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Úvodní slovo
Leden je měsícem, který s sebou přináší nový rok. Tentokráte s pořadovým číslem
2010. Jaký bude? Tak tohle opravdu nevíme. Co však víme, je, že školní časopis bude
vycházet i v tomto kalendářním roce. Lednové číslo je toho důkazem. Redakce
školního časopisu Vám přeje mnoho úspěchů, miliony nezapomenutelných chvil a
hlavně zdraví v novém roce. Děkujeme za to, že nás čtete a že s námi soutěžíte.

Vaše redakce

Stříbrné medaile z Orion florbal cupu

D

ne 7. ledna proběhlo na ZŠ
Hlavní v Mojžíři současně play
off a finále okresního kola Orion
florbal cupu mladších žáků,
kterého se zúčastnilo celkem 8 týmů z
ústeckých škol. Našim žákům se podařilo
porazit v semifinále ZŠ Vojnovičova 4:1. Ve
finále nás čekali už jen borci ze ZŠ Palachova.
Po normální hrací době zůstalo na číselném
ukazateli skóre 4:4, a tak se muselo
prodlužovat. V prodloužení se štěstěna obrátila
na stranu favoritů a výsledné skóre 4:5
uzavřelo našim hráčům bránu do krajského
kola. Krásné druhé místo je však pro ně více než zaslouženou odměnou a zároveň nemalou
výzvou do bojů v dalším ročníku této prestižní soutěže.

A opět florbal – tentokráte meziškolní florbalová liga

N

aši florbalisté postoupili do závěrečných bojů, které se hrají systémem
play off. Proti nám bude stát ZŠ Husova. Hraje se na dva vítězné zápasy.
Podle dosažených výsledků je na tom lépe náš soupeř a má tak výhodu
domácího prostředí. Naši borci určitě zabojují, protože vítěz
(postupující) bere vše – tedy postup do Final Four. Před sezónou bylo Final Four naším
cílem, tak snad ten poslední krůček zvládneme a nezůstaneme stát před branami finále
soutěže, které se pravidelně zúčastňujeme.

Podpora projektu „Adopce na dálku“

J

iž od roku 2005 podporuje naše škola v rámci projektu „Adopce na dálku“
indického chlapce Anila Kumara. Také v letošním roce tomu nebylo jinak.
Kromě částky Kč 3607,-, kterou přispěli na Anilovo školné žáci a
zaměstnanci naší školy, byla na účet připsána ještě částka Kč 4200,-,
kterou škola získala prostřednictvím vánočního bazaru. Finanční přebytek z jmenované
akce je uložen na tentýž účel i pro další školní rok.
Program „Adopce na dálku“ je charitativní projekt, jehož cílem je zprostředkování
přístupu ke vzdělání chudým dětem, kterým by toto základní právo jinak nemohlo být
dopřáno. Pomoc spočívá především ve sponzorování jejich vzdělávání a spolufinancování
základní zdravotní péče. Všem, kteří se na této pomoci podíleli, děkujeme.
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PŘÍRODNÍ KATASTROFY
V tomto čísle jsme se vzhledem k aktuálním informacím rozhodli zaměřit na
zemětřesení.
HAITI
•
Jak všichni víme, 12. ledna zasáhlo Haiti zemětřesení. Tento stát řadící se
mezi nejchudší a nejméně rozvinuté země čelil otřesům síly až 7,3 stupně
Richterovy škály. Jedná se o nejhorší zemětřesení v této oblasti za
posledních 200 let. Odhady mrtvých dosáhly do obrovských čísel - více
než 100 000 mrtvých. Lidé leží v troskách domů, úřadů, škol, nemocnic i
věznic. Ti, co přežili, jsou v šoku. Většina z nich je na pokraji psychického
zhroucení. Odmítají se nechat ošetřit v nemocnici se strachem, že budova
se s nimi při dalších otřesech zhroutí.

•

•
•

Pomoc postiženým oblastem nabídlo mnoho organizací např. Unicef nebo
OSN. Posílají především peníze, jídlo, pitnou vodu a oblečení. Finanční
podporu ale neposílají jen organizace a společnosti, ale také mnoho
slavných osobností. S jejich účastí byla v pátek 22. ledna zahájena globální
benefice Hope for Haiti Now. Na tomto projektu spolupracuje mnoho
slavných osobností mezi než patří např. Jay-Z, Justin Timberlake, Alicia
Keys nebo Christina Aguilera.
I ČR přispěla na pomoc Haiti. Avšak zatímco vláda posíla 20 milionu korun,
občané se složili na téměř dvojnásobek této částky.
Závěrem snad už jenom dodat, že doufáme, že se Haiti dostane pomoci,
kterou opravdu potřebuje. Faktem ale je, že organizacím cestu komplikují
trosky, neustálé přibývání mrtvých těl a navíc také rabování a pouliční
nepokoje.

