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Úvodní slovo
Na závěr školního roku 2010/2011 jsme se rozhodli udělat speciální dvojčíslo. Součástí
dvojčísla je poděkování za práci při obnově školního časopisu. A proč poděkování zrovna
teď? V letošním roce končí redakční rada, která nejenom znovu založila školní časopis,
ale zároveň ho rozvíjela do dnešní známé podoby. A za to jí patří velký dík. Své
pomyslné kralování tak předává novým nástupcům. Jak jim to půjde, posoudíte za pár
měsíců.

Mgr. Jaromír Zapletal

Chemie pro třetí ročníky
Někdy obrázky řeknou více než slova. V tomto případě to platí
dvojnásob. Chemie na naší škole tentokráte přilákala žáky třetích ročníků.
Jak se jim v odborné učebně líbilo, můžete vidět na fotografiích.
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Putování po zaniklých obcích
Dne 1. 4. 2011 jsme se s Historicko-geografickým kroužkem vydali
prozkoumat zaniklé obce v oblasti Bukové hory. Z Ústí nad Labem jsme jeli
autobusem do Zubrnic, kde naše putování začalo. Šli jsme po zeleně
značené turistické stezce.
Celkem jsme prošli pět zaniklých obcí (Mauerschin, Velké Stínky,
Stará Homole, Vitín a Tscherlaken). Zpočátku jsme museli jít prudce do
kopce, abychom se dostali k první zaniklé samotě Mauerschin. Poté terén
stále stoupal až k bývalé obci Velké Stínky, od které jsme šli už z kopce.
Nejzachovalejší obcí je Vitín, kde jsme se mohli podívat i do plánu
obce a na obrázky budov, které tu dříve stály. Dnes to jsou už jen ruiny,
kde zůstalo mnohdy jen obvodové zdivo, ale našli jsme tam nejvíce
pozůstatků lidských aktivit (malba na stěnách, kličky v okenních rámech,
panty u dveří a kousky předmětů). Mohli jsme tak přemýšlet, jaké to mohlo
být, když tu ještě bydleli lidé a jaký život tu asi vedli.
Osud těchto obcí byl zpečetěn odsunem německého obyvatelstva po 2.
světové válce, kdy se nepodařilo natrvalo doosídlit tuto oblast.
Své putování jsme ukončili v Malém Březně, kde jsme nastoupili do
autobusu a nechali se odvézt zpět do Ústí.
Opět máme nezapomenutelný zážitek a získali jsme představu, jak se
asi žilo v okolí Bukové hory v dávné minulosti.
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Anglie 2011
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Den v přírodě
10. 5. 2011 proběhl na naší škole tradiční „Den v přírodě“. Jednotlivé třídy
vyrazily na různá místa v rámci tohoto dne. Někdo za sportem, někdo za
zvířátky a někdo za zábavou spojenou s vědou (hlavně fyzikou).
