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Úvodní slovo
Tak a je to tady. Nastal rok 2012. Podle kalendáře starých Mayů se jedná o
poslední rok. Pak prý bude konec světa. Tohle už tady bylo spoustakrát. V roce
2000 se měly zhroutit všechny počítače a s nimi celý svět. Jedno proroctví
následovalo druhé. Školní časopis nehodlá končit a naopak přináší další novinky
ze světa kolem nás. Dočtete se o florbalovém turnaji a také jsme zařadili onu
zmiňovanou předpověď o konci světa. Do roku 2012 Vám přejeme jen úspěchy a
hlavně zdraví.

Vaše redakce

Vánoční florbal
V prosinci bývá atmosféra ve škole hezčí. Blíží se Vánoce a nejeden z nás se těší
na volno, na dárky a na odpočinek u cukroví, pohádek a počítače ☺
Poslední prosincové dny ve škole bývají volnější a deváťáci se připravují na tradiční
turnaj ve florbalu. Letos se konal už 4. ročník a opět se povedl. Dokonce přibyla jedna
novinka. Turnaje se zúčastnily hned dva týmy učitelů a tak byla porce zábavy
dvojnásobná ☺. Tradičně nešlo o body, ani o pořadí. Přesto nechybělo napětí, občas
nějaké ty nervy a smích. Příští rok bude malé jubileum. Přece jen 5. Ročník je trochu více
sváteční než předchozí ročníky. Další novinkou byla účast žáků osmých ročníků. Důvodem
byla motivace a malé nakouknutí pod pokličku tradiční akce ☺

Redakce
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Choroš 2011
V prosinci jsme vyrazili do Litvínova. Ano, čtete dobře, do Litvínova. Konal se tam
totiž další ročník soutěže Choroš. Pokaždé jsme se umístili hodně nahoře, několikrát
jsme dokonce stáli na bedně. Dá se říct, že za poslední roky jsme v této soutěži
nejúspěšnější škola. To není vytahování, to je holý fakt ☺
A jak to probíhalo a hlavně dopadlo tentokrát? Více viz mini rozhovor
s účastníkem zájezdu Kubou Gregorem.
Co tě zaujala při příjezdu?
Design školy a pak taková ta počáteční neorganizovanost.
Jak neorganizovanost?
Spousta lidí, zmatek, pobíhání lidiček všude a nikde. Hlučné skupinky.
Takže tam bylo asi hodně škol, hodně soutěžních skupin?
Počet škol – 50.
A odkud, jestli se to v tom zmatku dalo určit?
Školy z okresů Ústí nad Labem, Litvínov, Most, Chomutov, Teplice.
Jak dlouho soutěž probíhá?
Dva dny. Každý den 10 soutěží.
Jak na tebe působila škola, na které soutěž probíhá?
Škola se mi líbila, vynikající jídelna (3 jídelníčky, 4 druhy pití), perfektní laboratoře. Ale
je vidět, že je to škola vyhraněná na jednu dvě oblasti. Učitelé byli také zvláštní ☺
A jak jste teda dopadli?
Obsadili jsme 1. místo a vyhráli tak tradiční dort ve tvaru pařezu, na kterém je choroš,
dále pak dárkové tašky (podložka pod myš, kalkulačka), batohy přes rameno, knížka
Dřevo.
Umístění naší školy za poslední 4 roky
2011…1.
2010…3.
2009…6.
2008…3.

Místo
Místo
Místo
Místo

Tato soutěž je určena pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kteří mají rádi
přírodu, sport a zábavu. První ročník se konal už v roce 1999 (počet škol – 19). V poslední ročníku
soutěžilo už 50 škol.
(Převzato ze stránek www.humanitas.cz)
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Zápis do prvních tříd
Leden patřil budoucím prvňáčkům. 18. - 19. 1. probíhal na naší škole tradiční zápis
pro příští školní rok (2012/2013). Budoucí prvňáčci, které doprovázeli rodiče, přišli, aby
se zapsali a mohli tak od příštího školního roku zažít svůj první školní den. Den, na který
se nezapomíná. I letos byl zápis jedna velká pohádka. Žáci naší školy se převlékli za
pohádkové bytosti a provázeli budoucí školáky na jejich první (před)školní cestě. Po
absolvování zápisu si děti odnesly malé dárky. Fotky ze zápisu viz níže případně na
stránkách školy.
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Mayové – konec světa v roce 2012
Jakmile jsme vyhodili staré kalendáře pro rok 2011 do odpadkových košů a na zeď
pověsili nové, většině z nás ztuhnul úsměv na rtech. Spousta lidí se totiž domnívá, že
právě tento rok nastane pověstný konec světa. Alespoň mayský kalendář to prý
předpovídá. Ale jak je to s mayskými „dokonale přesnými“ výpočty doopravdy?
Pravda je nejen to, že letopočty, se kterými Mayové počítali, nesouhlasí, ale
dokonce nesestavili ani žádný kalendář. Aztécký Sluneční kámen, který byl nalezen
koncem 18. století během oprav hlavní katedrály města Mexika (na náměstí Zócalo) je za
něj pouze často zaměňován. V kombinaci s různými mayskými reliéfy se pak tato rytina
skvěle prodává nic netušícím turistům jako „mayský kalendář“.
Co je to vlastně ten Sluneční kámen?
Údajně se jedná o obřadní platformu, která podle mnoha vědců visela na stěně,
jiní se však domnívají, že ležela vodorovně na zemi a pravděpodobně se na ní odehrávaly
krvavé gladiátorské oběti.

