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Úvodní slovo
Cukroví voní, shon po dárcích je urputnější. Každý rok se vše opakuje, a přesto to nikdy
neomrzí. Blíží se svátky. Budou VÁNOCE. Pro někoho nejhezčí čas v roce. Pro někoho
stres. Ať tak či tak, jedno je jisté. Vyšlo sváteční dvojčíslo. A co v něm najdete? Akci
večerní chemie, která se stala pomalu tradicí. A aby té chemie nebylo málo, objeví se
zde i fotky a článek z akce - Den otevřených dveří. Máme přichystané rozhovory.
Tentokráte došlo na dvě paní učitelky ☺ Součástí je samozřejmě recenze na
počítačovou hru. Příjemné čtení a……….

……Šťastný a veselý ☺

Vaše redakce

Večerní chemie
Loni jsme poprvé na naší škole zažili večerní setkání u chemie. Letošní deváťáci
tak mohli navázat na něco, co mělo úspěch. Každá třída se sešla po 17 hodině ve škole,
kde už na ně čekala dvojice Martin Uhlíř a Jaromír Zapletal. Program byl rozdělen na tři
části. V první museli odhalit pokus, který budou předvádět. V druhé části ho
demonstrovali před spolužáky. No a třetí část? Učitelé chemie předvedli pokusy, které
nejvíce vyniknou za tmy, a které v průběhu školního roku nedostávají moc šancí. Přece
jen Bengálské ohně nelze provádět každý den, i když by se to asi všem líbilo ☺. Jak se
letošní akce vydařila, můžete posoudit níže – viz fotogalerie. Další fotky jsou na
www.zseliska.cz/ ?title=Vecernichemie2011, některá videa lze najít i na youtube.com
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Redakce
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Seminář o sluchově hendikepovaných lidech
Ve dnech 10. - 11. 11. 2011 proběhly na naší škole ZŠ Elišky Krásnohorské semináře o
sluchově hendikepovaných lidech a o komunikaci s těmito lidmi. Semináře vedli Bc.
Robert Psota a jeho maminka Ivana Psotová.
Žáci 6.C, 7.C a 9.A se seznámili s druhy sluchového postižení, s kompenzačními
pomůckami pro sluchově postižené, se způsoby, jak se se sluchově postiženými
dorozumívat. Každý žák obdržel od školitelů materiál s informacemi a s prstovou
abecedou. Žáci si také vyzkoušeli, jak v prstových abecedách vypadají různá slova.
Školitelé ukázali našim dětem některé slova ze znakového českého jazyka.
Nejdůležitější pro děti bylo, že k nim mluvili lidé, kteří mají s touto problematikou
dlouholetou zkušenost. Paní Psotová je sama sluchově postižená a její syn se tak s ním
musel naučit správně komunikovat. Pan Psota se, stejně jako jeho maminka,
problematikou komunikace se sluchově postiženými neustále zabývá a rozšiřuje si
poznatky v tomto oboru.
Seminář byl velmi úspěšný a hodnotný.
chlapec. Neměl dotaz.

Na jednom ze seminářů se přihlásil jeden

Stoupl si a řekl: „ Já bych chtěl paní Psotové říci, že si jí

neskutečně vážím za to, jak se dokázala vyrovnat se svým postižením. A taky za to, že
nám o tom dokáže povídat a vysvětlit nám to. Myslím si, že by měli spolužáci povstat a
zatleskat jí za to.“ Spolužáci vstali a ve stoje jí intenzivně zatleskali. Musím říci, že
tento spontánní projev byl pro mne jednou z nejkrásnějších věcí, které jsem v tomto
školním roce zažil.