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Ve středu 11. května se sešli žáci 9. A a 9. B aby navštívili hnědouhelné
revíry nedaleko Bíliny pod vedením pana učitele Lédla a paní učitelky
Ponížilové. Ráno v osm jsme se sešli u přechodu nad školou a přijel pro nás
docela moderní autobus, který byl polepen všemožnými obrázky techniky
z tamější oblasti. Nejeli jsme dlouho a už jsme vystupovali. Ihned se nás
ujal zdejší ředitel autodopravy, a pověděl nám o zdejší práci a o lidech,
kteří se starají o celý chod dolu. Také jsme rozebírali, co to uhlí vlastně ve
skutečnosti je, dozvěděli jsme se také něco nového a zopakovali jsme si
tak trochu hodiny dějepisu ze šestého ročníku.
Po půlhodinové přednášce jsme se těšili, až okusíme zdejší prach z 5x5
km velké jámy a cca 300m hluboké. Nastoupili jsme do dvou speciálních
terénních vozů, které mi nejdříve připadaly jako řeznické. Můj názor se
ovšem změnil, jakmile jsem našel pohodlné vypolstrované sedačky. Naše
první zastávka byla na zdejší „rozhlídce“, kde jsme mohli pozorovat celý
důl z jednoho místa. Naskytl sem nám tak výhled takřka na tak velkou jámu
a zdejší elektrárnu. Dá se říci, že nic víc jsme neviděli, a tak jsme po chvíli
opět nasedli do „řeznických vozů“. Ale nyní už se jelo dolů. Hned v první
vrstvě dolu jsme navštívili největší rypadlo v české republice, byl to
opravdivý kolos. Dále jsme pak skončili už prakticky v uhelné sloji, kde
jsme stály na černém podkladě. Pár nadšenců si vzalo svůj malý kousíček
hnědého uhlí s sebou, asi na památku. Všude bylo opravdu prašno, navíc byly
docela vysoké teploty a ne každému se dýchalo zrovna pohodlně. Ale to
k tomu asi patří. Netrvalo dlouho a opět jsme seděli na místech, kde se
konala přednáška. Tentokrát se ovšem nemluvilo, tentokrát se svačilo.
Ředitel se s námi rozloučil a my jsme pomalu dojídali poslední chleby a
housky … Nasedli jsme opět do autobusu a hurá ke škole. Jelikož jsme
exkurzi stihli v rekordním čase, museli jsme ještě přes hodinu čekat, než
jsme mohli odejít domů. Ne každý byl zrovna rád (prakticky nikdo ☺ ) ale
učitelé nehodlali změnit názor. Našli jsme útočiště v parku pod školou, kde
se každý jinak zabavil. Někteří četli, házeli, další pak povídali nebo se
opalovali. Přesto nám to nedokázalo zničit zážitek, který jsme v bílinských
dolech získali.
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Větruše – KOMUNITNÍ ŠKOLA
V rámci projektu KOMUNITNÍ ŠKOLA jsme se zúčastnili
konference, která se konala na Větruši. Zde se nám podařilo několik
rozhovorů a to dokonce i s cizincem a pár zajímavých fotografií.

