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Úvodní slovo
V novém čísle jsme dali prostor pejskovi - ale ne tomu čtyřnohému ☺. 5. – 8. ročníky
se zúčastnily velké akce nazvané P.E.S. a zažily tak něco nového. A co je to ten
P.E.S.? Stačí si prolistovat školní časopis a dozvíte se více. Součástí jsou postřehy,
fotky a reakce na proběhlou akci. Samozřejmě to není jediné, co se objeví v novém
čísle. Nebudou chybět soutěže, recenze, vtipy atd. Přejeme Vám ničím nerušené
čtení.

Vaše redakce

Školní florbalová liga

D

o nového ročníku školní florbalové ligy jsme nevstoupili dobře a v prvním
utkání podlehli smolně ZŠ Vojnovičova (2:4). V dalších dvou utkáních jsme
už kralovali my. ZŠ Palachova jsme porazili (6:2) a ZŠ Husova jsme pro
změnu také porazili (9:4). Po třech odehraných kolech jsme na průběžném
druhém místě. Snad v posledních dvou kolech úvodní části florbalové ligy přidáme nějaký
ten bodík navíc a v poklidu si tak zajistíme dobrou vstupní pozici pro play-off.
Reportáže z každého kola, nominace na utkání a tabulku najdete na
http://www.zapp.wz.cz/florbal.htm.

Téma čísla
P.E.S. (PrevenceEmpatieSport)
– postřehy ve zpětném zrcátku Od 12. 10. do 23. 10. 2009 proběhla akce P.E.S., která byla určena žákům 5. až 8.
ročníků. V prvním týdnu se v Chřibské vystřídaly 5. a 6. ročníky. Ve druhém týdnu
to pak byli sedmáci a osmáci. A co vše se v Chřibské událo? Bylo toho hodně.
Součástí novodobé školní akce byly semináře na různá témata (drogy, kouření,
alkohol, komunikace atd.), osobnostní hry (mimozemšťani☺ atd.) a sport (štafeta
freesbee, fotbal, kroket atd.). Ve volném čase měl každý z účastníků zájezdu
šanci ukázat své pohybové schopnosti na diskotékách. Podle předběžných
průzkumů se akce vydařila a co je hlavní, líbila se. Vypadá to nadějně, příští rok
se snad pojede znova. Součástí této rubriky jsou i rozhovory s aktéry a fotky,
tak posuďte sami ☺.
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AKCE P-E-S NEBOLI PREVENCE-EMPATIE-SPORT………NAŠE KATEGORIE
BYLA ZAMĚŘENÁ NA ZÁVISLOSTI.
Tak pro začátek…….. co jsem si od akce P-E-S slibovala?
Určitě jistý druh zábavy, ale zároveň i nějaké ty přednášky, semináře, atd. A
také stmelení kolektivu………a prakticky všechna má očekávání P-E-S splnil.
1. DEN: PŘÍJEZD……☺
Ráno před odjezdem vládla
docela veselá nálada. Všichni si
povídali v různých skupinkách a
asi nejčastějším tématem bylo:
“A vzal jsi si ……..?“. Když
přijely autobusy, začal klasický
zmatek typu: který autobus je
ten náš a kdo s kým bude sedět
a kde atd. Nakonec jsme ale
vyjeli a celí natěšení jsme jeli
směr Chřibská. Během cesty
byla zábava. Naše zadní část
zpívala písničky a vyprávěla
vtipy.
Po
příjezdu
jsme
normálně vystoupili, vzali tašky a šli se ubytovat. Ve zbytku dne jsme měli ještě
osobnostní hry, seminář, věnovali se sportu a ve volném čase se scházeli na
pokojích. Večer jsme tvořili reklamy a antireklamy na alkohol a ty jsme
předváděli druhý den.
2. DEN………
Měli jsme seminář, osobnostní hry i sport jako den předchozí. Odpoledne jsme
hráli zajímavou hru. Hledali jsme čísla, u kterých byly otázky, na které jsme
samozřejmě museli správně odpovědět. A večer byla diskotéka a podle mého
názoru byla super. A myslím, že nejsem sama, kdo si ji užil. Dobře jsme si
zatancovali a byla docela sranda. Také se na ní vyhlašovala ocenění z různých
soutěží.
3. DEN: ODJEZD…….. 
Ráno, když jsme vstali, museli jsme si zabalit a uklidit pokoje. Čekal nás ještě
dvouhodinový seminář, na kterém se ještě vyhlásila některá ocenění. Po obědě
jsme opět nastoupili do autobusů, ale tentokrát jsme jeli směr Ústí. A podle mě,
cestou zpátky vládla daleko smutnější nálada než cestou do Chřibské, ale mohlo
to být i tím, že byli všichni unavení……

Co se Vám líbilo/nelíbilo na akci P-E-S?
Domča : „Líbilo se mi jídlo a taky ta zábava, no a nelíbilo se mi, že jsme museli
plnit vše úplně přesně.“
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Viky: „No mě se tam líbilo celkem všechno, až na tu zimu …..úplně děsně jsme
venku mrzli…..:)“ (a k tomu se přiklánějí i Andy a Kája).
MŮJ ZÁVĚR: Myslím, že jsme měli plný a pestrý program. Vlastně se od rána do
večera stále něco dělo, ale aspoň jsme se nenudili.

