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Úvodní slovo
Nějak rychle to utíká. Před nedávnem jsme seděli nad prvním číslem nového ročníku a
tak nějak si zoufali nad tím, že je před námi nový školní rok a hlavně, že je teprve září.
A najednou jsou pryč už dva měsíce, blíží se Vánoce a za chvíli se školní rok bude lámat
do druhé poloviny. Dobrá, trochu předbíháme :D Na druhou stranu je vidět, že čas je
opravdu pojem relativní. Kdo že to řekl? Jo, už víme. Albert Einstain. A měl pravdu.
Ovšem co by řekl třeba na novou verzi Fify 11 nebo na různé fóbie, které hýbou světem,
to se už nedozvíme. Na to si budete muset odpovědět sami. Možná Vám k tomu pomůže
další číslo NAŠEHO – VAŠEHO časopisu.

Vaše redakce

P.E.S.
Když jsme loni odjížděli na akci P.E.S., nevěděli jsme co od ní
očekávat. Některým se možná nechtělo, jiní to brali tak, že se tam
prostě musí. Ale určitě se našli i tací, kteří se těšili. Když jsme jeli
domů byl poměr byl úplně jiný. Našlo se pár jedinců, kterým se na akci
nelíbilo, ale velká většina z nás jela domů nadšená a zklamaná zároveň.
Nadšená z proběhnuté akce, zklamaná z toho, že končí.
Letošní odjezd byl jiný. Dá se říct, že se těšili snad všichni.
Jediné co v nás možná trochu hlodalo, byla nejistota, jestli to může
být super jako loni nebo jestli se to nedá překonat. Přestože byl
letošní ročník jiný, nedá se říct, že by byl horší. Odjíždějící třídy
záviděli přijíždějícím, protože jim pobyt teprve začínal. Z toho
vyplývá, že letošní ročník opět stál za to a můžeme se těšit na další.
Akce tohoto typu prostě musí být, a čím jich bude víc, tím lépe. Další
slova jsou zbytečná. Za úspěch akce P.E.S. mluví fotogalerie.
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Fóbie na cokoliv :D
astrofobie, astrophobia - chorobný strach z bouřky, blesku a jiných podobných úkazů. Z
řeckého astron-hvězda a fobos-strach.
trichofobie - chorobný strach z vlasů.
topofobie - chorobný strach ženy z porodu.
tafefobie - chorobný strach před možností být pohřben zaživa.
tabofobie - chorobný strach před vysycháním míchy.
siderodromofobie - chorobný strach z vlaků, ze železnice.
rektofobie - chorobný strach před onemocněním konečníku.
radiofobie - chorobný strach z ozáření.
patofobie - chorobný strach z nemoci, choroby.
parazitofobie - chorobný strach z parazitů.
panfobie, pantofobie – chorobný strach ze všeho.
nyktofobie - chorobný strach před tmou a nocí, který se vyskytuje zejména u
neurotických dětí
nozofobie - chorobný strach z nemocí a jejich následků.
negrofobie - chorobný strach před černochy.
myzofobie - psychologie chorobný strach před špínou, nákazou nebo znečištěním.
gynofobie - chorobný strach muže před ženami.
erytrofobie - chorobný strach při červenání se.
ergofobie - chorobný, nadměrný strach z jednání, konání, činění.
eremofobie - chorobný strach být sám.
demofobie - chorobný strach z lidí.
cibofobie - chorobný strach z jídla.
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batofobie - chorobný strach z hloubek.
bakteriofobie - chorobný strach z nákazy.
tanatofobie - chorobný strach ze smrti.
antropofobie - chorobný strach z lidí jako příznak duševní poruchy, např. neuróz,
psychóz.
androfobie - chorobný strach ženy z mužů.
akrifobie - druh neurózy; chorobný strach pisatele, že napsal něco nesprávně, nevhodně.
aichmofobie, aichmophobia - chorobný strach, úzkost z ostrých předmětů, nástrojů.
aerofobie - chorobný strach z proudícího vzduchu, průvanu.
teofobie - chorobný strach z božího trestu a hněvu.
arachnofobie - chorobný strach z pavouků (podle Arachné).
zoofobie - chorobný strach ze zvířat.
karcinofobie, kancerofobie - chorobný strach před rakovinou.
pyrofobie - chorobný strach z ohně.
agofobie - chorobný strach z vlastního mluveného projevu (často provází koktavost).
lalofobie, laliofobie - chorobný strach z hovoru; často provází koktavost.
klaustrofobie - chorobný strach z uzavřených prostor.
gamofobie - chorobný strach ze sňatku.
hydrofobie - psychiatrie chorobný strach z vody, koupání a podobně.