Martin Uhlíř
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Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 9:00 do 18:00 hodin proběhl na naší škole „Den
otevřených dveří.” Co jste u nás mohli vidět? Součástí byla prohlídka celé školy - jako
doprovod pomáhali žáci 9. tříd. Mohli jste se stát „prvňáčkem na zkoušku.” V jedné ze
dvou našich tělocvičen byly pro děti připraveny zajímavé aktivity. Děti navštívily i naší
knihovnu, kde na ně čekalo překvapení. V učebně chemie se stali svědky chemických
pokusů, které připravili žáci 9. ročníku pod vedením svých učitelů. Každý předškolák si
odnesl drobný dárek. Od 17 hodin byla v učebně chemie odstartována velká chemická
show pro rodiče a kamarády našich deváťáků. Žáci pod taktovkou učitelů předvedli
celkem 15 pokusů, které se velmi vydařily.
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Projekt STOP černým skládkám
Naše škola realizuje projekt „STOP černým skládkám“, který probíhá ve školním roce
2011-2012. Tento projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Ústí nad Labem
v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21.

Do tohoto projektu se zapojili žáci naší školy, kteří hledají a dokumentují černé skládky
ve svých bydlištích. Činnosti žáků v tomto projektu jsou rozděleny do dvou částí. V první
části se snaží zmapovat, vyfotit a zanést nalezené černé skládky do plánu města Ústí
nad Labem. V druhé části někteří žáci vytváří krátký filmový klip k tématu černých
skládek. Fotografie a filmový materiál vznikly od září do listopadu 2011.

Výstupem bude vytvořená mapa černých skládek v Ústí nad Labem, která bude doplněna
obrazovým a filmovým materiálem a která bude sloužit pro výuku přírodovědných
předmětů na škole. Současně bude formou paravánové tabule vystavena i v budově školy.

Seminář Jaroslav Heyrovský
1. 12. 2011 vyrazila 8. B a 9. B na střední chemickou školu, kde pro ně byla připravena
výstava týkající se Jaroslava Heyrovského. Součástí výstavy byl i seminář, ve kterém se
žáci seznámili se životem zmiňovaného vědce.
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Rozhovor…
Tentokrát jsem se rozhodla požádat o interview dvě pedagožky. Zkušenostmi vyučenou paní
učitelku Bábelovou a novou tvář naší školy paní učitelku Novákovou.

…s paní učitelkou Novákovou
Tato poměrně mladá třídní učitelka 2. B mně osobně připadá velmi sympatická. Její žáci tvrdí,
že je sice malinko přísná, nicméně se s ní dobře učí a pokud někdo z dětí něco nechápe, neváhá mu
to trpělivě vysvětlovat znovu a znovu, dokud mu to neobjasní. Když jsem za ní přišla s žádostí,
jestli by mi nevěnovala trochu času a neposkytla mi rozhovor do školního časopisu, zdála se mi
poněkud zaskočená. Na tváři sice vykouzlila jakýsi úsměv a snažila se, aby nevypadal příliš
neuvolněně, avšak na mě to nezapůsobilo. Líbil se mi však humor, jaký přinášela do celého hovoru.

Jaký hudební styl nejraději posloucháte?
„Pop a tak.”
Jaký je váš nejoblíbenější zpěvák/ zpěvačka?
„Rytmus a Lady Gaga.”
Máte nějakou píseň, kterou ráda posloucháte?
„Nejvíc se mi líbí taková ta s těmi novinami, no ta Paparazzi.”
Jaký předmět učíte nejraději?
„Češtinu.”
Vaše oblíbená země?
„Egypt.”
Jakými jazyky, kromě ČJ, se domluvíte?
„Anglicky”
Na rozdíl od svérázného p. uč. Hochmana, který se rozhodl svým výrokem šokovat, vzkázala jen
to, abyste se učili a užili si čtení tohoto časopisu.