Jak vlastně vypadá?
Dodnes se bohužel dochovala pouze část tohoto díla. Během existence aztécké
civilizace byl kámen mnohem větší.
Uprostřed kruhu se nachází obličej s vyplazeným jazykem, který znázorňuje boha
Tlaltecuhtliho. Jeho jazyk je ve skutečnosti obětní pazourkový nůž. Kámen už je tak
zničený, že už nelze ani určit, jaké barvy na něj Aztékové použili.
Kolem obličeje se nachází velký glyf pohybu. V něm jsou vepsány symboly všech
čtyř předchozích kosmických věků. Nazývají se Čtyři jaguár, Čtyři vítr, Čtyři déšť a
Čtyři voda. Nyní žijeme v pátém věku - Čtyři pohyb. Každý věk byl ukončen jednou
katastrofou. V prvním sežral obří jaguár Slunce, druhý skončil obrovskou vichřicí, která
vše zničila, ve třetím svět shořel, neboť z nebe začal padat ohnivý déšť, čtvrtý zalila
potopa. Pátý věk zakončilo smrtící zemětřesení.
Následuje tenký kruh, obsahující hieroglyfy se jmény dvaceti dní sakrálního
kalendáře. Na dalším kruhu jsou sluneční paprsky, podle nichž dostal kámen svůj název.
Poslední kružnice obsahuje dvě hadí těla. Jejich hlavy se dotýkají dole. Nahoře pak
najdeme datum 13 rákos, což je datum, kdy byl kalendář vytvořen.
Aztékové předpokládali konec světa každých 260 dní.
Mayové opravdu také měli jakýsi kalendář. Ten se skládal ze tří částí: solárního roku
(haab), sakrálního roku (tzolk´in) a kalendářního roku. Solární rok vypadal podobně jako
ten náš. Nedělil se však na 12, nýbrž na 18 měsíců po dvaceti dnech. Na závěr přišlo
pětidenní wayeb, které bylo obzvlášť nešťastné.
Mayové jako takoví byli sice výborní astronomové a matematici, nikoli však dokonalí. Jsou
opředeni řadou mýtů, jako například to, že se stýkali s mimozemšťany nebo sami byli
ufoni. Na takových pověstech ale není za mák pravdy. Nemusíme se tedy obávat, že
bychom měli 21. 12. 2012 všichni zemřít.

Maruška Mandíková
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Rozhovor s panem učitelem Vaclíkem
V lednu jsme zavítali do kabinetu anglického jazyka, kde mimo jiné sídlí i p. učitel Jan
Vaclík. Když jsme ho požádali o rozhovor, téměř okamžitě s tím souhlasil. A další den už s námi
seděl před ředitelnou a odpovídal na naše všetečné otázky. Nutno dodat, že nezůstalo jen u
předem připravených dotazů. P. uč. Vaclík nám na sebe sám ochotně prozrazoval nejrůznější věci.
Já jsem samozřejmě vše pečlivě zapisovala, abyste se vy mohli na naši diskuzi také podívat.

Základní informace:
Oblíbená barva
kniha
film
interpret
herec
zvíře
pokrm

červená
Ostrov Fulakona (Eric Lambert)
Absolvent
Alix Perez
Clint Eastwood
pes
masová roláda s bramborovou kaší

Další zajímavosti: Pan učitel jezdí na BMX, které váží 21 kg. Při fotbale si jednou zlomil koleno.
Když mu byly čtyři roky, skočil z tribuny na tenisovém zápase, protože si myslel, že na něj bude
otec pyšný. Rád hraje počítačové hry. Nejlepší je podle něj Live for speed.

A teď zpátky k mým otázkám.
1)Chováte doma nějaké zvíře?
Já osobně žádné nemám, ale moji rodiče chovají psa.
2)Jakými jazyky se v cizině domluvíte?
Anglicky a německy.
3) Hrajete na nějaký hudební nástroj?
Na gramofon. A učím se na klavír.
4) Co jste chtěl dělat, když jste byl ještě malý?
Automobilového závodníka.
5) Který z vánočních dárků jež jste obdržel, byl podle vás vůbec ten nejlepší?
Nové brýle.
6) Chutná vám ve školní jídelně?
Ano.
7) A líbí se vám na naší škole?
Ano.