Tereza Švandelíková

P.S. taky máte po přečtení předchozích řádků fóbii na slovo fóbie? :D
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RECENZE
Rok se s rokem sešel a je tu opět nová verze oblíbené sportovní hry – Fifa
2011. Každý rok čekám na nějakou převratnou změnu a ona nepřichází. No,
správně by mělo být - nepřicházela.
Letos je to jinak. Nový ročník již
legendární hry mě totálně posadil do
židle. Konečně to vyšlo a nová Fifa je
skutečně NOVÁ a hlavně: je o mnoho
lepší. Nový systém ovládání v rozsahu
360 stupňů je excelentní. Hráč
prostě a jednoduše kopne, přihraje,
zaskluzuje atd. přesně v tom směru,
do kterého mu to „přikážete“. Možná
někdo namítne, že to tady už bylo
v minulé verzi. To je pravda. Ale letos toho využívá i protivník. Souboje o míč tak
dostávají nový a mnohem více skutečný rozměr. Už se nejedná jen o pouhý
bezduchý souboj dvou hráčů běžících pěkně synchronizovaně vedle sebe. Teď se
prostě musíte dostat tělem před svého protivníka a vzít mu tak míč. A pokud se
vám to povede za cenu faulu, ale akce pokračuje, protože rozhodčí ponechal
výhodu, nejásejte. On si vás později stejně najde a kartu vám ukáže :D A pokud
si myslíte, že faul, který jste udělali současně s hvizdem oznamujícím poločas,
pak věřte tomu, že začátek nového poločasu nebude moc příjemný. Kartu stejně
dostanete.
Opět můžete nastřelit rozhodčího, přeskočit přihrávku, naznačit střelu,
poslat přihrávku do prostoru. To vše zůstalo. Akorát to letos působí mnohem
realističtěji. Více se tak počítačová hra blíží samotné realitě. Zatímco loňská hra
mě přikovala k židli na pár hodin, ta letošní mě ze židle asi jen tak nepustí. Ten
pocit, když „moje“ Barca válcuje Real Madrid na vyprodaném Santiagu Bernabeu a
znuděný Ronaldo jen trapně padá při jakémkoliv doteku protihráče, se neochodí
:D
Hodnocení: pokud si přečtete recenze a diskuzní fóra na netu, tak se dozvíte, že
nová Fifa slušně bojuje v popularitě s doposud nedostižným PES fotbalem. Co
z toho vyplývá? Letošní verze je skutečně vylepšená a stojí za to. Jedinou výtkou
může být její nedotaženost oproti konzolové verzi. Na to si ale asi budeme muset
zvyknout. Přece jen konzole budou vždy o nějaký krok vpředu.
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Příběh hraček je americká animovaná komedie od filmové
společnosti Pixar. Jedná se o volné pokračování tohoto skvělého
celovečerního animáku.
A o co tady vlastně půjde? Andy, teď již téměř dospělý kluk
odchází z domu studovat vysokou školu. Ještě do teď je ještě vše v naprostém
v pořádku, otázkou zůstává co s hračkami v čele s kovbojem Woodym,
kosmonautem Buzzym a jejich věrnými přáteli. Andyho maminka má na to jasný
názor, doma zůstat nemůžou, a tak je daruje do Sluneční mateřské školky. Tam
se Andyho hračky potkají s novými hračkami. Proslulá panenka Barbie se zde
dokonce potká s Kenem. Ale to Buzz, Woody a ostatní nevěděli. Zařadí je do horší
půlky batolat a malých dětí, které neumí nic jiného než ničit a demolovat, jejich
budoucnost je tedy nejistá. Woodyho nakonec našla malá holčička Bonnie, která
si společně s ním a se svými hračkami hrála. Woody a ostatní se cítil jako ve snu.
Po mnoha problémech a potížích se konečně všichni vrátili do Andyho pokoje. A
jak celý příběh končí? Vysokoškolák Andy své hračky daruje Bonnie a spolu si
hrají snad až dodnes. Tento film navíc můžete sledovat v 3D rozlišení, které
určitě potěší. Příjemnou zábavu! Další, skvělý animák od Pixaru.
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KVÍZY
1. – 5. ročník
Domaluj a vybarvi obrázky. Podepiš se a vhoď soutěžní lístek do schránky
školního časopisu. Čekej na slosování ☺