V příštím čísle - vodní pohromy.
Za redakci časopisu
Terka Švandelíková

3

Jak vidí své „účinkování“ na 2. stupni bývalí prvostupňaři?
Co se Vám na naší škole líbí?
Na naší škole se nám líbí např. dotykové tabule, ICT, různé zájezdy,
školní mléka, automaty a některým z nás VŠE.
Co se Vám na naší škole nelíbí?
Na naší škole se nám nelíbí například, že stále nemáme kartičky
do školní jídelny, skříňky ve třídě, nezabezpečené šatny,
kdy řešením by byli skřínky pro jednotlivé žáky a některým NIC.
Oblíbenost učitelů?
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Ptala jsem se těchto žáků:
Tóňi Simandlové, Aničky Krovové, Týny Suchanové, Domči
Juhásové, Kláry Hermanové, Janči Svobodové, Áji Škultetyové,
Sáry Zrníkové, Niki Mendlové, Domči Dohnalové, Áďi Strakové,
Pepy Pazderky, Mirka Mőllera, Denise Láchy, Miki Lexy, Viky
Aleynikové, Kuby Gregora, Vojty Vaněčka, Matěje Kocourka, Vojty
Trnky, Aleše Kocůma, Vláďi Mrhala, Jirky Partla, Kuby Svobody.

Za redakci časopisu
Aneta Fojtíková
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Učitelské okénko
Na co jsme se ptali paní
učitelky Mikuláškové?
1) Jak dlouho učíte?

No ☺, celkově to bude 14 let.
2) A jak jste se k tomu
dostala? Čím jste chtěla být?

Už odmala jsem pomáhala v
knihovně. Ne pro peníze, ale pro
zábavu. A hlavně ráda čtu,
takže původně jsem chtěla být
knihovnicí. Ale po gymplu byly
nejasnosti v tom, jaké budou
přijímačky na tento obor, a tak
jsem se rozhodla, že nejlepší
bude jít na jisto.

Den otevřených dveří - UJEP
Dne 21.1.2010 jsme se společně s žáky osmého
ročníku vydali na Den otevřených dveří UJEP.
Jelikož s Péťou chodíme do 8.A, tak vám popíšu
den právě této třídy.
Nejdříve jsme navštívili matematickou fakultu. Po
příchodu jsme šli do studovny a doktorantka
matematické katedry nám ukázala záhady sudoku.
A abyste viděli, že sudoku má několik podob, máme
pro vás malou ochutnávku :-).

3) Když už jsme u školy. Na co
jste jako zástupkyně na naší
škole hrdá?

Jsem velice ráda, že jsou na
škole stále žáci nadstandardní
společnosti.
Neřešíme tu oproti jiným školám
ve velkém záškoláctví, drogy a
problémové žáky. Jistě, že tu
jsou tací, kteří si odsedí v lavici
šest hodin a jdou domů, ale stále
je tu velký poměr žáků, kteří se
škole věnují i ve volném čase. Ať
už je to parlament, časopis nebo
kroužky.
4) Jaké má vedení plány do
budoucna?

☺ kdyby byly peníze, tak by se o
něčem dalo mluvit ☺
5) Tak jinak ☺. Co by vedení
chtělo?

Určitě v první řadě dodělat
hřiště. V další řadě se shánějí
peníze na hřiště pro beach
volejbal, dále bychom chtěli do
každé třídy místo klasické tabule
tabuli interaktivní. Nesmí se
zapomínat ani na okna, jelikož ty
také docela zaostávají a neplní
svou funkci.

Po několika minutách naše cesta pokračovala. Naším
cílem byla tentokrát místnost s hlavolamy. Zde nám
odborný asistent vysvětlil záhady origamy a
propůjčil nám i známé a méně známé hlavolamy.
Musím přiznat, že i na mě to byl kolikrát pěkně
tvrdý oříšek. Další zastávka byla na přírodovědecké
fakultě. Zde jsme si zkusili otestovat svůj čich a
následně jsme si ukázali pár chemických pokusů.
Další cesta vedla do fyziky. Já jsem se ale s Peťulí
přidala ke skupině kluků z naší třídy a společně
jsme šli otestovat své znalosti informatiky. Byli
jsme dost dobří, to dá rozum☺. Pak jsme pobrali
svoje věci a vydali jsme se k ostatním.
Následovala malá ochutnávka světa fyziky, a i tu
jsme si všichni dost užili. Zbyl i čas na hrátky s
interaktivní tabulí:-)
No a to je asi všechno. Možná by stálo ještě za
zmínku, jak komicky jsme dobíhali autobus,
abychom nepřijeli pozdě do školy :D
Ale fakt je, že to byl super den! :)
Za redakci časopisu
Terka Švandelíková a Petra Čermáková
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Den otevřených dveří UJEP – fotogalerie
Pohádkový zápis do 1. ročníku
Na naší škole proběhl ve dnech 20. a 21. ledna zápis dětí do prvních tříd. Pro většinu
budoucích prvňáčků to byl jistě nezapomenutelný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.
Hned při vstupu do školy se dětí ujala některá z pohádkových bytostí ze známé pohádky
Sněhurka a sedm trpaslíků. Ta je provázela po celou dobu zápisu. Společně pak navštívili
různá stanoviště, kde na ně čekaly tematicky zaměřené úkoly prověřující jejich základní
znalosti a dovednosti. Budoucí prvňáčci si tak vyzkoušeli např. počítání do deseti,
rozeznávání tvarů a barev, kreslení nejrůznějších obrázků, recitování básniček nebo třeba
zpívání písniček. A ten, kdo uměl, mohl poznávat i písmenka.
Nakonec všechny děti obdržely upomínkové předměty, které jim budou připomínat jejich
první krůčky na půdě školy.

