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Úvodní slovo
První měsíc v novém školním roce je za námi. Zážitky z prázdnin téměř odezněly a
nám nezbývá nic jiného, než se začít opět pořádně učit. Nebo že by to bylo jinak? :D
Asi jste si všimli, že časopis prošel obměnou. Trochu jsme zapracovali na grafice a
zároveň jsme lehce pozměnili obsahovou strukturu. Snad se změny budou líbit.
Posouzení necháme na Vás. Hodně štěstí v nadcházejícím školním roce.

Vaše redakce

Sportovní kamp v Saydě
Také o letošních letních prázdninách organizovala naše škola ve spolupráci s
Česko-saským spolkem KONTAKT 97 sportovní kempy v Německu. Tyto tábory
probíhají v rámci mezinárodních výměnných pobytů mládeže a jsou určeny žákům
2. stupně základní školy.
Účastníci obou táborů měli možnost zdokonalit se v německém, popřípadě
anglickém jazyce a zároveň ve svém oblíbeném sportu. Mohli navázat kontakty s
německou mládeží a poznat život našich sousedů.
Jeden z kampů probíhal stejně jako v loňském roce v Saydě, saském městečku
nedaleko česko-německých hranic. Na žáky zde čekala celá řada především
sportovních možností – víceúčelová hala, venkovní hřiště, minigolf, stolní tenis,
tenisové kurty. Velké oblibě se těšila zejména kuželková dráha, na níž nejen děti
předváděly své vrhačské umění. S neskrývaným nadšením všichni přivítali také
návštěvu nedalekého aquaparku, bobové dráhy, okružní projížďku mini-vláčkem a
celodenní výlet do Drážďan.
Součástí kampu byla výuka tradičních i méně známých odvětví sportu – volejbal,
badminton, tenis, ringo, indiaka, basketbal, ping-pong. Většina těchto disciplín
byla součástí závěrečného turnaje, ve kterém o vítězství bojovala nejen
družstva žákovská, ale i družstvo učitelské. Zvítězili všichni!
Doufáme, že se i v příštím roce setkáme s minimálně tak velkým zájmem o akce
tohoto typu jako v roce letošním.
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Rozhovory s prvňáky
Seznam otázek
1) Jak se vám tu líbí? Myslím na škole, a co se vám líbí nejvíc?
2) Jaká je vaše paní učitelka?
3) Chodíte do družiny? Co na ní říkáte?
4) Chodíte do jídelny na obědy? Co vám zatím nejvíc chutnalo?
5) Jaké předměty vás nejvíc baví, které vám jdou, a které naopak ne?
6) A co spolužáci a spolužačky? Máte tu hodně kamarádů?
-----------------------------------------------------------------------------------------Maty - 1.B
1) Moc se mi tu líbí, nejvíc asi družina.
2) Paní učitelka je na nás hodná.
3) Chodím, dobrý a hrajem různý hry... třeba šachy nebo dámu.
4) Jo, a chutnaly mi kolínka, jak jsme měli na výběr. Jinak se těším na špagety až
budou :)
5) Nejvíc mě baví pracovní činnosti, když pracujem s modelínou. Trochu mi nejde
angličtina.
6) Mám kamarády už ze školky :)
Kristýnka - 1.B
1) Nejvíc se mi líbí výzdoba ve třídě.
2) Paní učitelka je šikovná a moc hodná.
3) Ano, a baví mě když hrajem šachy.
4) Moc mi chutnaly buchtičky, ale i ostatní jídla byly dobrý.
5) Dobře mi jde matematika a angličtina a problémy s ničím zatím nemám.
6) Jo mám.
Klárka 1.C
1) Jo líbí. Je to dobrý :)
2) Je na nás hodná a snaží se.
3) Líbí se mi, ale moc si tam nehraju, protože hned po obědě si pro mě přijde
mamka.
4) Chodím a nejvíc mi chutnalo kuře, ale chtěla bych i špagety.
5) Moc mě baví tělocvik a angličtina.
6) Mám jich dost :)
Tereza Švandelíková
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Rozhovory s absolventy
Seznam otázek
1) Co tě nejvíce překvapilo (příjemně) na nové škole?
2) Co tě nejvíce překvapilo (nepříjemně) na nové škole?
3) Co tě na škole nejvíce baví (předměty atd.)?
4) Charakterizuj novou školní etapu jedním slovem :D
-----------------------------------------------------------------------------------------Míša Vokálková – Gymnázium Jateční
1) Kolektiv, na to, že jsme spolu tak krátce, jsme dobrá parta.
2) Naše školní jídelna…je strašná.
3) Angličtina a dějepis.
4) Šok.
Dariush Osuli - Střední škola elektrotechniky a spojů
1) Kvalita výuky předmětů okolo IT.
2) Přístup některých učitelů u předmětů, které budu k mojí práci potřebovat.
3) Webové aplikace, datové sítě a programování.
4) Ajťák :D

