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Úvodní slovo
Dnešní dvojčíslo přináší shrnutí událostí naší školy za měsíce březen a duben. Na
úvodních stránkách je popsán projekt Holocaust. Pokračujeme zájezdem do
Anglie. Navštívíme ZOO v Ústí nad Labem, představíme prvňáčkům chemii a
dáme si dvojnásobnou porci vtipů. Nechybí samozřejmě ani rozhovor s učitelem,
i když tentokráte by se slušelo říci s učitelkou.
Vaše redakce

"Holocaust ve školství očima dvou národů"
V dubnu jsme, společně s dalšími sedmi dětmi navštěvujícími kroužek „Holocaust“ a
v doprovodu pana učitele Lédla a paní učitelky Piherové, navštívili německé městečko Döbeln,
které leží západně od Drážďan.
Cílem naší výpravy bylo porovnávání české a německé výuky tématu holocaust.
Hned po příjezdu na místo nás ředitel partnerské školy Lessing Gymnasium provedl po
školních budovách. Užasli jsme nad moderně zařízenými a vybavenými učebnami,
neponičeným, udržovaným nábytkem i prostornými kabinety.
Gymnázium se skládá celkem ze tří budov- první slouží výhradně k výuce přírodních věd a
matematiky, ve druhé se vyučuje všechno ostatní a třetí, asi nejmodernější, objekt se
používá jako jídelna a klubovna. V dolním patře studenti každé odpoledne obědvají, ale mohou
se zde občerstvit i o přestávkách malou svačinkou, nebo si vychutnat pár doušků horké
čokolády, či kávy. Horní poschodí vypadá spíše jako obývací pokoj. Žáci se zde shromažďují,
například když čekají na autobus a k dispozici mají řadu prostředků, jimiž se zde zabaví,
jako třeba televizi, různé hry, knihy apod. Klubovna má také svého správce, respektive
správkyni, která na děti dohlíží, zatímco tady tráví svůj volný čas.
Nebudu snad raději ani jmenovat všechny pomůcky, které ležely na poličkách v kabinetu
přírodopisu nebo matematiky, ale musím alespoň vyzdvihnout fakt, že narozdíl od naší školy,
na zdejších toaletách nechyběl toaletní papír ani mýdlo, které bylo dokonce i na umyvadle
v každé třídě. Navíc jsme viděli i speciální třídu herectví, v níž nechybělo jeviště, bedny
s kostými, piáno, které nejspíš herce při některých scénkách doprovází.
Po této prohlídce jsme zamířili do učebny dějepisu, kde mě na první pohled upoutala
barevně zdobená okna a klavír, jenž stál uprostřed místnosti. Usadili jsme se do lavic, které
byly uspořádány do tří řad za sebou a vepředu se právě přehrávala prezentace o dvou
židovských rodinách, které v tomto městě žily ve druhé světové válce. Všimla jsem si, že
prezentace byla postavena jen na obrázcích, jež byly promítány, zdejší učitel dějepisu je
doplňoval svým výkladem. Já osobně se domnívám, že takovýto styl výuky je sice pro

2

pedagoga náročnější a studenti vidí, že ví, o čem mluví, nicméně pro ty, kdo si chtějí během
hodiny dělat poznámky je to mnohem obtížnější. Po ukončení výkladu jsme si, i s německými
vrstevníky, udělali menší procházku městem. Jejich učitel nás občas zastavil a upozornil na
nějaký dům, v němž bydleli Židé.
Došli jsme až k městské radnici, kde se konala výstava nástěnek obsahujících různé
informace právě o rodinách, které německý pedagog zmiňoval ve své hodině. Materiály jsme
si prohlédli a prostudovali. Následně jsme se rozloučili a zamířili na ubytovnu. Zvenku se sice
zdála poměrně odpudivá, ale uvnitř už to vypadalo o dost lépe. Na čistotu pokojů si nemohu
stěžovat, jen nám v nich byla docela zima, tedy alespoň nám dívkám.
K večeru za námi přijeli dva studenti, které jsme odpoledne poznali- Petr a Jasmína. Povídali
si s námi, vzhledem k tomu, že nám němčina moc nejde, raději anglicky. Jasmína byla
zakřiknutá a příliš se neprojevovala, zato Petr jevil evidentní zájem o každé téma, které
jsme probírali. Jejich návštěvu jsme zakončili zábavným basketballovým utkáním. Šťastně
jsme se pak vrhli na večeři a posléze spokojeně spočinuli na jednoduchých postýlkách.
Druhý den ráno jsme vstávali brzy, abychom už ve třičtvrtě na osm byli ve škole.
Nasnídali jsme se, vzali si obědové balíčky a naskákali do mikrobusu.
Tentokrát vedl výuku sám pan ředitel. Na začátku nám rozdal dva pracovní listy,
se kterými jsme pak pracovali a do prezentace zahrnul i (podle mého názoru velmi drastická)
videa z druhé světové války. Občas se na něco zeptal a ve vzduchu okamžitě visely tři, čtyři
ruce a žáci nadšeně odpovídali.
Ochotně se bavili i s námi, když jsme jim pak pokládali připravené dotazy. Nevím, jak
na tom byli ostatní, ale děti, s nimiž jsem mluvila já, jevili o dané téma velký zájem. Brali to
velice zodpovědně a vášnivě nám vyprávěli, jak navštívili Terezín a jiné koncentrační tábory, a
jak o druhé světové válce přečetli již spoustu knížek a viděli mnoho filmů.
Po pauze na oběd jsme si pustili italský film Vita è bella La, neboli Život je krásný. Film byl
dabovaný německy, ovšem většině scén jsme rozuměli, což bylo také naše velké štěstí, neboť
následovala práce ve skupinách týkající se právě tohoto snímku. Každý tým dostal zadané
téma, které zpracoval a poté přednesl ostatním. Skupina, v níž jsem byla já si měla připravit
divadelní scénku. Ačkoliv náš překlad z němčiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny byl
trochu pomotaný a ve výsledku nedával moc smysl, vykompenzovali jsme to silnými emocemi.
Uteklo to velice rychle, a než jsme se nadáli, už jsme zase seděli v mikrobusu a odjížděli
domů.
Dvoudenní pobyt tady se mi velice líbil. Myslím, že jsme získali nové zkušenosti a
poznali báječné lidi. Už se velice těším, až pro změnu naši noví němečtí přátelé přijedou sem.
☺
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Anglie 2012
I letos jsme vyrazili do Anglie. Tradiční zájezd na různá netradiční místa (letos například
návštěva fotbalového stadionu FC Chelsea). Vyzkoušení jazyka místních domorodců ☺ a
samozřejmě nákupy, cestování a mnoho a mnoho dalšího jsme měli možnost poznat na
týdenním pobytu v zemi, která si říká Anglie. Příští rok jedeme určitě zase.
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Den Země
V sobotu 21. 4. 2012 jsme se opět jako každý rok podíleli na projektu vyhlášeném
ZOO Ústí nad Labem. Jedná se o podporu ochrany ohrožených druhů zvířat v
Jihovýchodní Asii. Naši žáci si připravili různé zajímavé soutěže pro malé
návštěvníky ZOO. Pár fotografií naleznete níže. Více pak ve fotogalerii na
internetových stránkách naší školy.
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Chemie pro prvňáčky
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Asi tak nějak by se dal
shrnout cíl netradiční zábavy a vzdělávání našich nejmenších. Chemické duo MáJa
po roce opět přichystalo přičuchnutí (a to doslova) k přírodní vědě, které se říká
CHEMIE. Naši mrňouskové si nejdříve vyzkoušeli vlastní pokus, poté sledovali
videa s pokusy a nakonec měli možnost sledovat chemickou show na vlastní oči.
Více ve fotografiích níže a ve fotogalerii na internetových stránkách naší školy.

