli
jsme přímo to místo a máme tam také společné foto. Viděli jsme spoustu zajímavých
míst i budovu, kde oxfordští studenti skládají zkoušky. Zkrátka prošli jsme většinu a
každému se alespoň něco líbilo. A tak jsme se opět vydali zpět do Eastbourne, kde
nás čekala poslední večeře a poslední noc s našimi hostitelskými rodinami. Na jednu
stranu jsme vůbec nebyli rádi, že je to už poslední večer a že za tři dny už budeme
zase sedět ve školních lavicích … (a budeme muset přetrpět tu nudu, pozn. autora ☺)
na druhou stranu nás zítra čekal celý den v Londýně, takže jsme se měli rozhodně na
co těšit. A tak, když jsme vstávali o hodinu dříve, abychom to vše stíhali, s vědomím,
že mě čeká už poslední den v Anglii, trochu to mrzelo, ale čekal nás sedmimilionový
Londýn, město nabité světoznámými památkami. Autobus zaparkoval kousek od
London Eye, 135m vysokého vyhlídkového ruského kola. Předtím jsme ještě shlédli
krátkou ukázku ve 4D kině, která byla opravdu skvělá. A poté jsme nastoupili do
prosklené kabinky a začali jsme 20 minutovou vyhlídkovou jízdu, při které se daly
dělat opravdu skvělé fotky Londýna. Poté jsme zamířili kolem Big Bena, velké
hodinové věže a kolem budovy Parlamentu cestou k Westminster Abbey, kde jsou
korunováni a pohřbeni britští panovníci. Dále pak k Trafalgarskému náměstí, které
bylo naneštěstí z části zavřené, přes první kruhový objezd v Británii, Piccadily Circus
na Leicesterské náměstí, kde jsou na zemi otisky známých herců a kde jsou známá
kina a divadla. Poté jsme se prošli Čínskou čtvrtí a čtvrtí Soho a zamířili jsme
k malému přístavišti. Čekala nás projížďka po Temži, projeli jsme se i pod Tower
Bridge. Poté nás čekal výstup na Greenwich, kde se nachází nultý poledník, a tudíž
jste mohli stát zároveň na západní i východní polokouli. Tam na nás čekal autobus, i
s ohřátými párky, které jsme si mohli objednat. Kolem jedenácté jsme se přeplavili
zpět do Francie a pádili jsme domů. U školy si nás vyzvedli naši praví rodiče, ale
nikomu se domů moc nechtělo. Není divu, byl to skvělý týden.
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Den v přírodě
8. A
Tak jako každý rok, i letos se na naší škole konal Den v přírodě. Všechny třídy až
na výjimku (9. A – nácvik závěrečného představení pro „Rozloučení s absolventy“)
se rozutekly po krásách našich krajů ☺. Někdo vyrazil do Terezína, někdo do
Prahy. Naše třída 8. A se zřekla veškerého cestování a vyrazila do Krásného
Března, které je nedaleko Ústí nad Labem. Strávili jsme čtyři hodiny v YMCA
centru a byla tam fakt sranda…sorry…legrace☺
Všechny nás potom bolelo celé tělo, ale stálo to za to. Není se také čemu divit.
Mohli jsme, samozřejmě mimo horolezectví, hrát ping pong, stolní fotbálek, šipky,
takže o zábavu bylo postaráno a pro línější z nás tu bylo i posezení
s občerstvením…dobrým občerstvením. Všichni byli spokojeni a dokonce i
pracovníci centra byli rádi, když jsme šli domů. ☺

