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Kuba Gregor
Judita Vaňková, Káťa Kubátová

Úvodní slovo
Nové číslo je opět mezi Vámi. Co s sebou přináší? Postřehy z exkurze do
Terezína, z programu Síla lidskosti Nicholas Winton. Dále pak
poohlédnutí za projekty Proměny města a Jsme jedna parta – tento
projekt byl zvolen za téma měsíce. Snad Vám poslední číslo (dvojčíslo)
v kalendářním roce 2009 přinese alespoň trochu odreagování, ať už ho
budete číst v klidu u krbu nebo u radiátoru ústředního topení ☺.
Vaše redakce

Terezín – deváté ročníky

N

a konci října (27. 10. 2009) vyrazily deváté ročníky na exkurzi do
Terezína. Součástí exkurze byla prohlídka MALÉ PEVNOSTI A
MUZEA GHETTA. V Malé pevnosti jsme s průvodcem prošli historii
města Terezín a zároveň samotné pevnosti. Dostali jsme prostor na dotazy a
udělali jsme si tak představu o tom, co se v Terezíně událo. V muzeu nám byl
promítnut film, ve kterém nám bylo vše, o čem jsme si povídali, představeno i
vizuálně. Exkurze byla určitě přínosem.
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Síla lidskosti – Sir. Nicholas Winton

N

aše škola (7.- 9. ročníky) se zúčastnila v kině Hraničář velkého
programu, který byl věnován panu Nicholasi Wintonovi. V rámci
programu byl promítnut dokument o životě a hlavně o neuvěřitelné
síle lidskosti, kterou prokázal pan Winton. Na jednu stranu to bylo
vše smutné, na druhou stranu bylo krásné uvědomit si, co vše tenhle dnes již
stoletý pán dokázal.
7.B odpovídá na otázky týkající se dokumentu

1) Jak se Vám líbil tento dokument?
2) Co se Vám líbilo a co se Vám naopak nelíbilo?
Diana Opltová
1) Bylo to hezké.
2) Poučné a nelíbilo se mi, jak se chovali k těm lidem.

Jan Drábek
1) Jo, líbilo se mi to.
2) Líbilo se mi všechno.

Kristýna Ladová
1) Šlo to.
2) Hezky udělaný a nelíbil se mi Hitler.

Natálie Rousová
1) Bylo to smutný.
2) Bylo to dojemné, ale moc krátké.
Za redakci časopisu Jana Marvanová

Sir Nicholas Winton
Sir Nicholas G. Winton (* 19. května 1909 v Londýně), britský makléř a
humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil před smrtí 669 převážně
židovských dětí z území Československa tím, že zorganizoval jejich transport do
Velké Británie. Některé z nich navždy přišly
o své pravé rodiče a začaly žít nový
„anglický“ život. Plánoval další převoz asi
tisíce československých drobečků. To však
již ubíhající čas nedovolil. Obzvláště
obdivuhodné je na tomto člověku to, že svůj
čin sám nepovažuje za nic mimořádného. O
roli Nicholase Wintona dlouho nikdo nic
nevěděl. Až jednoho dne roku 1988 šla jeho
žena Greta na půdu a náhodou našla
dokumenty a plány převozů. Poté předala vše historičce Elizabeth Maxwelové,
která zorganizovala setkání Wintona s "jeho dětmi" ve studiu BBC. Pozornost
veřejnosti se ale k němu upřela až po dalších 10 letech, když byl jeho příběh
znovu připomenut režisérem Matejem Mináčem ve filmu Všichni moji blízcí a
později i dokumentem Síla lidskosti.
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Projekt „Proměna města v čase“

N

aše škola úspěšně zrealizovala projekt „Proměna města v čase“,
který vyvrcholil výstavou v prostorách školy. Výstava je určena
nejen pro školní kolektivy, ale i širokou veřejnost a seznamuje
s proměnami města Ústí nad Labem. Komentář nad těmito změnami
jsme ponechali na návštěvnících. Většina historických fotografií sahá do první
poloviny 20. století. Do projektu byly zapojeny třídy 9.A, 9.B, 9.C a 8.A, jejichž
hlavním úkolem bylo vyfotografovat
současnou
podobu
města
podle
historických snímků. Žáci se též podíleli
na samotné přípravě výstavy od
vytváření plakátů, přes pozvánky až po
instalaci výstavních panelů do hlavních
prostor školy. Jako součást projektu
byla uskutečněna prohlídka centrem
Ústí nad Labem, při které byli žáci
seznámeni s historií této části města.
Výstava bude k vidění ve škole do konce
ledna.
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Den otevřených dveří

