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Úvodní slovo
Dvojčíslo je na světě. Stejně jako loni, tak i letos vychází „Aprílový speciál“. Posuďte
sami, co je, a co není pravda. Podívejte se s námi na to, jak proběhl lyžařský a
snowboardový kurz. Tohle všechno a mnoho dalšího najdete na následujících stránkách.

Vaše redakce

Lyžařský kurz a snowboardový kurz
Letošní lyžařský kurz se uskutečnil 12. – 19. 2. 2011. Místo bylo tradiční –
CHATA NA SOUŠI. Snowboardový kurz proběhl o týden později. 19. – 25. 2.
2011 na tom samém místě. Co říci k samotným kurzům. Ti co jeli poprvé, si to
určitě užívali jinak, než ti co už tam jednou byli. Ať tak či tak, každému se na
kurzech líbilo. Je pravda, že letos byl trochu tvrdší sníh, ale sluncem zalitá
sjezdovka to vynahradila. Kdo nebyl, nemusí litovat, pár přiložených fotografií
máte přímo v časopise. A zbytek naleznete na stránkách školy ve fotogalerii.

Viktore, práce šlechtí ☺
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Beseda s pamětnicí 2. sv. války paní Lisou Mikovou
v rámci projektu „Dějiny spojují“
Dne 22. 2. 2011 jsme mohli přivítat na naší škole vzácnou návštěvu paní
Lisu Mikovou, která k nám na ZŠ Elišky Krásnohorské přišla, aby se s námi
podělila o své mnohdy velmi hrůzostrašné vzpomínky z období druhé světové
války. Přišla s cílem, aby se to, co se stalo jí a mnohým dalším lidem, už nikdy
nemuselo opakovat.
Celá beseda začala poutavou prezentací dvou žáků z Historickogeografického kroužku o historii Židů v Ústí nad Labem a jeho okolí. Poté
nám paní Miková vylíčila svůj příběh.
V den svých 20. narozenin byla deportována do ghetta v Terezíně, kde
poznala lásku svého života. Oba byli ale převezeni do Osvětimi a poté
pracovala v továrnách v opravdu zoufalých podmínkách. Ke konci války byla
převezena do Mauthausenu, kde vlastně náhodou unikla smrti, jelikož zdejší
plynové komory byly zlikvidovány jen den před jejím příjezdem, aby je
neobjevili spojenci. Po ukončení války se shledala se svým mužem, ale její
rodiče bohužel takové štěstí neměli.
Ve všech, kteří se zúčastnili, zanechala beseda velmi silné pocity. Dlouho
jsme o tom přemýšleli. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek.
Památku na toto setkání nám budou připomínat fotografie, které udělala
paní Trbolová přímo na besedě, za což ji děkujeme.
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Výjezdový pobyt žáků ZŠ E. Krásnohorské
do Drážďan
Žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem se zúčastnili ve dnech 16. - 18. 3.
2011 pobytu v Drážďanech k projektu „Dějiny spojují“, který na české straně
zaštiťuje Collegium Bohemicum.

Během
svého
pobytu se setkali s pamětníky přeživší diktátorské režimy v Čechách i
v Německu. Hovořili s pamětníky 2. světové války a komunistického režimu. Ptali
se jich na různé otázky. Rozhovory měly často velmi emotivní charakter.
Prezentovali i své vlastní výstupy k projektu před mezinárodním publikem, ke
kterým dospěli svou intenzivní prací v Čechách. Seznámili se s fungováním
Státního archivu v Drážďanech a mohli si sami vyzkoušet roli detektiva
v objasnění případu pocházející z meziválečného období v Německu. Byla pro ně
připravena i celá řada přednášek přibližující téma diktátorských režimů ve 20.
století. Žáci si chválili nejen samotný program, ale i ubytování a stravu.
Na
mnohých
úkolech
spolupracovali se svými vrstevníky
z Německa, kde rozvíjeli i své
jazykové schopnosti a dovednosti.
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Chemie na střední škole
- chemické laboratoře SPŠ Stará 99 Dne 11. 3. vybraní žáci 9. ročníků navštívili laboratoře na chemické střední škole
ve Staré ulici. Po příchodu na střední školu se nás ujal zástupce ředitele školy
Mgr. Jan Rottenborn doprovázený Mgr. Markétou Jelínkovou. Přijetí bylo velmi
přátelské a milé. Naši žáci se seznámili s programem, který je měl čekat, a také
se dozvěděli některé zajímavé informace o škole.
Po úvodním seznámení jsme se přesunuli do laboratoře, kde si naši deváťáci
vyzkoušeli čtyři laboratorní úlohy pod dohledem výše jmenovaných
středoškolských pedagogů. Asistovaly jim dvě studentky z druhého ročníku. Naši
žáci si vyzkoušeli destilaci vodní parou, chromatografii špenátového výluhu, zlatý
déšť a celou řadu srážecích reakcí.
Návštěva střední školy byla pro nás velmi zajímavá a pro naše žáky po stránce
chemické velmi přínosná.
Tato exkurze byla počátkem spolupráce se SPŠ Stará 99. Další aktivity
proběhnou v příštím školním roce. Více fotografií z akce naleznete na stránkách
školy v sekci fotogalerie.
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Jak se žije v Rusku
Jak dlouho jsi žil v Rusku?
Od 7 do 13 let.
Když jsi dorazil do Moskvy, uměl si trochu jazyk?
Vůbec. Ani anglicky.
Jak vypadá den v mezinárodní škole?
Výuka vždy probíhala hodinu a půl. Pak byla asi 5 minutová pauza na přesun do
jiné třídy. Další výuka trvala 45 minut. Následovala 20 minutová přestávka. Opět
hodina a půl výuky. Pauza 5 minut. Výuka trvající 45 minut. Velká přestávka asi na
45 minut. Poslení hodina (45 minut). Ve třídě nás byla cca 30. A byli jsme
rozděleni podle úrovně angličtiny (výuku prováděli Angličani). Skoro v každé
učebně byla interaktivní tabule.
+ zeměpis
- dějepis
Výuka probíhala v angličtině. V době, kdy jsem nerozuměl, jsem měl asistentku
učitele, která mě učila základy jazyka.