Za redakci časopisu Martina Kolská
Další ohlasy z akce P.E.S.a ☺ - Ptali jsme se napříč ročníky na dvě otázky –
1. jak se ti líbilo? 2. Který učitel byl nejlepší? Všichni chtěli zůstat
v anonymitě.
7.B – Bylo to dobrý, ale byla zima. Pan učitel Zapletal. Bylo to hrozně dobrý.
Dobře vařili. Pan učitel Zapletal.
7.C – Dobrý, docela sranda. Pan učitel Zapletal. Normálně. Žádný.
8.A – No bylo to super. Pan učitel Oplt a pan učitel Zapletal
8.B – Pan učitel Oplt (více jsme se nedozvěděli ☺).
Všechno bylo ok až na jídlo.
8.C – Výborný…špatný pokoje. Pan učitel Zapletal.
Super. Byla sranda. Pan učitel Zapletal
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Rozhovory s absolventy
Sabina Klimková, 16 let; Dominika Klimková, 16 let
Obě jsou studentkami obchodní akademie v Pařížské ulici.
Jak se vám líbí na střední škole?
S: Ze začátku to bylo docela drsné, ale teď už se to zlepšilo.
D: Až na matematiku je to dobré. Ale snažím se vše zvládnout.
Vnímáte, že je nějaký rozdíl mezi ZŠ a SŠ?
S: To rozhodně. Je to rozdíl, kterého jsem se z počátku neobávala, ale zdání klame.:)
D: Rozdíl? Asi jak v čem. Už se tu nedá „ošulit“ absenci, protože se vše zapisuje
elektronicky včetně známek.
Vrátili byste se na základní školu?
S: Ano. D: Ano.
Proč?
S: Hlavně kvůli lidem a učitelům. Zkrátka byla jsem tam zvyklá.
D: Kvůli mým spolužákům, byli jsme dobrá parta. A hlavně kvůli naší třídní paní
učitelce Bábelové.
Učíte se víc než na ZŠ?
S: Nikdy jsem se neučila a ani to neplánuji, jen v případech nouze (smích…)
D: Ne. Jen na něco se občas kouknu před hodinou.
Které předměty vás teď baví nejvíc?
S: Baví mě tělocvik, angličtina, čeština a francouzština.
D: V podstatě mě baví úplně to stejné co na základní škole. Angličtina, tělocvik,
francouzština a dokonce i čeština, kterou sem na základní škole moc nemusela, kvůli
paní učitelce.
Které předměty vám přijdou nejtěžší?
S: Rozhodně fyzika a hospodářský zeměpis.
D: Matematika a fyzika.
Byli jste se už podívat na základní škole?
S+D: Ano, byly a musíme přiznat, že kantoři měli pravdu s tvrzením, že se tam
pokaždé budeme rády vracet ☺
Jaký jste měly pocit, když jste opět přišly do těch známých dveří?
S: Byl krásný pocit jít po té uličce a vidět nápis „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“. Nostalgie ☺
D: Je to těžko popsatelné. Byl to hezký pocit, takový šťastný, jít zase po té stejné
cestě do školy, kam jsem chodila od třetí třídy. Ale jsem ráda, že jsem na střední.
Co si myslíte o nových spolužácích?
S: Začínáme být skvělá parta, ale základce se nic ani nikdo nevyrovná.
D: Jedním slovem. SUPER! Ale nikdy nezapomenu na třídu 9.A .
A plány do budoucna?
S: V první řadě maturita a potom buď na VŠ nebo se začnu věnovat kariéře.
D: Po střední škole bych ráda šla na vysokou, obletěla půlku světa, založila si rodinu a
jednou bych chtěla mít své vlastní Fit centrum nebo cestovní kancelář.

Za redakci časopisu Judita Vaňková
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Učitelské okénko
Na co jsme se ptali pana učitele Uhlíře?
1) Jak dlouho učíte?
2) Jaké máte záliby?
3) Vysněné povolání z dětství?
4) Máte nějaké zlozvyky?
5) Jak se Vám líbí na Elišce?
6) Co se Vám nelíbí?
7) Kde všude jste dříve učil?
8) A proč jste se rozhodl učit zrovna v Ústí?
1) 5 let.
2) Hodně historie a sport (florbal a hokejbal).
3) Bagrista ☺
4) Jsem línej ☺…. Co se týče třeba vzdělávání ☺
5) Líbí, je toho více. Žáci, vedení, kolektiv učitelů…
6) Stěhování žáků z třídy do třídy.
7) Na Rabasovce a předtím v Praze.
8) Protože jsem tady studoval a navíc je tady levnější bydlení ☺
Za redakci časopisu
Terka Švandelíková a Petra Čermáková
Děkujeme

