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Úvodní slovo
Nejkratší měsíc v roce je zde. Přestože jsme měli tím pádem na přípravu nového čísla o
trochu méně času, vše proběhlo tak, jak mělo a časopis není o nic ochuzen a ani zpožděn
v termínu svého vydání ☺. Další číslo vyjde až v dubnu a bude obsahovat Aprílový
speciál. Do té doby si můžete ukrátit čas čtením tohoto čísla, které se snad povedlo.
Posuďte sami.

Vaše redakce

Zápis
Ve dnech 19. 1. – 20. 1. 2011 proběhl na naší škole zápis do prvních
ročníků pro školní rok 2011/2012. Zápis měl pohádkovou podobu. Každého
z budoucích prvňáčků provázela pohádková postava, která mu pomáhala
překonávat první překážky na poli vzdělání ☺

,

2

Chemie pro první ročníky
Na konci LEDNA se žáci prvních ročníků poprvé setkali s chemií.
Respektive s kouzelnými chemickými pokusy. Za kouzelníky se proměnili
učitelé Martin Uhlíř a Jaromír Zapletal. Žáci měli možnost poznat jednu
z přírodních věd. Sami si vyzkoušeli jeden pokus (jedno kouzlo) – duhovou
křídu. Viděli videa pokusů na internetu, která předvedl chemický a fyzikální
guru Steve Spengler. Podle ohlasů se žákům prvního ročníku setkání
s tajemnou vědou líbilo. Na základě ohlasů byl otevřen kroužek
„Přírodověda prakticky”, který běží třikrát týdně a je určen přednostně
pro žáky prvního ročníku. Malí kouzelníci si tak mohou vyzkoušet svá kouzla
nejen ve škole, ale i doma, protože součástí kroužku jsou „manuály na
doma”. A co už umí nebo na co se můžou těšit? Tak například: kouzelná
lupa, barevné míchání, duhový papír, tancující hrozinky a mnoho dalšího.