D

ne 9. 12. 2009 proběhnul na naší škole den otevřených dveří. Budoucí
prvňáčci si mohli vyzkoušet jaké to je sedět v hodině. Mohli si
zasportovat v tělocvičně a podívat se na tajuplná chemická kouzla,
která si pro ně připravili žáci 9. A pod vedením svých učitelů
chemie. Zároveň si mohli s rodiči projít celou školu, nakouknout do učeben (např.
počítačová učebna, učebna hudební výchovy, knihovna s interaktivní tabulí).
Prostě a jednoduše - mohli nakouknout pod pokličku „naší“ a časem snad i „jejich“
školy.
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Projekt – „Jsme jedna parta“

V

průběhu listopadu a prosince byl zrealizován projekt „Jsme
jedna parta“. Projekt byl určen žákům devátého ročníku.

Organizaci tohoto projektu zajišťovali vyučující: Martin Uhlíř, Mgr. Jaromír
Zapletal, Mgr. Šárka Ponížilová. Projekt byl rozdělen do dvou částí:
a) Čtyřhodinový blok zaměřený na „stmelení" kolektivu. V rámci tohoto
bloku si žáci vyzkoušeli celou řadu činností zaměřených na komunikaci,
důvěru, spolupráci atd. Realizace bloku probíhala mimo areál ZŠ Elišky
Krásnohorské.
b) Nocování ve škole. Program této části byl složen ze soutěží
v kolektivních sportech a osobnostních her.
Dlouho jsme přemýšleli, jak popsat průběh projektu. Bylo to super a podle nás
fotky mluví za vše. Takže více o projektu spíše stylem „udělej si obrázek sám
podle fotek“. ☺
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Učitelské okénko
Na co jsme se ptali pana učitele Křivského?
1) Proč učíte zrovna Anglický jazyk?
- už od školy mám k němu určitý pozitivní vztah

2) Jak dlouho už učíte?
- Eliška je moje první škola, takže od září :)

3) Čím jste chtěl být jako malý?
- detektivem :)

4) A co záliby a volný čas?
- floorbal, snowbording a hudba, dá se říct

5) Líbí se vám na škole?
- No to určitě, hlavně učitelský sbor... a navíc sem já sám byl studentem této
školy, tak na to rád vzpomínám :)

Za redakci časopisu
Terka Švandelíková
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KVÍZY
Pro 1.- 5. ročník
1. Jak se jmenují již zesnulí rodiče
Harryho Pottera?
2. Jak se jmenuje kočka
bradavického školníka Filche?
3. Jak se jmenuje žabák Nevilla
Longbottoma?
4. Jak se jmenují nejlepší Harryho
kamarádi a nejlepší Malfoyovi kamarádi?

Pro 6.- 9. ročník
1. Kdo ve filmu hraje Harryho, Rona a Hermionu?
2. Kdy má Harry Potter narozeniny? Kde slavil ty jedenácté?
3. Jak se jmenuje Harryho spolužák, který vlastnil žábu? A jaké je jméno
žáby?
4. Jaké jsou názvy Bradavických kolejí? Kdo je vedoucí koleje, ve které je
Harry a ve které je Darco Malfoy?
5. A perlička nakonec … Pánové Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a
Dvanácterák vymysleli plánek. Jenže jak se doopravdy jmenovali, kdo byl
kdo a jak plánku říkali? (celá jména a funkce, popř. vztah k Harrymu)
Kdo plánek Harrymu dal a za jakým účelem?
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Otázky jsou podlé mého názoru obtížné, a kdo není Harryho fanouškem,
ten nemá šanci ☺
Je to ale udělané schválně, mám vyzkoušeno, že někdo odpovědi dokonce
zpaměti zná a nebyl to pro něj problém.
Doufám, že vás to ale neodradí. Mnoho štěstí, správné odpovědi v příštím
čísle.