Z
Á
P
I
S
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KVÍZY
1. – 5. ročník
Pravda nebo lež?
1) Tříkolka má čtyři kola.
2) Jů a Hele uvádějí pořad Kouzelná školka.
3) Domino je stolní hra.
4) Skládanka z různě vykrojených částí se jmenuje pexeso.
5) V Pařezové chaloupce bydlí Křemílek a Vochomůrka.

KVÍZY
6. – 9. ročník
Která z hraček je nejstarší?
a) barbína b) káča c) kouzelné fazolky
Co má na sobě myslivec, který na louce zelený pase jeleny?
a) klobouk b) kamizolu c) holinky
Jak se jmenuje domov, kde přebývá medvěd?
a) doupě b) brloh c) salaš
Která potravina se musí před jídlem nejdříve povařit?
a) banány b) brambory c) rajčata
Co opravují děti ve filmu "Ať žijí duchové"?
a) hrad b) zámek c) tvrz
Za redakci časopis Víťa Vlk
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RECENZE
Tahle celkem neznámá hra opravdu
nadchne srdce každého stratéga či
politika.
Stanete
se
kubánským
diktátorem a se „svým“ ostrovem si
prakticky můžete dělat, co chcete. Záleží
jen na vás, zda vaši obyvatelé budou žít
v blahobytu nebo budou strádat, zda
státní kasa bude na dně nebo se bude
dále rozrůstat. Můžete stavět budovy,
těžit, pěstovat, zvyšovat či snižovat
různé poplatky a občas se musíte projít po různých institucích, aby vaši dělníci
makali o něco více a vaše popularita trochu poskočila. Ale co se mi opravdu líbí, je
propracovaný systém následků. Ať už uděláte cokoli důležitého, vždy se ozve
někdo, kdo s vámi nebude souhlasit. Nejdůležitější jsou tu ovšem dvě frakce,
USA a SSSR. Skvělá grafika karibského prostředí a úžasný soundtrack z této
hry dělají opravdu strategickou pochoutku.

Nový dobrodružný film pro celou rodinu, zasazený do „odlišného středověku“, tak
by se dal nazvat nový snímek „Ať žijí rytíři“. A oč tu vlastně jde? Bezvěrci
z východu napadají evropské země, a tak musí Martin z Vamberka do války a
svých pět dětí musí nechat doma. Toho chce využít Martinův soused Albrecht a
obsadit tvrz, která je obydlena jen dětmi a několika nevycvičenými zbrojnoši. A
tak nezbývá nic jiného, než bojovat.
Film se mi docela líbil, nechybí akce a příběh, avšak nějaká vetší bitva docela
chybí. Divný je naopak herecký výkon Pavla Kříže, který hraje Albrechta. Nevím,
jestli je to schválně, ale vypadá a chová se jako duševně chorý, a to doslova. I
přes všechna kritéria je to pěkný film, určitě se na něj koukněte!

Za redakci časopisu
Tonda Drozda
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VTIPY
Postaví se kostra před zrcadlo a
povídá: ˝To jsem to s tím hubnutím
přehnala.˝

Kluk je poprvé na
plovárně. Vyjde na
skokanské prkno a
slyší plavčíkův křik:
Neskákej! V bazénu
není voda! Kluk

Jde takhle slon lesem a napadne ho
horda mravenců. Slon se otřepe a
všichni mravenci popadají. Až na
jednoho, který je na krku. Ostatní
mravenci, co popadali, na něj volají:
"No tak, uškrť ho, uškrť ho!"

odpovídá: To je
dobře, já totiž
neumím plavat!

Za redakci časopisu
Honza Fukač
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- V příštím čísle se dočtete Příští číslo vyjde v ÚNORU ☺

Pozvánky, proběhlé akce (3F - Florbal Final Four, kultura…)

Učitelské okénko...koho jsme si

tentokráte vybrali? Nechte se překvapit☺
☺

Téma čísla...přírodní katastrofy – vodní pohromy

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !
vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky musí
obsahovat celé jméno a třídu a musí být vhozeny do schránky do 22.2.2010.

! ! ! 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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