3

Ústecká architektura
Tato výstava nazvaná "Ústí nad
Labem a architektura aneb vily a domy
v Ústí" volně
navazuje
na
již
uskutečněnou výstavu „Proměna města
v čase“.
Tentokráte jsme se zaměřili na
známé či méně známé vily a domy
v Ústí nad Labem. Chtěli bychom
upozornit nejen na skvosty ústecké
architektury, ale zároveň bychom
rádi
přinesli
nejen
Ústečanům
informace o historii jednotlivých
staveb – např. komu vily patřily,
k jakému účelu sloužily, jaká je
minulost obyvatel vil apod. U
některých staveb je údajů více u
jiných méně. Vše je závislé na zdroji
informací,
které
jsme
měli
k dispozici.
Do realizace výstavy se zapojili
žáci Historicko-geografického semináře,
kteří vyhledávali informace a pořizovali fotografie jednotlivých budov.
Chtěli bychom poděkovat za finanční podporu Centru komunitní práce a
zároveň žákům historicko-geografického semináře ZŠ E. Krásnohorské.
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Bludiště
V únoru, a to konkrétně 15., se 9.A v doprovodu 9.B vydala do vzdálené
Ostravy za jediným účelem - zúčastnit se, a pokud možno vyhrát televizní soutěž
Bludiště. Všechno začalo v úterý v šest hodin ráno. Přesně v tolik se totiž mělo
odjíždět od školy, abychom stihli natáčení. Vše probíhalo bez větších problémů, a
tak jsme se v plánovaném čase vyjeli z Ústí. Cesta byla zdlouhavá, a to hlavně
proto, že jsme jeli různými klikatými silnicemi, přes obce, o kterých jsem v
životě neslyšela. Doteď nevím přesný důvod, proč jsme tudy jeli, ale to je teď už
vlastně jedno. Abych pravdu řekla, celých osm hodin jízdy jsme se snažili zabavit,
jak jen to šlo, ale vzhledem k tomu, že nám byla poměrně zima a navíc jsme byli
všichni velice unavení, o nějaké velké zábavě nebyla řeč. Snad každý se snažil
jakkoliv pohodlně posadit do sedaček, ale znáte to, při cestě autobusem se s
nějak velkým pohodlím nepočítá. A tak jsme si na sebe všemožně polehali, pustili
si mp3ky nebo jsme si začali povídat, a nemysleli na to, jak dlouho ještě
pojedeme. A vida! Asi po sedmi a půl hodinách už jsme se začali pomalu ale jistě
blížit k Ostravě. Všichni jsme byli štěstím bez sebe, avšak to nikdo netušil, že
budeme muset nejdříve několik velice dlouhých minut Ostravou bloudit, než
dojedeme do cíle. Ale povedlo se. Pravda, sice s malým zpožděním, ale dojeli
jsme. Tým, který proti nám měl nastoupit, už nás nedočkavě vyhlížel z oken.
Sotva jsme vystoupili z autobusu, zavedli nás do menší, bílé místnůstky. Říkejme
Nás, soutěžní tým, odvedli do kostymérny, a tak se z nás za pár vteřin
jí šatna.
stalo družstvo červených. Ani si nedovedete přestavit, jak jsou ty kostýmy
těsné! Ale o tom radši mluvit nebudu. Další zastávka - Maskérna. Tady jsme měli
natočit i úvodní video. Víte, takový to, jak se tam všichni představí a řeknou, co
je baví. Já byla posazena do křesla a ostatní se šikovně postavili vedle mě.
Napudrovali nás, řekli co, a jak a měli jsme začít. Všechno se tak nějak povedlo.
Až na představení Ústí v mém podání. Za to se chci všem předem omluvit, ale
uvidíte sami. Bylo odtočeno, my byli spokojeni s tím, že jsme poznali pana
režiséra i moderátora a mohlo se jít do studia. V první moment, když jsem prošla
dveřmi, mi procvakla hlavou snad jediná myšlenka. Bylo to tam šíleně malinké! V
televizi se na to studio podíváte a přijde vám neskutečně veliké ale ve
skutečnosti to tak opravdu není. Nicméně nás všechny, včetně spolužáků,
postavili a posadili na místa a mohlo se začít. Začalo se točit, jak nabíháme do
studia, asi třikrát i jak nás moderátor vítá a zahajuje pořad. To se točilo snad i
víckrát. Víte, jedna věc na tom všem byla velice vtipná. My jako soutěžící, jsme se
snažili, abychom vše udělali správně. Moderátor se tímto pravidlem asi moc
neřídil, a tak mluvil a mluvil, a když něco neřekl, nebo to řekl špatně, točilo se
znova. A tak z půl minuty co vidíte v televizi, my tu scénu natáčeli asi deset
minut. Začalo se soutěžit, my se snažili, jak jen to šlo a byli jsme i docela dobrý.
Ale asi to nestačilo. Omlouvám se, jestli někomu kazím pocit překvapení, ale
stejně už to snad všichni vědí. Nevyhráli jsme. Zní to šíleně, když si přestavíte
jak zákeřně chytrý a šikovný tým jsme postavili. Nebudu vám do detailu
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popisovat, jak se nám vše povedlo a nepovedlo, to určitě posoudíte sami, až se na
to v televizi podíváte. Můžu vám ale říct, že to byl úžasný zážitek! Skoro celou
domu natáčení jsme se tam smáli, a dokonce si myslím, že jsme celkem bavili i
moderátora a protější tým. Vždyť víte, stačí se nadýchat "čerstvého" vzduchu v
Pak jsme se ještě několikrát na konci vyfotili a pak
Ústí a hned je vám veseleji
už to šlo tak nějak rychle. Ostatně jako celé natáčení. Několik týdnů se tam
těšíte, cesta tam vám přijde nekonečná a pak vám to uteče jak voda. Cestou
domů jsme se stavili v McDonalds, a protože jsme byli vyhladovělí, tak jsme tam
nechali nechutnou sumu peněz. A toho jídla co jsme snědli! Myslím, že i to byl
jeden z důvodů, proč jsme se pak v buse nikdo ani moc nehýbali. Ono to s tím
plným žaludkem totiž moc nešlo. Sice je pravda, že jsme si pěkných pár minut
vyčítali, že jsme se mohli snažit víc, a že to mohlo vyjít, ale nakonec já sama
musím říct, že jsem s našim výsledkem spokojená. Možná, že to mohlo dopadnout
jinak, kdyby se stalo tohle a támhle to, ale i tak jsem si to užila. A věřím tomu, že
i všichni ostatní. Byl to peckovej výlet, a i když jsme cestou strávili víc hodin než
natáčením, stálo to za to.
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RECENZE
Nejnovější díl populární série Need for Speed je tady. A tentokrát se
máme opravdu na co těšit, protože nyní autoři oprášily staré populární verze,
luxusní nablýskaná auta a opět se můžeme těšit na parádní honičky s policií, kde
není soucit. A co nás čeká nového? Za prvé si můžeme vybrat, jestli
nastartujeme kariéru jako zběsilý pirát silnic nebo jako tvrdý policista,
zapřísáhlý tyto piráty dostat za mříže. Jsme vrženi na ostrov jménem Seacrest
Country, který ač není nijak převratně velký, budeme projíždět dálnicemi,
venkovskou krajinou ale i horami a pouští. Už od začátku nečekejte, že vaše auto
nepřekročí 200 km/h protože se jede od začátku hned pěkně rychle. Jak už
jsem naznačil, čekají na nás dvě na sobě nezávislé kariéry, jedna v honbě za
vítězstvím druhá v policejním autě, které se snaží právě takové řidiče odstranit.
Každé auto má nyní ukazatel života,které určuje jak dlouho auto ještě vydrží,
pokud totiž klesne na nulu, jste bezpodmínečně chyceni. Novinkou v nejnovějším
NFS sou „zbraně“, na každé straně trochu jiné a patří sem zde třeba extra
zrychlení, rušička signálu, koberec s hřebíky a tak je tu i nový prvek,
taktizování… NFS: Hot Pursuit má slušnou grafiku, dobrou hratelnost a až na pár
drobných chyb jako skoro nulová volná jízda vypadá jako znovuvzkříšení této
populární závodnické série. Nezapomenu zmínit, že soupeři nejsou žádná
ořezávátka a že skočit první je někdy velmi obtížné. Nezbývá než si tento kousek
zahrát, vzít nějakou nadupanou káru a zase prorazit pár policejních zátarasů …
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MURPHYHO ZÁKONY
Murphyho zákony o práci
Když práci nechceš, vždy jí dostaneš.
Kde se jí, jez! Kde se pije, pij! Kde se pracuje, odejdi, aby si tam nepřekážel.
Nechce se ti dělat? Nedělej! Máš hlad? Nemáš, co jíst? Měls makat!
Murphyho zákon o světlu
Světlo na konci tunelu může být i blížící se vlak.
Murphyho zákon o člověku
Nejsi člověkem, pokud se alespoň 5krát za den nepochválíš!
Murphyho zákony o dopravě
Vždy když dojedeš náklaďák, je na silnici plná čára a v protisměru volno. Jakmile
se změní v přerušovanou, okamžitě je v protisměru kolona.
Když se ti chce při řízení kýchnout, vždy to bude při odbočování.
Murphyho zákony o studování
Student nekritizuje profesora, poukazuje na jeho chyby.
Student nenapovídá, zveřejňuje odpovědi.
Murphyho zákony o cestování
Když je u doby odjezdu autobusu nějaká poznámka, znamená to, že dnes autobus
nepojede.
Když se rozhodnete cestovat dřívějším vlakem, abyste určitě chytili přípoj, bude
přípojový vlak mít při odjezdu zpoždění dvě hodiny.
Když máte na přestup jen pět minut, váš vlak přijede přesně se šestiminutovým
zpožděním.
Je statisticky dokázáno, že spadne jen jedno letadlo z deseti tisíc. Ale to jedno
vám bohatě stačí.
Murphyho zákon o volném čase
Pokud se vám zničehonic naskytne trocha volného času, zcela jistě ji proflákáte.
Murphyho zákon o dochvilnosti
Ti, co bydlí nejblíže, přijíždějí nejpozději.
8