Rozhovory
Colin Boyt
Where are you come from?
I´m from small town near Liverpool in England and I come on plane from
Manchester to Prague.
Do you like Czech Republic?
Yes, I love it.
Thanks for ansvering on questions.
Lenka Krbcová Mašínová
Co si myslíte o Komunitní škole?
Já si myslím, že KŠ je možnost, jak by se děti mohly více přiblížit
realnému životu, a jak by mohly posílit věci, které se týkají komunikace a
sebeprezentování.
A poslední otázka, jste ráda, že se školy zapojily do projektu KŠ?
Určitě jsem moc ráda, že se školy zapojily a doufám, že po skončení
projektu bude spolupráce pokračovat.
Tomáš Jeník
Co si myslíte o KŠ?
Já pracuju v projektu KŠ a myslím si, že to je obecně dobrá myšlenka.
Jste spokojen s tím, jak spolupracují žáci, školy a učitelé?
Jsem spokojen a moc se mi líbí jejich aktivita a moc se mi líbí redakční
tým, zejména Váš!!!

Redakčně kráceno ☺
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RECENZE
Kdo by neznal světově proslulou hru Sims. Hřa, kde se musíme starat o
svou virtuální postavu, chodit do práce, povídat si s obyvateli města atd. V tomto
žánru nemá Sims konkurenci. Ale nyní se autoři pokusili o něco nového a
zabrousili do neznámých vod. Posuneme se do středověku, kde lidé nebyli tak
nároční. Možná proto také se musíme starat jen o potravu a energii, ostatní
ukazatele zde nenajdeme. Hra je totiž zaměřená spíše strategickou cestou, dá-li
se to tak nazvat. Hned po spuštění hry si musíme vytvořit vlastního
krále/královnu. Najdeme tu spoustu různých dobových oblečení, nové vlastnosti a
prakticky vše na co jsme byli zvyklí. Rozdíl je ovšem ten, že nyní simík nejede jen
sám za sebe, ale jako vůdce království a správce hradu, (vše vypadá opravdu
dobře ☺ ) má povinnost řídit království co nejlépe. A nebo taky ne … to záleží na
každém z nás. Hra překvapí třeba novými možnostmi … jako je duel nebo třeba
vyhrožování, posílání do žaláře a podobně. Postupem času náš král získává
zkušenosti, které dostává za plnění různých úkolů, kterých je tam opravdu hodně.
Můžeme pak třeba postavit věž kouzelníka či kasárny a upravovat si tak svoje
království, jak se nám zrovna zachce. Mimo krále je tu dalších 9 hrdinů, za které
můžeme hrát … například potulný bard, špion, kovář nebo třeba rytíř. Každý má
něco extra a tak hra zajišťuje stále něco nového. Nutno je ovšem vytknout, že ke
hře neseženete češtinu a také téměř chybějící stavitelský režim. Můžeme zde
upravovat pouze interiér hradu. Jako každá hra pak začne ale nudit a už nenabízí
nic nového. Mě se hra líbila, hlavně historické doplňky a celý grafický kabát této
příběhové odbočky. Ale rozhodně stojí za to vyzkoušet, myslím, že budete mile
překvapeni.
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VTIPY
Jde opilec domů a marně se snaží strčit klíč do pouliční lampy. Zarazí ho policajt
a ptá se ho: "Co to vyvádíte?" "Snažím se odemknout dveře od baráku, ale vůbec
mi to nejde." Policajt se podívá nahoru a povídá: "Tak si zazvoňte, nahoře se ještě
svítí!!!"

Šejk posílá svého syna na studie do Ameriky. Po 14 dnech přijde dopis."Škola je
dobrá. Všichni spolužáci jezdí do školy autobusem, jen já autem!" Šejk pošle šek
na 500.000$ se vzkazem "Tak si ten autobus taky kup!"

Ptá se letuška v letadle: "Není mezi cestujícími lékař?" Jeden z cestujících se
postaví a jde do pilotní kabiny. Za chvíli vyjde a ptá se: "Není mezi cestujícími
pilot?"

Do obchodu se sportovními potřebami přijde zákazník a přeje si spacák tak do
sta korun. Prodavač se zamyslí a povídá: "Takže říkáte spací pytel do sta korun....
A vadilo by vám, kdyby v něm předtím spaly brambory?"
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Poděkování odcházející redakční radě
V končícím školním roce odchází redakční rada, která
založila časopis a postupně ho dotvořila do již dobře
známé podoby. Za rok a půl vydávání se jim podařilo
vytvořit něco, co na naší škole již bylo, ale zároveň to
pozvednout na úroveň, která je opravdu vysoká.

Časopis vychází každý měsíc (mimo období dvojčísel)
a je potřeba vždy zaplnit minimálně 10 stran, což není
vždy jednoduchý úkol. Přesto se ho naši redaktoři zhostili
pokaždé na jedničku.

Časopis má úspěch, svědčí o tom i to, že na místo
„staré redakční rady“ se hrnou noví zájemci. Je vidět, že
těch pár nadšenců dokázalo vytvořit něco, co funguje. ☺
A snad bude fungovat nadále. A za to vše jim patří
VELKÉ DÍKY.

Odcházející redakční radě přeji do nové školní a
životní etapy jen to nejlepší, a pokud si najdou čas i na
střední škole, budeme rádi za jakýkoliv externí
příspěvek. Ještě jednou mockrát díky.

Mgr. Jaromír Zapletal
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- V příštím čísle se dočtete Sami ještě nevíme ☺
Formuje se nová redakční rada.
Nechme se všichni překvapit ☺

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !

V tomto čísle není soutěž

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