A máme tu šestý a předposlední díl známého
kouzelníka Harryho. A zase se máme na co
těšit. Tentokrát bude Harry a Brumbál bojovat
s mocnostmi zla a atmosféra bude mnohem
temnější než kdy jindy. Nevím čím to je, ale
film předčil má očekávání a opravdu jsem se
nenudil. Film už nepůsobí jako pohádka pro děti,
ale jako zajímavý thriller. A mě se tento díl
líbil ze všech nejvíc, snad kromě dílu prvního.
Hermiona
bude
zase
nejlepší
student školy a Ron nejistý,
nezmění se ani Snape a Malfoy
bude krutější a chladnější. A
klasika - opět bude nový učitel
obrany proti černé magii, bude to
ten, který o toto místo usiloval
několik let … Víte kdo? Šestý díl
této veleúspěšné série vás určitě
nebude nudit a pustíte si ho i
víckrát. Určitě dobrá volba!
Za redakci časopisu
Tonda Drozda

10

RECENZE
Koho by to kdy napadlo, že davy lidí budou radši orat a hnojit půdu, než aby
si raději zahráli nějakou kvalitní střílečku nebo zběsilé závody. Ne, není to vtip.
Tato hra se stala nejhranější hrou v Německu a později i u nás. A o co tu vlastně
jde? Zdědíte statek s velkými pozemky a za úkol máte vydělat na nové stroje,
traktory, kombajny apod. Ačkoli se to nezdá, tato hra je velmi realistická. Pole
musíte nejdřív zorat, kultivovat, zasadit, pohnojit, čekat, než úroda vyroste a
poté teprve sklízet. Na práci můžete najmout pracovníka, který svou práci plní
docela zodpovědně, ovšem se stromy a balvany si neporadí … Celkem máte na
výběr ze 4 plodin: pšenice, ječmen, řepka olejná nebo kukuřice. A když už to
konečně vyroste, musíte úrodu odvézt do přístavu, mlýna nebo pivovaru (podle
výkupních cen). A nakonec shrnutí. Traktor Zetor Simulátor je hra s průměrnou
grafikou a dobrou ovladatelností. Nejvíce ale těží z originality a vtipu a nemálo
lidí nadchne. Hra se dá pořídit za necelých 300 Kč.

O této hře jsem chtěl napsat jíž delší dobu.
Jedná se o obří sjezd v alpském lyžování, ale kdy jindy
psát o sněhu než na Vánoce. Tato hra je docela
neznámá, a to je docela škoda. Jediné co totiž
potřebujete je internet a hru můžete stáhnout
zadarmo na dole uvedené adrese. V této době jí jezdí
okolo 200 000 hráčů, od úplných nováčků a amatérů až
po naprosté profesionály. Vždy v týdnu se jezdí
kvalifikace a o víkendu závod. Tento ročník většina
z vás jistě nestihne, určitě ne všechny závody. Já jsem
trénoval od října, ale stejně se neumístím ani v první
tisícovce. Skvělá hra, která někoho z vás určitě chytí.
Ovladatelnost je velmi dobrá a navíc se mi líbí
volitelnost ducha (ghosta) kteréhokoliv závodníka.
Určitě stojí alespoň za zmínku. Tato hra je ke stažení
zdarma na dole napsané webové adrese. Doufám, že se
uvidíme na sjezdovce.
http://skichallenge.orf.at/sc10
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VTIPY
“Co jste dnes dělali ve škole?”
“Připravovali jsme výbušnou látku.”
“A co budete ve škole dělat zítra?”
“V jaké škole?”

Sází se Brit
s Němcem, že
trabant nikdy
nepojede. Němec do
něj nastoupí
popojede dopředu,
dozadu a pak se
začne točit dokola.
Vystoupí a Brit
povídá týýýýjo ono
to jelo, ale proč jsi
jel dozadu, dopředu
a pak ses točil na
místě? Němec na to:
No zabouchnul jsem
do dveří pampelišku
a když nešla
utrhnout, tak jsem ji
ukroutil.

Potkají se dvě duše v ráji:
"Jaká byla poslední věta, kterou jsi
slyšel na zemi?"
"Byl to hlas mé ženy."
"A co ten její hlas říkal?"
"Když mě na chvíli pustíš k volantu,
budeš úplný anděl."

Za redakci časopisu
Honza Fukač
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- V příštím čísle se dočtete Vánoční turnaj ve florbale
Učitelské okénko
Poohlédnutí za kalendářním rokem 2009
Atd. atd. atd. ☺

Takže v LEDNU se můžete těšit na další várku ☺

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !
vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky musí
obsahovat celé jméno a třídu a musí být vhozeny do schránky do 10.1.2010.

! ! ! 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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