6

Rozhovor

Na naší škole působí učitelé na prvním i druhém stupni. Tentokráte
vyrážíme o stupeň níže a naší „obětí“ se stává paní učitelka Mgr. Hanka Kořenská.
Na první pohled milá osůbka, která však ve správnou dobu a na správném místě
dokáže nahlas zařvat srovnat nejen prvostupňové děti ☺

Kde jste učila, než jste se ocitla na Elišce?
Učila jsem na ZŠ Karla IV. a na ZŠ stříbrnická. Můžu říct, že z obou předchozích
škol mám pěkné vzpomínky.

Co Vás na učení nejvíce baví?
Když to děti pochopí a hodí se jim to do života.

Žijete v Čechách. Je nějaká jiná země, kde by se Vám také líbilo?
Ne, jsem tady díky mým výborným kolegům, žákům a rodině naprosto spokojená .

Navštívila jste nějakou cizí zemi?
Kanadu, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Slovensko.

Když se řekne Eliška, co se Vám nejdříve vybaví?
Fajn práce, výborný děti.

Rychlo otázky:
Oblíbená skupina – Bratanki
Oblíbený film – Piano
Oblíbená barva – ta, kterou mi neumažou mé děti ☺

Děkujeme za rozhovor. Redakce.
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Na církevní schůzi papež říká: „Milí bratři. Než přejdeme k jiným věcem, chtěl
bych se vás na něco zeptat. Dal jsem si schůzku s ředitelem firmy Coca-Cola a
nabídl mi 4 miliardy korun, když v té naší hymně místo chléb náš vezdejší budeme
mít Coca Cola naše vezdejší. Takže tímto se vás táži, kdy že nám končí smlouva s
těma pekárnama?“
Učitel dějepisu se ptá žáků:“Kde byla podepsána Pitsburgská dohoda?“
Pepíček odpovídá:“ Na spodním okraji toho papíru.“
O čem přemýšlíš?" "O tom, jak to měli žáci dříve ve škole lehčí. Třeba za vlády
Karla IV. končil dějepis na straně osmnáct."
Poslední den ve školce přinesly všechny děti učitelce nějaký dárek. Syn květináře
dal učitelce dárek, ta si prohlédla krabici, zatřepala s ní a povídá: - Vsadím se, že
vím co to je - jsou to květiny. - Přesně tak. Syn majitele cukrárny jí dá dárek,
ona si ho prohlédne a povídá: - Vsadím se, že je to bonboniéra. - Správně. Pak jí
předá dárek syn majitele vinárny. Učitelka si všimne, že z toho něco odkapává,
tak to ochutná a ptá se: - Je to víno? - Ne. Učitelka ochutná další kapku a ptá se:
- Tak šampaňské? - Ne. - Tak to vzdávám. Co to vlastně je? - Štěně!
Ptá se tatínek synka, co se učily ve škole. Synek mu odpoví:“ V chemii jsme
probírali výbušniny.“ Tatínek na to:“ A co budete probírat ve škole zítra?“ Synek
říká:“ V jaké škole?“
Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká:
"Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda
Matěje."
"Proč máš z dějepisu stále pětky?" zlobí se otec na syna. "Víš, tati, já za to
nemůžu. Učitel se pořád ptá na věci, které se staly před mým narozením!"
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Kryštof Kotek
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- V příštím čísle se dočtete Reportáže za dva měsíce školního života
Dvojitá porce rozhovorů
Recenze počítačové hry, filmu a mnoho dalšího.

! ! ! Odp ovědi na soutěže ! ! !

V tomto čísle není soutěž

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