6. A
Na školní výlet jsme jeli autobusem 17 na konečnou do Brné a z Brné jsme šli
pěšky po cyklostezce ke škole. Někteří z nás si vzali skateboard nebo brusle.
Vyšli jsme v 8:00. Nejdříve jsme prošli letním kinem, jelikož nám bus jel až
v 8:55. Také jsme se zastavili na hřišti, protože nám ještě zbyl čas. Jeli jsme
z vlakového nádraží. Cesta trvala zhruba čtvrt hodiny. Sedmnáctkou nás jelo
celkem 51 pouze z naší školy. Šli jsme podél řeky Labe. Procházeli jsme kousek od
hradu Střekov a Labské bašty. Cestou jsme prošli po mostě Eduarda Beneše, také
po zdymadlech. Všichni jsme si po dlouhé cestě koupili točenou zmrzlinu nebo
ledovou tříšť U Černého Barona. Schodovkou jsme vyšli zpátky ke škole a šli jsme
na oběd. Byl to fajn výlet.
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RECENZE
Nintendo Wii je velmi úspěšná herní
konzole nové generace, protože při jejím
hraní nestačí jen zmáčknout tlačítko, ale
je nutné daný pohyb udělat. To dělá tuto
konzoli výjimečnou…
Dá se na ní hrát prakticky cokoli, ale
nejlepší jsou podle mě hry sportovní. Koho
by nebavilo stát s kamarádem na tenisovém
kurtu a odbíjet míček tím, že doopravdy
máchne Wii Remotem (bezdrátovým
ovladačem) …. Nebo proč chodit na bowling
takovou dálku a ještě za to platit, když si
v obýváku dáte rodinný turnaj, třeba 3x dokola ☺. Tenis, baseball, bowling, golf
a box však patří mezi ty základní…Dokoupit se dá množství her, které sice nejsou
nijak levné, ale jen tak neomrzí. Postupně si můžete dokoupit další ovladače nebo
třeba Wii motion, který úžasně zpřesňuje pohyb. Dokoupit se dá např. i podložka
apod. Zkrátka je toho dost. Můžete se mrknout na odkaz ☺.
www.mojenintendo.cz
Wii Menu
Další předností „Wíčka“ je služba Wii Connect 24, která ale v Česku
prozatím nefunguje. Pokud jde o mě, doma Nintendo Wii máme a vždy o víkendu
dáme nějaký ten turnaj, Nintendo totiž hodně podporuje multiplayer a u
některých her je možné hrát i s hráči po internetu, což nemá sebemenší chybu.
Pokud nevíte co si přát pod stromeček, třeba i společně se sourozencem,
Nintendo Wii je ta správná volba.

Za redakci časopisu
Tonda Drozda
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Časopis slaví roční narozeniny
- Velká soutěž o ceny Rok se s rokem sešel a Měsíční Eliška bude v červnu slavit první
narozeniny. A při té příležitosti jsme pro Vás připravili závěrečnou
soutěž. A abychom Vás trochu motivovali předem, tak jsme vyfotili
ceny, o které se bude hrát. Cen bude mnohem více. Dále se hraje
například o různé sladkosti, volné vstupenky do lezeckého YMCA
centra a mnoho dalšího. Soutěž bude tradičně rozdělena na dvě části
– kvízy pro první i druhý stupeň. Stačí věnovat jen chvilku vyluštění
zadaného kvízu a mít trochu štěstí při losování a nějaká z cen může
být Vaše.
Společenské hry

Samolepky
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KVÍZY
1. – 5. Ročník
Poznej postavičky

KVÍZY
6. – 9. ročník

Čísla, která vyjdou v barevném sloupečku slouží jako ověření správnosti řešení :D
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VTIPY
Cestující, který poprvé letí
letadlem, má tvář naplácnutou
na okýnku a nadšeně volá:
"Koukejte, ty lidi vodcaď
vypadaj jako mravenci!" " Taky
jsou," povídá spolucestující,
"ještě jsme nevzlítli."

Učitel v zemědělské škole: "Na
příští hodinu se připravte, budu
zkoušet dobytek!"
Pepíček je ve škole a učí se
skloňovat. Je velká přestávka a
Pepíček se podívá do své
svačiny a skloňuje
1.pád: Kdo co? - houska
3.pád Komu čemu? - Pepíčkovi
7.pád S kým čím? - se salámem.

Policista staví cyklistu, který
jede potmě: "Nesvítí vám
světlo!" "Vím, pokoušel jsem se
to opravit, ale nejde to." "Tak
tedy musíte kolo vést." "I to
jsem zkoušel, ale ani tak
nesvítí."

Vtipné obrázky
Vyjevené morče

Přijde Pepíček do školy s
obrovskou boulí na hlavě a
učitelka se ho hned ptá:
"Pepíčku snad tě neštípla vosa?"
Pepíček odpoví: "Ne ne ta to
nestihla, táta ji zabil lopatou."
Vyděšená žirafa

Vykládá učitel: "Chemický prvek
kyslík byl objeven roku 1781"
A Pepíček na to: "A co dýchali
předtím?"
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- V příštím čísle se dočtete Příští číslo vyjde na konci ČERVNA a bude závěrečným
číslem letošního školního roku
V posledním čísle budou zveřejněny výherci velké soutěže,
kterou naše redakce pořádá k ročnímu výročí
znovuzaložení školního časopisu :D

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !
vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky musí
obsahovat celé jméno a třídu a musí být vhozeny do schránky do 15. 6. 2010.

! ! ! 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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