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Úvodní slovo
Únor je nejkratším měsícem v roce. Zároveň ani do školy moc nemusíme chodit,
protože na něj vycházejí jarní prázdniny. Takže to vypadá, že nemůže být moc
novinek, které by se daly do časopisu. Opak je pravdou ☺ Naše redakce se totiž
rozrostla o několik členů a máme tak možnost rozšířit pole své působnosti. Takže nás
Vaše redakce
„redakční radu“ čekejte opravdu všude ☺

Co se povedlo v roce 2009
Počátek nového kalendářního roku je jedinečnou příležitostí k bilancování nad tím, čeho se
nám v minulém roce podařilo dosáhnout. Připomeňme si tedy ty nejdůležitější události předešlých
dvanácti měsíců.
K těm zásadním bezesporu patří přeměna areálu školy. Během prvních dvou měsíců nového
školního roku byla dokončena rekonstrukce víceúčelového hřiště dotovaná z Fondu hejtmanky
Ústeckého kraje a oprava povrchu atletické dráhy sponzorovaná státním podnikem Lesy ČR.
Význam těchto počinů je o to větší, že jak hřiště, tak atletická dráha nejsou využívány pouze pro
potřeby školy, ale slouží i široké veřejnosti. Změn se však nedočkaly jen venkovní prostory, ale i
samotná budova školy. Již během letních prázdnin byla započata výměna oken v pavilonu 1. stupně.
Doufejme, že ostatní pavilony na sebe nenechají dlouho čekat. Do provozu byla uvedena také nová
keramická dílna, kterou mohou žáci využívat jak v rámci hodin výtvarné výchovy, tak v rámci
zájmových kroužků. Atraktivnější tvář získalo i informační centrum školy a školní knihovna, které
díky nově zabudované interaktivní tabuli často slouží i jako specializovaná učebna. V daných
prostorách se nachází také Infocentrum nakladatelství Fraus pro Ústecký kraj.
V loňském roce byl zahájen projekt P-E-S určený žákům 5. až 8. ročníků a orientovaný třemi
základními směry: P = prevence, E = empatie, S = sport. Nezapomnělo se ani na naše nejmenší. Pro
žáky 1. stupně byla obnovena tradice škol v přírodě.
Také na nově přicházející nebo naopak odcházející žáky naší školy čekalo několik změn. Ti
nejmenší byli jistě příjemně překvapeni, když je místo lidských bytostí během jejich prvních a
často nejistých krůčků u zápisu provázeli pohádkové postavičky. Pro ty starší byl připraven 1.
ročník slavnostního vyřazení 9. ročníků. Díky velkému nadšení nejen z řad samotných žáků se obě
akce dočkají pokračování i v roce letošním.
Během roku 2009 byla realizována řada projektů – Proměny města v čase, Jsme jedna parta,
Hledá se logo a v neposlední řadě projekt Komunitní škola, díky kterému získala celá řada akcí
školy novou podobu, a to ve smyslu většího zapojení žáků do aktivit školy (Vánoce ve škole,
Mikulášská nadílka, soutěž v aerobiku).
A nezapomnělo se ani na rodiče našich žáků – zejména pro jejich potřeby bylo otevřeno 8.
oddělení školní družiny, a její působnost díky tomu rozšířena i na 5. ročníky.
Věříme, že také tento rok přinese řadu pozitivních změn, které budou ku prospěchu nás všech.
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Největší povodeň v ČR
I v tomto čísle pro vás máme článek z minisérie "přírodní katastrofy". Jak už bylo minule slíbeno,
na řadu přišly vodní pohromy. Jako asi tu nejznámější jsem si vybrala událost povodní z roku 2002.

