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Úvodní slovo
Rok 2011 právě začal a přinesl s sebou nové číslo školního časopisu. V čísle, které držíte
před sebou, se věnujeme akcím proběhnutým v prosinci 2010. Díky školnímu časopisu, se
tak můžete vrátit do minulosti. A to dokonce do loňského roku :D
Až se pročtete na konec časopisu a vrátíte se zpět do časové reality, tak už nám
nezbývá nic jiného, než Vám popřát úspěšný rok 2011.

Vaše redakce

Vánoční florbal
Ve středu 22. 12. Proběhl již třetí ročník speciálního florbalového turnaje,
ve kterém se utkali žáci a učitelé. Respektive žáci devátých ročníků proti elitní
formaci učitelů. Letošní ročník opět dokázal, že o výsledky nejde. Na prvním
místě je zábava. Na turnaj se přišli podívat i žáci, kteří naši školu již nenavštěvují
– absolventi, ale také žáci, které unikátní turnaj teprve čeká. Jedni si tak mohli
zavzpomínat a druzí se aspoň motivovali do budoucna :D
I letošní ročník se vydařil. Opět platilo již otřepané „není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“. Nezbývá tedy nic jiného, než se těšit na další ročník.
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Poslední školní den před vánocemi se konal ve školní tělocvičně Vánoční
Floorball. Jde o akci, kterou naše škola pořádá již po několikáté, a proto vše
proběhlo bez větších problému a všichni jsme si to tak užili
Pro ty z vás, kteří nevědí, o co jde, tak hrají žáci devátých ročníků a učitelé.
Celkem se hrálo šest zápasů, každý s každým. Upřímně si myslím, že se tentokrát
učitelé museli smířit s tím, že nebyli nejlepší. Hold se našel konkurent
Vše začalo předáváním netradičních dárků, které se mimochodem v zápasech
také uplatnily. Pak se začalo hrát. Jelikož se vše bralo s humorem a ne moc vážně,
hráči a jejich fanoušci si na sebe mohli vzít, co chtěli. A toho především naše
třída 9. A, využila. Myslím, že se svetry navlečenými na nohou, parukami,
vánočními čepicemi, spodním prádlem na hlavě, třásněmi v rukou a hlavně silnými
Tedy alespoň když náš tým
hlasivky jsme byli tak trochu středem pozornosti
hrál. Ale rozhodně musím poznamenat, z vlastních zkušeností, že hrát v tomhle
"kostýmku" není vůbec jednoduché
Ale ani ostatní týmy neotálely přípravami.
Například učitelé se navlékli do dresů a na hlavu si nasadili čepice a parohy
Stejně tak i ostatní třídy. Myslím, že čepičky ala Santa Claus byly v kurzu
Ti,
co tam byli, se mnou budou určitě souhlasit, že atmosféra byla skvělá, všichni
jsme si užili spousty zábavy, a když nebereme ohledy na to jak učitelé
"nenápadně" faulovali tak to bylo i poměrně bezkonfliktní
Jedna z mnoha
pozitivních věcí byla, že nikdo nebyl vítěž ani poražený. Výsledky se nepočítali ani
nezapisovali.
Proč
si
taky
kazit
vánoce
něčí
prohrou,
že?

Ohlasy z turnaje

Veronika - Bylo vtipný jak pan Oplt nadával na Aničku

Nebo jak Bára nabízela
ty mořský pralinky batrynovi a céčko zrovna dostalo góla

Vítek - Tak mě se turnaj líbil moc, hlavně když sem dostal v 1. zápase jenom 1 gól
a pak jsem dal 5 gólů ve 2 zápasech

A sem rád že poprvý nevyhráli učitelé

Petra - No tak jako dobrý učitelé byli souteživí ;DD chvíli si dovolovali ;DD
Markéta - Asi nejvtipnější bylo jak pan Oplt sebral Batryna
Petr - no jako že super.. že jsme podali dobrý výkon, ale učitele byli asi lepší
ne.. tak bylo to i hezky organizovaný.. a ty dárky na začátku byly taky supr
zápasy nebyly žadný ragby.. a byla to i sranda

Honza - Bylo to podplacený...