Při našem rozhovoru si p. Vaclík pohrával se svými klíči a my jsme si nemohli nevšimnout, že je na
nich jakýsi předmět, který vzdáleně připomínal otvírací nůž. Další otázka tak samozřejmě
směřovala k onomu zvláštnímu přívěsku:
8) Co to máte na klíčích?
To je část čelní masky z mého automobilu z první autonehody. Poté ještě vysvětlil, že zmíněná
autonehoda byla zaviněna cizím řidičem.
9) Jaké období vašeho života považujete za nejšťastnější?
Asi žádné. Užívám si celý život. Vždy vás totiž mile překvapí.

Tak to byla krásná vteřinka filosofie na závěr. Bohužel se už totiž nachýlil čas ke konci
našeho povídání a nezastavitelný zvuk školního zvonku ohlásil, že se již máme přesunout do třídy.
Nicméně mé dojmy z tohoto interview s p. učitelem Vaclíkem jsou nanejvýš dobré. Nutno
podotknout, že jako jediný pedagog, se kterým jsem mluvila, se vyjadřuje během konverzace
spisovně. To se musí ocenit. Ale i přes svůj profesionální přístup působí tento učitel občanské
výchovy a angličtiny celkem uvolněně a přátelsky.
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Rozhovory s prvňáčky
Tentokrát jsem si za svou oběť vybrala některé žáky prvních tříd a rozhodla se jim
položit pár otázek. Podívejte se, jak odpovídali.

1. C (třídní učitelka p. Fárková) - Ela ( 6,5)
Jak se ti u nás na škole líbí?
„Je to tu hezký.“
Co se ti líbí nejvíc?
„Paní učitelka a hřiště.“

Jak ti chutná ve školní jídelně?
„Nechutná.“

Máš nějaké oblíbené předměty, na které se těšíš?
„Jo. Výtvarka a hudebka.“

1. A (třídní učitelka p. Veigendová) - Filip (6)
Jak se ti u nás líbí?
„Docela líbí.“
Jací jsou podle tebe učitelé?
„Trochu přísný.“
Zdá se ti, že je to občas trochu těžké?
„Ne. Zatím mám samé 1 a 2.“
Je tady vůbec něco, na co by sis mohl stěžovat?
„Máme hodně domácích úkolů.“

1. B (třídní učitelka p. Macková) - Adélka (6)
Líbí se ti na této škole?
„Jo. Moc.“
Kvůli paní učitelce nebo kamarádům?
„Kámošům.“
Těšila ses sem?
„Ano. Sama jsem si tuhle školu vybrala.“
To proto, že sem chodil nějaký tvůj kamarád nebo sourozenec?
„Jo. Starší brácha sem chodil.“
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět a proč?
„Tělocvik.“
Máš dobré známky?
„Jasně. Samý 1, jen jednu dvojku.“
Takže asi hodná p. učitelka, že?
„Jo. Ani nezlobí.“

Maruška Mandíková
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RECENZE
ve 3D
S modrými pidižvíky vyrůstalo hned několik generací a je potěšující, že
filmová podoba jejich dobrodružství nedopadla vůbec špatně. Hraný film s 3D
digitálními efekty je vtipný, nebojí se dělat si sám ze sebe legraci, dobře odsýpá
a je přístupný pro všechny generace. Za předpokladu, že ty generace ví, kdo to
jako je ten Gargamel. Šmoulové řádí, rapují, splachují sami sebe do záchodu.
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna
kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene
Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně
projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed
newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a
najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel
znovu vystopuje.
Obsazení: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil Patrick Harris, Katy Perry,
George Lopez, Hank Azaria, Paul Reubens, Jayma Mays, Sofía Vergara, Anton
Yelchin, Fred Armisen, B. J. Novak, Jeff Foxworthy, Kenan Thompson, Wolfgang
Puck a další.

Vojta Rejholec a internet ☺
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Tati, už mě to sáňkování nebaví.” Povídá synek.
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”

Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl?
Aha, najíst se.”
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!”

Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí,
jak se k nim blíží záchranářský pes, bernardýn se soudkem, a tak říká tomu
druhému:
„Hele, nejlepší přítel člověka.”
„No jo, a nese ho pes!”

"Pepo, dnes mi volala tvá třídní učitelka a stěžovala si
na tvé chování ve škole." Říká tatínek. "Tati, to lhala.
Dneska jsem tam vůbec nebyl."

Kryštof Kotek
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- V příštím čísle se dočtete Reportáž z tradičního „lyžáku”
Určitě přidáme nějakou fotogalerii ze školních akcí
Recenze počítačové hry, 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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