Kateřina Kulesová - Gymnázium Dr. Václava Šmejkala
1) Pozitivum, které mě překvapilo, bylo to, že nám poměrně často odpadají ranní
hodiny, a že učitelé berou ohledy na to, že jsme prváci.
2) Zatím nic negativního.
3) Nejvíc mě na škole baví klasicky přestávky, které trávíme s novou třídou
pohromadě a skvěle se bavíme, z předmětů pak angličtina a čeština.
4) Paráda.
Martina Vlková – Gymnázium Dr. Václava Šmejkala
1) Pozitivem je třídní kolektiv a třídní učitel. Jsou prostě fajn.
2) Naopak nepříjemně mě překvapila hlavně zima, která na škole je a asi i bude
nadále. Fakt děsná kosa. Taky na nás nabalili tunu učení :D
3) Jednoznačně angličtina a němčina. A taky hudebka, máme prý nejlepší sbor
v ČR a má se jet i do Anglie, bude to dotované z EU, tak se máme na co těšit :D
4) Dril.
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RECENZE
Po pěti letech čekání je tu pokračování Mafie, kterou stvořilo české studio 2K
Games Czech. Mafie se i přes vydání několika výborných titulů řadila mezi
nejočekávanější hry letošního roku a vůbec nejočekávanější českou hru všech
dob. Příběh nás zavede do Empire Bay a naším hrdinou bude Vitto Scaletta,
sicilský emigrant, který se jako malý stěhuje do Ameriky a žije tu se svým otcem
a matkou. Otec, aby uživil rodinu, začne od rána do večera dřít v docích a po
nocích chlastat. A protože Vitto nechce dopadnout jako on, schází na cestu,
kterou mu ukáže jeho kamarád Joe. Za tmy krade a loupí, což mu jako zelenáči
nemůže přinést nic jiného, než opletačky se zákonem. A aby se vyhnul vězení,
nastupuje do americké armády a vydává se zpět na Sicílii do bojů 2. světové
války. Po letech se vrací na měsíční dovolenou do Empire Bay, města, kde vyrůstal
a kde žije jeho rodina. Jenže ta se jen těžko vzpamatovává ze smrti zadluženého
otce. Vitto se díky Joeovi vyhýbá návratu do války a místo toho znovu roztáčí
kolo zločinu. Aby pomohl matce a sestře a taky trochu sobě. Mimo výborného
příběhu a hudby, který jej doprovází, stojí za slovo skvělá zničitelnost prostředí
a sběratelské předměty. Kromě lehce zmatené kamery a promarněné možnosti,
že se nemůže střílet z krytu, tak je Mafie 2 bez větších chyb a nabízí vám 15
misí a 10 hodin skvělého hraní. Studio spolupracuje se Steamworks, a tak každý
kdo si hru koupí, musí mít založené své Steam konto a být připojen k internetu. I
přes tyto výrazné klady, pro většinu hráčů je to ve finále zklamání. Čekali jsme
dokonalost a o to tvrdší je realita.

Petr Boháč
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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: škola a vše kolem ní.
Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám
můžeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak
začne škola, odletí do teplých krajin."

Jak se říká blondýnce na vysoké
škole?
Návštěva.

Ptá se profesor studenta: "Co nám
můžete říci o vlivu dědičnosti?"
"Když se dítě podobá otci, je to
dědičnost. Když sousedovi, je to vliv
prostředí."

"Paní učitelko," hlásí se malý Pepíček,
"můj tatínek říkal, že pocházíme z
opice."
"Pepíčku, dnes chci přednášet novou
látku, takže opravdu nemám čas řešit
vaše rodinné problémy!"

Zloděj poučuje svého syna před
odchodem do školy: Nezáviď
spolužákům, když se chlubí, co
všechno doma mají. Raději si
zapamatuj, kde bydlí.

"Pepíčku, řekni dvě zájmena!"
"Kdo? Já?"
"Výborně Pepíčku."

Paní učitelka se ptá:
"Kde leží největší jezero?"
Pepíček se hlásí, ale paní učitelka ho
nechce vyvolat.
Asi tak po půl hodině ho vyvolá a
Pepíček povídá:
"Největší jezero teď leží pode
mnou."

"Tak co, Michale, jak dopadlo
vysvědčení?", chce vědět maminka.
"To je přece vedlejší, mami, hlavně
že jsme zdraví."

"Slyšela jsem, že Váš syn studuje na
univerzitě. Co z něho bude, až
skončí?", ptá se známá paní
Novákové. "Obávám se, že důchodce.

Před písemkou: "Doufám, že nikoho
neuvidím opisovat."
Z prostřední řady se ozve: "Taky
doufáme."

Děti, jdeme krmit medvědy! Hurá,
hurá!
Každý druhý ať vystoupí z řady.
Tereza Švandelíková
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Poslední věty před smrtí :D
Tady je tlustý led, tady to přejdeme.
Hele užovka.
Pejsku, pojď sem.
Mohl bych si ještě přidat té výtečné houbové omáčky?
Žádný strach, chlapi, to je nulák.
Ty že jsi mafián? Nevěřím!
Zbijeme ho, vždyť je sám.
A teď mě vyfoť na té skále.
Hoď mi sem to kladivo!
Neboj, není nabitá.
Tak brzdy jsou hotové, jdu je vyzkoušet.
Miláčku nechceš řídit?
Tady brzdit nemusíš, tady žádné zatáčky nejsou.
Divné, cítím plyn, rozsviť!
Zprava dobrý!
Ne, ten žebřík mně nemusíš držet.
Tenhle starý granát už dávno nemůže být funkční.
Pepo, mě žádný mistrovství světa ve fotbale nezajímá! Tu televizi prostě
vypnu!
Ty koleje už se dávno nepoužívaj...
Sakra zemětřesení, pojďme se schovat do tý jeskyně...

Tereza Švandelíková
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- V příštím čísle se dočtete P.E.S. – postřehy, fotky.
Vtipy na další oblíbené téma, jazykověda :D
Recenze (Fifa 2011) 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 19.10.2010.

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