Anketa
Oblíbená a neoblíbená jídla
Tentokráte jsme se zaměřili na oblíbená a neoblíbená jídla v naší školní jídelně. Co
nám nechutná? Maso na houbách a rýže, to teda opravdu nemusíme. Bramborové
knedlíky s uzeným masem, s tím máme stejné problémy. A po čem se můžeme
utlouct? Řízek je pro nás numero uno, ten teda můžeme ☺. Pak ještě kuře
s bramborami. Zbytek už je tak nastejno. Více viz graf.
Jídelníček
Guláš s těs tovinam i 4%

Svíčková 4%
Ovocné knedlíky 2%

Mas o na houbách, rýže
2%

Šunkofleky 4%
Kuře - 10%

Buchtičky s e š odo 4%
Špenát, m as o a b.
knedlík 4%

K. řízek - 37%

B. knedlíky a uzené
m as o 2%
Vdolky - 8%

Špagety - 9%

Za redakci časopis Honza Fukač a Petr Boháč
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KVÍZY
- 1. stupeň 1. – 5. ročník
Poznej, z jaké pohádky jsou úryvky
1) „… dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.“
2) „Když starý král viděl, že Jiřík zase ožil a je mladší a krásnější, rád by byl
také omládl. Hned poručil, aby ho sťali a pak tou vodou pokropili. Sťali ho
pokropili živou vodou znovu a znovu, až ji všechnu vykropili…“
3) „Jedl jsem, snědl jsem: kaši z rendlíka, hrnec mlíka, pecen chleba, mámu,
tátu a tebe taky ještě sním!“

KVÍZY
- 2. stupeň 6. – 9. ročník
1) Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik
lidí je ve stáji?
2) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?
3) Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě
budete?
4) Máme opéct tři topinky, jedna strana trvá 30 sekund. Za jaký nejmenší čas
opečeš všechny tři z obou stran, když se na pánvičku vlezou jen dvě?
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Za redakci časopis Víťa Vlk

RECENZE
FIFA 10 je další pokračování úspěšné
virtuální simulace fotbalu. Opět zde najdeme
spoustu
lig
(včetně
té
naší
nejvyšší)
z nejrůznějších koutů světa, opět budeme mít
možnost vytvořit si svého hráče nebo celý tým.
Novinkou je styl hraní jednotlivých týdnů a za
zmínku stojí také manažerský režim či možnost
nacvičení vašich volných kopů. Oproti předchozím dílům Fifa, je zde realističtější
pohyb hráče a váš skaut vás bude informovat o nebezpečích týmu, před kterými
změříte své síly. Ale celkově se Fifa od minule zas až tak moc nezměnila. Stále ta
grafika za nic moc nestojí, brankáře je stále docela jednoduché překonat a
rozhodčí píská o dost méně faulů. Alespoň nezdržuje ☺. Fifa 2010 je sice
simulace, která na chvíli zabaví, ale časem omrzí.

Carl je malý kluk, který má rád dobrodružství víc než cokoli jiného.
Zanedlouho pozná Ellie, která má stejný problém. Jak čas plyne, Carl si Ellie
vezme a společně začnou šetřit na cestu k Rajským vodopádům. Jenže kasička
nikdy nedojde plnosti. Čas běží, a naše dvojice zešediví. Ellie nedlouho poté umře.
Carl to pořád nějak nemůže snést a tak „uletí“ i s celým svým domem a vydá se na
cestu. S sebou ovšem nechtěně vezme i
osmiletého Russella, „průzkumníka divočiny“.
Na cestě se ale setkají s bouřkovým mrakem
a padají dolů… Dále už ale nic prozrazovat
nebudu☺.
Vzhůru
do
oblak
je
dobrodružstvím nabitý animovaný film pro
celou rodinu, při kterém se určitě nebudete
nudit.
Vřele doporučuji!
Za redakci časopisu
Tonda Drozda

8

VTIPY
„Kam jdeš?”
„Nikam.”
„Tak tos měl jít víc vlevo.”

Jsou
kosmonauti na
Marsu, dívají se
střídavě na
sebe, na zem, na
raketu, na sebe,
na zem, na
raketu. Po chvíli
to jeden z nich
nevydrží, a říká:
„Co na mě tak
koukáš, já tam
ty klíče
nezabouchl!”

Letí beruška a vrána na ni:
„Beruško, kam letíš?”
A beruška: „No a?”

Za redakci časopisu
Honza Fukač
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- V příštím čísle se dočtete Příští číslo vyjde až v prosinci a bude obsahovat
informace, zprávy atd. za dva měsíce najednou – měsíc
prosinec je z hlediska výuky příliš krátký a tak ho
spojíme s listopadem – děkujeme za pochopení. ☺
Pozvánky na různé akce
Učitelské okénko...koho jsme si
Téma čísla...ani

tentokráte vybrali? Nechte se překvapit☺
☺

my ještě nevíme ☺ Nechte se překvapit☺
☺

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !
vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky musí
obsahovat celé jméno a třídu a musí být vhozeny do schránky do 20.11.2009.

! ! ! 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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