KVÍZY
Pro starší a pokročilé :D
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VTIPY
Téma: všichni jste blázni, jenom já jsem letadlo.
Baví se dva blázni Karel a Franta.
Franta: "Hádej, co mám v ruce!"
Karel: "Mrakodrap"
Franta: "Ty ses díval"

Dva blázni jedou v autě a přijedou na
križovatku se semaforem. Druhý
blázen se podívá na semafor a říká:
Jéé, červená, no to je ale hezká
barva. Jéé, oranžová, no to je
nádhera. Jéé a zelená...hmm, už je
zase červená, tu už jsme viděli.
Jedeme.

Sedí blázen na lavičce se sirkami.
Vždycky jednou škrtne a řekne: "Ta
funguje, tu si nechám."

V bláznici křičí blázen: Sem vyslanec
samého BOHA!!!!! Další blázen hovoří:
Nevěřte mu, já jsem nikoho nevyslal!

Jde inspektor po blázinci a otevře
první dveře. Tam visí na stropě na
lustru asi 10 bláznů. Inspektor se na
ně podívá a řekne "Listopad" A
všichni blázni popadají na zem. To
samé se opakuje i ve druhém pokoji.
Když otevře poslední třetí dveře,
zase visi blázni na stropě na lustru.
Řekne "Listopad" a nic. Najednou se
ozve, my jsme jehličnatý les!

Stěžuje si pacient u psychiatra: "Můj
soused mi chce poslat na dobírku
Niagarské vodopády" - "A proč si je
nekoupíte?" - "On chce za ně moc!"

Z blázince se ozývá 20.....20.....20.....
20... Přijde policajt, aby se podíval co
se děje ... strčí oko k díře někdo mu
zevnitř strčí prst do oka policajt
zařve a zevnitř se ozve 21 ..... 21 ....
21 .... 21 .... 21 ...

Chovanec psychiatrické léčebny
pozoruje z okna zahradníka a po
chvíli na něj zavolá:
"Co to tam děláte?"
"Dávám hnůj na jahody."
"Hm, hm, já jsem na ně dával obvykle
šlehačku. No jo, ale já jsem holt
blázen."

Tereza Švandelíková
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- V příštím čísle se dočtete Dvouměsíční číslo…tzn. Mnoho a mnoho informací najednou.

Např. jazykověda, recenze počítačové hry a filmu a
mnoho dalšího.

! ! ! Odpovědi na soutěže ! ! !
vhazujte do schránky školního parlamentu (naproti knihovně) – lístečky musí
obsahovat celé jméno a třídu a musí být vhozeny do schránky do 22.11.2010.

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