POVODNĚ Z ROKU 2002
•

•

•

•

Spolu s povodněmi na Moravě z roku 1997 patří k největším přírodním katastrofám
moderní české historie. Příčina je jasná - začalo pršet, zvedla se hladina řek a bum, byly
tu záplavy. Ano, i tak se to dá říci, ale já se vám tuto událost pokusím přiblížit trochu
více :) Povodně trvaly téměř polovinu srpna roku 2002. Jejich síla se rovná rozsahu
padesátileté vody. Nejvíce postižené byly jižní Čechy, povodí Vltavy a Labe.
Událost se dá rozdělit na dvě části, dvě vlny. V té první byl zasažen jih republiky. Kvůli
silnému dešti se zvedly hladiny řek a rybníků. Voda zaplavuje jihočeská města. 8. srpna se
katastrofa dostavila do Českých Budějovic a okolí. Bylo evakuováno přes 2000 lidí.
10. srpna končí první vlna a začíná sčítání škod a velký úklid. Meteorologové však mají
jasno a varují, že to zdaleka nebylo vše.
Kolem 12. srpna začíná opět pršet a ukazuje se, že druhá vlna bude mnohem silnější nežli
ta předchozí. Už kolem poledne byl vyhlášen stav nouze pro Jihočeský, Středočeský,
Plzeňský a Karlovarský kraj a pro Prahu. Voda pokračuje na sever. Následující den začíná
platit stav nouze i v Ústeckém kraji. Voda ničí vše, co jí přijde do cesty. Evakuují se celé
vesnice, centra měst. Voda strhává mosty, domy, školy. Konkrétně u nás, v Ústeckém
kraji, se lidé připravují na stoletou vodu. Vypíná se proud i provoz velkých chemických
podniků např. Spolchemie.
Povodně pokračují následující dny a neubývají na síle. Až po několika dnech se voda klidní
a všude jde vidět, jakou spoušť tu zanechala. Bylo potopeno na 30 vesnic i některá malá
města – např. Terezín byl úplně pod vodou.

NÁSLEDKY
•
•
•
•
•
•
•

17 lidí přišlo o život
753 postižených obcí
225 000 evakuovaných lidí
v 7 krajích byl vyhlášen stav nouze
škoda téměř 73,3 miliardy Kč
byl schválen zákon o integrovaném záchranném systému
byly zpracovány protipovodňové plány

Za redakci časopisu
Petra Čermáková
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Barevný den
V letošním roce se možná uskuteční tzv. Barevný den. O co vlastně jde? V předem
stanovený den by studenti i učitelé přišli v oblečení stejné barvy. Proto jsme si
dali za úkol zjistit, jaké barvy by nejvíce vyhovovaly. Výsledky ankety viz níže ☺
Jaké 2 barvy by jste zvolil(a) , kdyby byl "BAREVNÝ DEN"
Tentokráte jsme se ptali učitelů.

1.STUPEŇ

2.STUPEŇ

Za redakci časopisu
Aneta Fojtíková a Křížová Jana
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Je nejspíš zbytečné představovat vám Facebook :) Každý si o něm myslí své a
vsadím se, že většina z vás už na Facebooku někdy byla. I přes to všechno se vám
ho pokusím představit z té druhé strany. Ne jako webovky plné fotek, profilů,
komentářů, statusů a zpráv a bůhví čeho všeho ještě :), ale jako největší
společenskou síť na světě.
•

•

Nejdříve by bylo dobré zmínit, že Facebook byl založen bývalým
studentem Harvardovy univerzity. První myšlenka byla
založit stránky pro studenty školy, ale později jeho
popularita tak vzrostla, že se k němu začali připojovat
již prosperující společnosti. Slovo dalo slovo a od
11.8.2006 se může registrovat téměř každý :)
Jméno Facebook získaly stránky podle papírových letáků zvaných
"facebooks", které se rozdávají prvákům amerických univerzit. Slouží k
seznámení mezi studenty.

Ne každý má ale tyto stránky v lásce. Na youtube.com je dokonce video, kde
student popisuje 25 věcí, které se facebooku moc nepovedli.