Jaká jídla vařili?
Oproti vaření u nás, to bylo horší. Nejhorším jídlem byla asi Griečka (rozvařená
rýže obsahující nadrobno nakrájené maso) – bez chuti a hrozně to zapáchalo to.
Když jsme přišli do jídelny, tak Rusové hned utíkali s radostí k okýnku a cizinci
dýchali z oken čerstvý vzduch ☺ Pořád dokola točili pár jídel, takže sem si
časem nosil vlastní obědy.
Je něco, co ti chybí tady u nás?
Možnost si pořádně na inlinech. Nejsou tu pořádné dráhy (cesty). O přestávkách
jsme měli víc možností trávit volný čas – basketbal venku na hřišti, fotbal. V zimě
jsme byli na počítačích.
Výlety?
Vesmírná stanice v Moskvě. Za Moskvou byl les s dřevěnýma chatami, bowlingem,
bazénem. Za Moskvou na zamrzlé řece Volha byla vysekaná díra do ledu, která
sloužila k otužování po sauně. Taky tam byla turecká sauna.

Bydleli jsme v českém domě (asi 12 dětí). Od 7 do 12 let jsem si hrál pouze
v areálu českého domu. Potom už jsem si hrál mimo areál (na příklad – inliny).
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RECENZE

Nová pohádka od Disneye. A o čem že to je? V animované pohádce se děj
motá okolo princezny Rapunzel, jejíž vlasy mají kouzelnou moc – moc udržovat
věčné mládí. Rapunzel je zavřená ve vysoké věži, kam jí zavřela „její matka“. Co
však Rapunzel neví, je, že její prvá maminka a
vůbec celá rodina žije jinde. Ta, jež se za ní
vydává, je jen tajemná žena čerpající životní
mládí z jejích vlasů. A protože se Rapunzel ve
věži nudí, dojde k tomu, že jednoho dne své
vězení
opustí.
Všechno
je
odstartováno
nečekanou návštěvou Flynna Ridera – zlodějíčka
s arogantním vystupováním, jež jí slíbí návštěvu
oslavy světel. Rapunzel netuší, že oslava světel je
jendou ročně právě kvůli ní. Ví jen, že vychází
vždy na její narozeniny. Rapunzel v průběhu děje
doprovází malý chameleon. A jak to vše dopadne?
Myslíte, že se princezna dozví, kdo jsou skuteční
rodiče? Že se dostane z područí tajemné staré
ženy? Zajděte do kina a uvidíte na vlastní oči, jak
to vlastně v Disneovce dopadne ☺
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Šokující pravda o úvodním díle série Spiderman
Možná jste si někdy kladly otázku, kdo že je to vlastně pod maskou
spidermana. Možná by ta otázka měla znít jinak. Kdo že to původně měl být pod
maskou Spidermana. Když se totiž připravoval první díl dnes již známé série,
nevědělo se, jak moc se povede, a jak ho přijmou diváci. Jedna z možností, jak se
alespoň částečně vyhnout mezinárodní filmové ostudě spočívala v přiřknutí hlavní
role šikovné dobře vypadající opici. Opička jménem Olympus se na svou filmovou
roli těšila. Její majitel, řecký přistěhovalec, Simpanuss Monkeycuss svou hvězdu
hýčkal. Příděly potravy navíc však udělaly své. Opice přibrala během krátké chvíle
mnoho kil a bylo jasné, že kostýmové zkoušky nejspíš nevyjdou. Naší redakci se
podařilo zajistit foto dokumentující právě ony zmíněné kostýmové zkoušky.
Vyděšený výraz Olympuse mluví za vše. Kostým mu byl příliš malý. Což dal
patřičně najevo. Na základě výše uvedeného se tak musela přeobsadit hlavní role.
A jak to vše nakonec dopadlo? Myslím, že je to jasné. V hlavní roli exceluje Tobey
Maguire. Původní obavy o neúspěchu vzaly za své. Na první díl navázalo druhé a
třetí pokračování. A jak to dopadlo s Olympusem? Jediné co se o něm ví, je, že
ho hrdý majitel vrátil do přírody v kostýmu, kterého se opička prostě vzdát
nechtěla. Pokud tedy vyrazíte do Afriky, nedivte se, že můžete spatřit
Spidermana na vlastní oči. No, spíše spatříte Spidermonkey.