Ale jako byla to pohoda...docela sranda
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Vánoce ve škole
Ve čtvrtek 16. 12. 2010 proběhla v naší škole tradiční akce pod názvem
„Vánoce ve škole.” Na akci se podílelo mnoho žáků a mnoho učitelů. Žáci si
připravili pro rodiče různá vystoupení. Namátkou jmenujme například
francouzskou komedii, pohádku o Koblížkovi, zpívané koledy nebo hru na flétnu
v podání nejen nejmenších. Celá akce byla doprovázena školním bazarem, kde se
prodávaly výrobky s motivem VÁNOC. Kdo tedy nestihl zakoupit dárky pod
stromeček, měl šanci u nás ☺. Celá akce se vydařila, můžeme se tak těšit na příští
ročník. Pár vybraných obrázků z akce vidíte níže pod textem. Více na stránkách
školy.
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„Chemie pro první stupeň”
Dne 17. 12. 2010 byla pro žáky prvního stupně připravena chemická show.
Žáci si tak mohli vyzkoušet první chemické pokusy – chromatografii na křídě.
Svůj vlastní výtvor si poté odnesli domů. Součástí show byly i chemické pokusy
v podání učitelů Martina Uhlíře a Jaromíra Zapletala. Podle ohlasů se první
seznámení s chemií dětem líbilo. Žáci si měli možnost show i vyfotit. Více viz foto
v tomto čísle nebo fotogalerie na stránkách školy.
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RECENZE
Filmy Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr!, nás seznámily s oblíbenými
postavami moderní komediální série. Nyní přichází třetí pokračování, které se
zaměřuje na další životní milník. Na výchovu dětí.
A teď je ten pravý čas představit si malé Jebaly: Samanthu (Daisy Tahan)
a Henryho (Colin Baiocchi). Film líčí všechny strasti rostoucí rodiny a je tak
pokračováním série zachovávající časovou posloupnost rituálů namlouvání, svatby
a dětí. Gregovi trvalo 10 let, dvě děti s manželkou Pam a překonání bezpočtu
překážek, než se vztahy s tchánem Jackem nějak urovnaly. Gregovi, který je
věčně bez peněz, se podaří
sehnat načerno práci pro
farmaceutickou
firmu,
ovšem skutečnost, že jeho
kolegyní je vitální sexy
kočka (Jessica Alba), opět
vzbudí Jackovo podezření.
Hůř už být asi nemůže.
Greg
kličkuje
mezi
požadavky
ředitelky prestižní
soukromé
školy
(Laura
Dern), kam chodí jeho dvojčata a obratnými lstmi svého nespolehlivého hlavního
stavitele (Harvey Keitel), jehož neustálé zpožďování oprav jejich vysněného
domu ohrožuje konání narozeninové oslavy Jebalových dvojčat a během toho
všeho ještě odráží pokusy o sblížení ze strany své zatraceně nádherné kolegyně.
Zatímco se Gregovi rodiče Bernie (Hoffman) a Roz (Streisand), Pamelini rodiče
Jack (De Niro) a Dina (Danner) a Pamelin bývalý zhrzený milenec Kevin (Wilson)
sjíždějí na narozeninový mejdan, musí Greg skeptickému Jackovi dokázat, že je
skutečně schopnou hlavou rodiny. Ale přes všechna nedorozumění, špehování a
tajné mise nakonec Greg Jackův závěrečný test zvládne a stane se tak budoucím
patriarchou rodiny … nebo se snad kruh důvěry uzavře?
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VTIPY
Rozdíly mezi mužem a ženou

Peníze
Muž za věc v ceně 10 Kč zaplatí 20 Kč, pokud ji potřebuje.
Žena zaplatí 10 Kč za blbost v ceně 20 Kč, kterou nepotřebuje, protože je na to
sleva. Peníze:

Koupelna
Muž má v koupelně 5 věcí: kartáček na zuby, pastu, holicí strojek, mýdlo a
ručník.
Typická žena má v koupelně cca 337 věcí. Většinu z nich muž nedokáže
identifikovat.

Hádky
Žena má v hádce vždy poslední slovo. Cokoli řekne poté muž, je začátkem další
hádky

Úspěch
Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než jeho žena dokáže utratit.
Úspěšná žena je ta, která takového muže najde.

Životní moudra
Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Ženy jsou vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít.
Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení.
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JAZYKOLAMY
Dolar libra rubl.
Dalajláma v lomu láme slámu.
Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.
Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?
Ještě štěstí, že se nesešli!
Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse,
brabec babce v kapse chcíp.
Na anesteziologickoresuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog.
Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
Pudl prdl pudr.
Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu
řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
Pralinku prolezla prý plíseň.
Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
Sysli myslí, že v té pixli je syslí müsli.
Strč prst skrz krk.
Scvrnkni cvrčka z mrkve.
Splaskla piksla z plexiskla, z plexiskla piksla splaskla.

Víla Lívie vije ve vile z lilií věnec pro Júlii.
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Zhlt hrst zrn
Jazykové lámadlo
Králíček králičí král
s králicí Klárou na klavír hrál
Králice Klára dobře hrála
a králíčata tancovala
V králíkárně měli bál
králíčata Klára král

A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?
Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo.
Bylo-li by libo ryby?
Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.
Co není institucionizovatelné je neinstitucionizovatelné
Instituce institucionalizovaly institucionalismus.
Jen jeden den bez beden.
Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou, plavou
dlouhoustrouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak
si toho přepepřeného vepře sám sníte.
Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
Na cvičišti čtyři svišti piští.
Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu
řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
Poslal posel posla pro slámu.
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- V příštím čísle se dočtete Informace ze zápisu do prvního ročníku. Chemie pro první ročníky.

Recenze počítačové hry a filmu a mnoho dalšího.
Murphyho zákony.

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !

V tomto čísle není soutěž

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