V ČÍSLECH
•
•
•
•
•
•

Téměř 400 milionů aktivních uživatelů
Asi 250 000 lidí si denně vytvoří facebook
Facebook vydělává přes 500 milionů měsíčně
Je 5. ve světové návštěvnosti
Počet fotografií vychází na 1.7 miliardy (asi 44 fotek na uživatele)
První země v počtu uživatelů jsou USA, Kanada a VB
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Láska je cesta ke štěstí
Byla jedna krásná dvanáctiletá dívka jménem Jessica, která žila na vesnici
se svojí rodinou. Měla ráda koně, ale svého neměla. Když jí bylo šest, její rodiče
ji vzali na projížďku na koni a ona se do nich okamžitě zamilovala ještě více než
předtím. Od té doby ví, že koně jsou její budoucnost.
Začala jezdit do stáje nedaleko od jejich domu. Jess nesnáší dostihy,
jelikož při tomto závodu koně i umírají. Ona sama s koňmi nezávodí ani nesoutěží,
radši se jen projíždí. O víkendech chodí do stájí v sedm hodin ráno, ale v týdnu
podle toho, jak jí skončí škola. Pokaždé, když tam přijde, začne uklízet
nepořádek, který tam nadělali koně. Připravuje koním starší chléb, jablka a občas
i nějakou dobrůtku. S tím jí ale samozřejmě pomáhají dívky, které se do koní
také zamilovaly. Jess nejvíce milovala hřebelcování koní. Byla to chvíle, kdy se
mohla s koňmi spřátelit a pomazlit. Ale věc, kterou neměla ráda, bylo sedlání. Ona
je tak hubená, že sedlo ani neunese, ani neutáhne pořádně podbřišník, a tak jí
s tím musejí pomáhat ostatní. Co se týče koní, měla Jess své oblíbence, a to
například Lili – krásnou, tmavě hnědou klisnu, do které se zamilovala na první
pohled. Bohužel jezdit na ní nesměl nikdo než vlastnice všech koní ze stáje. Její
druhý oblíbenec byl hřebec Charlie – světle hnědý s blond hřívou. Byl krásný a
silný, ale ani na něm jet nesměla. Ve stáji byla ale také klisna, kterou neměla
vůbec ráda a to Dorota. Ona byla taková zrzavohnědá a hrozně plachá. Jednou
zůstala Jess ve stáji sama, aby Dorotu ohlídala. Ze začátku byla klidná, ale
později začala kopat a vrážet do stěn, a tak se jí Jess snažila uklidnit, ale ona ji
prudce nakopla. Bohužel upadla do kómatu a probudila se až třetí den v nemocnici.
Nejdříve nevěděla, co se stalo a proč tam vlastně je, ale když jí to matka řekla,
hned si vzpomněla. A věděla, že se ke koním nechce už ani přiblížit...
O tři roky později. Jess se přestěhovala do města a našla si nové přátele,
Se starými se nevídala, neboť věděla, že by jí tu nehodu připomínali. Dokonce se
zamilovala do stejně starého kluka George, se kterým chodí už třetí měsíc. Na
koně úplně zapomněla a žádný z jejích přátel nevěděl, že koně dříve milovala.
Jednou ji George řekne, že pro ni má překvapení a zaváže jí oči. Jess se ho
vyptává, kam vlastně jdou, ale on jí nic neřekne. A tak jdou a jdou. Jess je
nedočkavá, a tak se zase vyptává a on říká, že už tam skoro jsou. Po chvíli se
zastaví a George ji rozváže šátek z očí. Jess se rozhlédne a spatří dva krásné
sněhově bílé koně. ,,Tramtadadá!!´´ řekne Georgie, ale pak si všimne výrazu Jess.
,,Neee!!´´ rozkřičí se Jess a rozpláče se. ,,Jess co se stalo?´´ptá se George.
Jess mu začne vyprávět vše, co se jí stalo. George ji poslouchá a je mu Jess
strašně líto. Najednou dostane nápad.,, Víš co, Jess, já ti připomenu, jak krásné
je jezdit a slibuju, že tihle dva ti nic neudělají!´´ Jess se ho chytne za ruku a
plně mu důvěřuje. Dojde ke koním a pohladí jednoho po hřívě. Zadívá se mu do
očí. Po chvíli spřátelování se rozhodne a nasedne na koně. George nasedá a jede
za ní. Po chvíli se Jess přestane bát a rozjede se klusem. Je šťastná. Je
zamilovaná. Co víc by si měla ještě přát?...
Za redakci časopisu Dominika Juhásová
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KVÍZY
1. – 5. ročník
Hádanky
1) Naříkají hospodyňky,
když mě zlobí mandelinky.
Naříká i hospodář,
když mě málo okopáš.
Naříkají kuchaři,
když se málo povaří.
--------------------------------------------2) Polévka, knedlíky,
musím být veliký.
Zákusek, chlebíčky,
stačí i maličký.
Po každém umytí
hrozí mi rozbití.
--------------------------------------------------3) Mydlím, mydlím, mydlím,
u lidí si bydlím.
Je tu se mnou sestřička,
říkáme jí vodička.
Mydlím ruce, nožičky,
voňavý jsi celičký.