Kostýmové zkoušky – vyděšený výraz je způsoben těsným kostýmem. Kostým byl původně
ušit na míru. Olympus si však po přiklepnutí hlavní role až příliš dopřával jídla a to mělo za
následek nárust tukové hmoty.
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Zapomeňte na krávu Milku
V důsledku celosvětové krize se musí šetřit ve všech oblastech. Firma
vyrábějící legendární čokoládu s fialovou krávou se rozhodla v rámci šetření pro
šokující novinku. Na trh přichází čokoláda z prasečího mléka. Ano, slyšíte dobře,
prasečího!
Když se zpráva dostala na povrch, zeptali jsme se mluvčího společnosti na
podrobnosti. „Podle nejnovějších průzkumů je dokázáno, že prasečí mléko stejně
kvalitní a možná i lepší. Živiny v mléce přispívají ke zdravému vývoji dítěte a
samotná konzumace čokolády je absolutně nezávadná a dokonce chutná.“ Tolik
hlavní poznatky z nové čokolády.
Zatím ještě není znám reklamní slogan. Logo zůstává nadále fialové, ovšem
podle našich zjištění se logicky mění zvíře na obalu. Zatím je k dispozici jen
černobílá veze. Otázkou zůstává, zda nebudou časem děti kreslit fialové prase,
jako tomu bylo dříve s krávou. Slogan by mohl začínat např. „S vepřoládou za
náladou“ nebo „Prasoláda od Milky nejlepší z prasete Emilky“.

Pravděpodobná verze nového loga. Zatím jen v beta verzi (na původní m kravském těle,
hlava prasete Emilky). Na nové logo bude firma přecházet postupně, aby si na něj lidé
zvykli. Časem tak bude logo kompletně nahrazeno prasetem Emilkou ve známé fialové
barvě.
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Battlefield Chuck
V počítačovém světě se očekává žhavá herní novinka. Jedná se o akční hru
s impozantní grafikou. Mírnou slabinou je samotný děj. Je totiž příliš jednoduchý.
Ovládáte hlavního hrdinu jménem Chuck a vaším úkolem je zničit všechny
nepřátele, odtajnit všechna tajemství a zachránit tak svět před zkázou. Hra
vyjde jak na PC, tak Xbox, ale i na Wii (na to se obzvlášť těšíme, protože běhat
po místnosti a simulovat pohyb Chucka, je k nezaplacení).
A příběh? Vše začíná v malém srubu. Ve srubu, který si Chuck sám vyrobil,
se narodí malý Chuck. Už odmala je jasné, že Chuck není žádná nula. Vždyť jako
jediný umí nulou dělit. Na nepřátele útočí většinou ukrytý v jejich stínu. Což
nepřátelé nemohou, protože ve speciální módu maximum speed (znáte z Crysis)
dokáže Chuck svůj stín předběhnout. Když jde do tuhého, nemusíte si nijak
zvlášť obávat. Chuck je téměř nezničitelný (narovinu, on je nezničitelný, ale pak
by se ta hra špatně prodávala, kdyby bylo jasné, že hlavního hrdinu nelze zničit).
Na konci hry vás čeká impozantní závěrečná animace. Ve verzi pro Wii se
má dokonce zhmotnit hologram samotného Chucka. Alespoň tak to stojí v návodu.
Nám se to však zatím nepodařilo, protože jsme hru zatím nedohráli. No uznejte
sami. Hra obsahuje 150 základních kol (map) 150 doplňkových (mimo jiné návštěva
Chucka v Zálezlech), 150 speciálních (např. Vánoční příběhy Chucka, Velikonce
podle Chucka, sv. Valentýn – den Chucka atd.). A když už to vypadá, že jste prošli
celou hrou, objeví se ve hře speciální tlačítko, na které musíte kliknout „máte
rádi Chucka?“, v případě že tak neučiníte do 10 sekund, celá hra se restartuje
(což se nám bohužel stalo těsně před uzávěrkou, proto nevíme bližší podrobnosti
o závěrečné animaci na Wii). Pokud kliknete na tlačítko, dojde k tomu, že hra si
začne sama stahovat z netu další a další mapy a to i v případě, že k němu nejste
připojeni. Zbytek už je na posouzení každého z vás.
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- V příštím čísle se dočtete Den v přírodě a další akce na naší škole.
Chemie pro třetí ročník.

Recenze a mnoho dalšího.

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !

V tomto čísle není soutěž

! ! ! Návrhy a připomínky ! ! !
můžete vhazovat do schránky školního parlamentu (naproti knihovně).
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