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Úvodní slovo
Poslední číslo letošního roku je tady. Opět se jedná o dvojčíslo – Vánoční speciál. Co
v něm naleznete? Spoustu fotek a informací z proběhnutých akcí. Za ty nejzajímavější
zmiňme alespoň „Chemický večer“ pro deváté ročníky nebo „Den otevřených dveří“. Je
asi zbytečné se na tomto místě více rozpovídávat. Posuďte sami na následujících
řádcích, jestli se akce povedly.

Vaše redakce

Návštěva krytu civilní obrany (CO)
Ve středu 10. listopadu jsme se s historicko – geografickým kroužkem
vydali pod dozorem paní učitelky Piherové a pana učitele Lédla do krytu civilní
obrany na Doběticích. Na zastávce Stříbrníky jsme se potkali s panem průvodcem
a vydali se směrem ke krytu. Dorazili jsme ke vchodu z Kmochovy ulice, kde už na
nás čekala paní správcová. Počkali jsme na odkódování alarmu, což se povedlo
snad na třetí pokus. Hned za vchodem jsme se dali doprava a po pár metrech
doleva. Prý kdyby došlo k výbuchu, aby se neprovalily dveře rovnou do krytu. Došli
jsme do první místnosti a jen co začal pan průvodce mluvit, objevili se za námi
dva policisté se slovy: „Tak jsme vás našli!“ Přijeli asi pět minut po špatném
odblokování alarmu. Paní správcová uvedla věci na pravou míru a my jsme
pokračovali dál. Dozvěděli jsme se, že nyní se kryt používá jako sklad materiálu
pro výjimečné situace, jako například povodně. Jinak nám pan průvodce řekl
spoustu technických údajů i zajímavostí. V krytu se dá přebývat nepřetržitě 3
dny. Je v něm uměle vytvořen malý přetlak, aby se dovnitř nedostaly žádné
jedovaté látky, má vlastní zásobu vody, a dokonce má i svůj naftový agregát na
výrobu elektřiny. Kryt je tedy plně soběstačný. Za zmínku ještě stojí, že je celý
pod zemí a má kapacitu 500 lidí. Prohlídka trvala asi hodinu a snad se všem líbila.
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Večerní chemie
Třídy 9. B a 9. C si vyzkoušely večerní chemické pokusy. Celá
akce, která se uskutečnila za podpory UJEP, měla obrovský úspěch a
snad se dá říct, že žákům přiblížila chemii i z jiného, než jen
klasického učebního pohledu. Akce byla rozdělena na dvě části.
V první si museli žáci po vylosování úkolu rozšifrovat návod k pokusu,
který poté předváděli. Ve druhé části předvedli demonstrační pokusy
učitelé chemie – Martin Uhlíř a Jaromír Zapletal. Některé pokusy si
tak žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži a to doslova – viz chemická
zkouška statečnosti :D

3

4

Den otevřených dveří
Dne 7. 12. 2010 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Děti
z mateřských školek měly možnost nahlédnout do výuky a stát se tak
prvňáčky na zkoušku. Dále pro ně byl připraven program v tělocvičně,
kde se mohly vyřádit na poli sportovních dovedností. Součástí dne
otevřených dveří byla také prohlídka školy – knihovna, odborné
učebny. I letos byla připravená tajemná kouzelnická show v podání
žáků devátých ročníků. Deváťáci se proměnili v kouzelníky a před
zraky návštěvníků zahanbili i samotného Harryho Pottera. Od 17
hodin pak celý den otevřených dveří uzavřelo chemické představení,
kde si hlavní roli opět střihli žáci devátého ročníku pod taktovkou
dvou chemických režisérů Martina Uhlíře a Jaromíra Zapletala. Více
z chemického představení viz fotografie a ještě mnohem více viz
www.zseliska.cz – fotogalerie.
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DEN

DVEŘÍ
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„Jsme jedna parta“
Na loňský úspěch projektu Jsme jedna parta, navázal letošní
„druhý“ ročník. Opět byl určen žákům devátého ročníku. První část
projektu proběhla venku na Erbenově vyhlídce, kde došlo ke
stmelování kolektivu – teambuilding. Druhá část projektu se odehrála
ve škole, kde bylo pro žáky devátého ročníku přichystáno nocování ve
škole. Součástí nocování byly hry na učebně a poté sportování
v tělocvičně. Akce se opět vydařila a jak žáci, tak učitelé mají na co
vzpomínat. Více fotografií můžete shlédnout ve fotogalerii na
stránkách naší školy (www.zseliska.cz).
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„JSME JEDNA PARTA“
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RECENZE
Dívka, která si hrála s ohněm, přichází po předchozím dílu Muži,
kteří nenávidí ženy.
Druhý díl trilogie Milénium podle knižní předlohy Stiega
Larssona odkrývá minulý a současný život Lisbeth Salanderové,
tajemné punkerky a hackerky, která je hlavní postavou i v předchozím
dílu. Dva novináři časopisu Milénium jsou zavražděni krátce před
publikováním článku o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým
masem.
Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Salanderové
a její poručník je brzy nalezen mrtvý. Policie zahájí celostátní pátrání
po Salanderové, podporované mediální kampaní, ve které vycházejí
najevo skandální informace o její potenciální nebezpečnosti a
problematické minulosti. Mikael Blomkvist je přesvědčen o její
nevině, avšak Lisbeth odmítá jakoukoliv pomoc při pátrání po
skutečném viníkovi. Do hry vstupuje nelítostný gang násilníků, který
jde po Salanderové, a tak se film mění v závod o její záchranu.
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Básně žáků 1. stupně
Kdo to straší – Kateřina Petrásková
Mikuláši, Mikuláši,
kdo to tady straší?
Čertíci už dávno spí,
Andílci jsou přec hodní.
Jen ty naše dětičky,
Píšou samé srandičky.
A Anička nechce spát,
Chce jen pořád rýmovat.
To Honzíček spí tak rád,
že by měl mít velký hrad
a v něm pořád spát a spát.

Zimní čas – Tereza Juračková
Už je tady zase zima,
příště bude také zima.
A taky ten bílý sníh,
pojedeme na saních.
Přijede nám Mikuláš,
Anděl nosí bílý plášť.
Pekelníci černí,
Nosí zase černý.
Přijede nám Ježíšek,
dá pod stromeček.
Ozdobičky lesknou se,
kapr divně kouká se.
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Anděl, čert a Mikuláš – Josef Šutka

Anděl a andílek
chodí večer na výlet.
S Mikulášem a čertem.

Mikuláš rozdává,
čert zase straší
a anděl je hlídá,
aby se neprali.

Zima – Natálie Junková

Zima, zima už se blíží,
zvířátkům se oči klíží.
Mikuláš tu včera byl,
něco nám tu nadělil.
Mikuláš a čert tu byl,
anděl v šatu noblesním.
Čert s pytlem a řetězy,
Prý každého vyděsí
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- V příštím čísle se dočtete Postřehy a komentáře z 3. ročníku florbalu proti učitelům

Vánoce ve škole, chemické dopoledne pro první stupeň.
Recenze počítačové hry a filmu 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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