KVÍZY
6. – 9. ročník
1) V jakých jednotkách se udává hmotnost drahokamu ?
a) v centimetrech

b) v karátech

c) v gramech

2) Kdo první pužíval jako jednotky délky míle ?
a) Římané

b) Řekové

c) Egypťané

3) Světelný rok je jednotkou vzdálenosti nebo času ?
4) Jak říkali obchodníci vzdálenosti od špičky prstu k nosu ?
a) stopa

b) yard

c) loket

5) Podle čeho se měřila píď ?
a) podle délky dlaně

b) podle šířky dlaně

c) podle šířky mezi napnutými prsty

Za redakci časopis Víťa Vlk
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RECENZE
Avatar je celosvětově úspěšný film kanadského
režiséra Jamese Camerona. Pochybuji, že někdo z vás o
tomto celosvětově úspěšného filmu doteď neslyšel ani
slovo. Ačkoli se příběh odehrává ve smyšleném světě, a je
tudíž vymyšlený, je velmi poutavý a silný. Rozhodně se
tento film řadí mezi hollywoodské trháky a vydělal
nespočet miliónů. Celá zápletka téměř tříhodinové zábavy
se odehrává na planetě Pandorra, na které válčí tamní
domorodci s lidskou rasou, která sem kolonizovala. Jakmile
se hlavní postava Jake Sully, bývalý americký mariňák na
invalidním vozíku, převtělí do jednoho z Pandorrských
domorodců, zažijete neuvěřitelné zážitky, které dokáže přinést jen sci-fi. Opravdu paráda… Svět
vypadá překrásně, vše se tak pěkně prolíná, mnoho vymyšlených rostlin a živočichů, nechybí ani
emoce, prostě skvělá podívaná! Měl jsem možnost tento film vidět i v 3D provedení a výsledek je
jednoznačný, zážitek na celý život. Avatar je zkrátka podívaná pro vaše oči!

Kdo nebyl na Pandoře, neuvěří ☺

Tak a je to tu … Hra, na kterou jsem se já (doufám, že aspoň
ještě někdo ☺ ) těšil nespočet týdnů. Opět jsem se nemohl dočkat
strategické mapy Evropy, na které je rozeseto nespočet generálů
různých frakcí s rozdílnými jednotkami pěchoty, kavalerie a
dělostřelectva. Opět jsem se těšil na bojové prostředí rozdílných map
s rozličným počasím a mnoha vychytávkami. A nyní budeme bojovat po
boku jednoho z největších vojevůdců světa – samotného francouzského
císaře Napoleona. Další díl ze světoznámé série Total War je hold tu a já
už vím, co budu dělat po olympiádě ☺ I ty dvě hodinky u kamaráda mi
přišly jako slabá chvilka…
Pokud
se
chcete
stát
mírumilovnými
vládci
podporujícími diplomacii či
ekonomiku,
nebo
tyrany
upřednostňujícími bezcitný
boj, rozhodně si zahrajte Napoleona TW od Creative
Assembly a nudit se rozhodně nebudete. Boji zdar !!!

Za redakci časopisu
Tonda Drozda
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VTIPY
Druhý den dovolené se ptá letní
host jednoho dítěte ze vsi:
,,Poslyš, chlapče, jak dlouho tu
už prší?" ,,To já nevím, mně je
teprve deset let."

"Pepo, dnes mi volala tvá třídní
učitelka a stěžovala si na tvé
chování ve škole."
"Tati, to lhala. Dneska jsem tam
vůbec nebyl."

Potkají se dva šneci a jeden se
ptá toho druhého: "Kde ses tak
zřídil a proč jsi samý obvaz ?"
"Ále, řítím si to z kopce, vyhnu
se jedné trávě, vyhnu se druhé
trávě a najednou přede mnou
vyroste houba."

Mladý adept právnického
doktorátu dostane u zkoušek
otázku: "Co je to podvod?"
"Podvod je, jestliže mě teď
necháte propadnout."
"Jak to?", ptá se profesor.
"Protože paragraf 265
trestního zákoníku zní: Kdo
zneužije nevědomosti něčí, aby
jej poškodil, dopustí se
podvodu..."

Pan učitel se ptá zkoušeného:
„Když máš v jedné kapse 100 Kč
a v druhé kapse 100 Kč co
máš?“
„Cizí kalhoty“, odpoví žák.

Hodina dějepisu: "Co se stalo
7.4.1348?"
"Byla založena Univerzita
Karlova."
"A co se stalo v roce 1357?"
"Slavili deváté výročí založení!"
Za redakci časopisu
Honza Fukač
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- V příštím čísle se dočtete Příští číslo vyjde na konci BŘEZNA a bude obsahovat
„Aprílový speciál“ :D

Výsledek Florbal Final four, proběhlé akce a mnoho
dalšího
Učitelské okénko...koho jsme si

tentokráte vybrali? 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 19.3.2010.

! ! ! 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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