Murphyho zákony o životě
Život je boj a bojovat se musí.
Jakákoliv situace, ať už je sebehorší, má schopnost se zhoršit.
Murphyho zákon o seznamce
Když napíšeš do seznamky inzerát: "Hledám nějakou holku, která poslouchá
rockovou hudbu a bydlí v Plzni. Na vzhledu mi nezáleží." napíše holka která je
hezká, bydlí v Ostravě a poslouchá hip hop.
Murphyho zákon o škole
Nekonečný je vesmír a školní rok.
Murphyho zákon o MHD
Opravdový zmatek nenastává, když se někomu udělalo špatně nebo když chytili
kapsáře, nýbrž tehdy, když nastoupil revizor.
Murphyho zákon o dopravě
Lidé, kteří neustále a čím dál tím nervózněji pohlížejí na hodinky, pravděpodobně
nevědí, že touto směšnou a zbytečnou řadou pohybů se ještě nepodařilo jediný
dopravní prostředek přinutit k rychlejšímu pohybu.
Murphyho zákon o bufetu
Bufet, ve kterém jsi spokojen s výběrem, kvalitou, množstvím i cenami, existuje
jen v pohádkách. Očekáváš-li navíc přijatelnou obsluhu, takový bufet neexistuje
ani tam.
Murphyho zákon o četbě
Povinná četba je jak telefonní seznam - tlustá a nezáživná.
Murphyho zákon o jazyku
Hodina jazykové výuky pro většinu z nás je, jako kdyby mimozemšťan začal po
přistání na Zemi vysvětlovat funkci své kosmické lodi tapírovi.
Murphyho zákon o písemce
Jsou-li bodové hranice písemky 93,81,64 a 50 bodů, můžeš si být jistý, že ty
budeš mít 92,80,63 nebo dokonce 49 bodů.
Murphyho zákon o učitelích
Poznamená-li učitel při výuce "To se nemusíte učit!", bleskurychle si tuto věc
poznamenej.
Murphyho zákon o testech
Ať jsou snadnější otázky skupiny "A" nebo "B", ty budeš sedět vždycky v té
druhé.
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- V příštím čísle se dočtete Snowboardový a lyžařský kurz – fotky, komentáře atd.

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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