…s paní učitelkou Bábelovou
Jaká barva je vaše nejoblíbenější?
„Červená. ”
Film, na který se ráda díváte?
„Apollo 13.”
Který hudební žánr posloucháte?
Na tuto otázku výmluvně odpověděla slovy: „Všechny.” Pak si to však rozmyslela a dodala:
„Kromě dechovek a jazzu. ”
Jakými jazyky se v cizině domluvíte?
„Rusky, trochu anglicky a hlavně rukama. ”
Jak dlouho už na naší škole učíte?
„Již 13 let. ”
Do které země byste se chtěla podívat?
„Do Turecka.”
A kam nejčastěji cestujete?
„Nejvíc po ČR.”
Líbí se vám tady?„Docela ano.”
Chcete ještě něco dodat? „ Aby se studenti rádi učili fyziku a prožili krásné Vánoce.“

Maruška Mandíková
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RECENZE
Fanoušci fotbalu jásají. Po roce se dočkali nového dílu.
Tentokráte s pořadovým číslem 12. Fifa 12 je nainstalována a nic
nám nebrání v testování letošní verze.
Po úvodním seznámení spouštím svou první sezónu jako hlavní
trenér. Tým, který mi svěřil veškeré své sny, peníze a hráče se
jmenuje FC Barcelona. Pro začátek volím snazší obtížnost, přece jen
se potřebuji trochu rozkoukat. Trvá to jen pár minut, než zjistím že Messi a spol jsou
opět ve formě a cesta za titulem je otevřená.
Po dokončení první sezóny zkouším štěstí s těžší obtížností. V počátcích to vypadá
s týmem bledě a trenérská židle, na které sedím, se začíná podezřele naklánět. Naštěstí
po čase můžu prohlásit známou větu fotbalového komentátora Jaromíra Bosáka: „A ono
to půjde a né že ne.” Mimochodem, když už jsme u toho komentování. Bosák letos opět
nechybí a to je dobře. Co ale chybí a je to slušně řečeno velký průšvih, tak to je česká
Gambrinus liga. Bohužel se ČMFS nedohodl s EA a licenci obsahující naší nejvyšší
fotbalovou soutěž letošní verze nemá. Pojďme ale k samotné hře.
Je toho docela dost nového. Člověk si tak nějak zvyká na to, že se opět vše
přiblížilo realitě. Někdy je to i k vzteku. To když si zpracujete například dlouhou
přihrávku a míříte si to sám na brankáře a najednou hvizd rozhodčího. Člověk už v duchu
radostí skáče z „jasného” gólu a najednou STOP. Prý jsem hrál rukou, hmm tak to teda
fakt nevím. Nebo si krásně rozeberete obranu soupeře a poslední přihrávka mířící na
volného hráče letí kolem rozhodčího, který neúmyslně zasáhne do hry. Míč ho trefí a je
po akci. Co je ale asi nejvíc změněno a bohužel pro mě zatím asi k horšímu, jsou penalty a
přímé kopy. Doteď jsem pořádně nepochopil, jak tyto standartní situace zahrávat.
Penaltu občas proměním, ale co mi teda vůbec nejde, je chytání penalt. Brankář stojí jak
tvrdé Y a čeká, jestli ho náhodou střelec netrefí do rukou. Ať mačkám jakoukoliv
kombinaci kláves, ani se nehne.
I v letošní verzi je systém 360°. Hráči se tak mohou otáčet libovolně kolem sebe.
Novinkou je možnost rychlého zahrání autového vhazování. Hřiště konečně nekončí
lajnou, ale můžete zaběhnout pro míč a rychle ho vhodit zpět do hry. Další změna je
systému zranění. Druhů je mnohem více. Někdy hráč jen chvíli kulhá, někdy lehne a
nevstane. Někdy se zraní na tréninku a někdy na zápase. Na druhou stranu je těch
zranění někdy až moc. V jedné sezóně jsem měl snad sedm zraněných hráčů. Každá
posila, která přišla, a která stála mnoho Euro, se po chvilce zranila.
Mohl bych se tady dále rozepisovat, ale někdy je méně více. Je jen na vás, jestli
si novou Fifu zkusíte a co dalšího objevíte. Je toho opravdu mnoho a stojí to za to. No
nic, končím, tým je připraven v autobuse. Čeká se na toho nejdůležitějšího, na trenéra.
Na mě. Cesta do Madridu je před námi. Snad nám to El Clasico vyjde a nedáme domácím
přičichnout k vítězství. BARÇA! BARÇA! BARÇA!

8

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
"Pepíčku, zapal
vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká:
"a svíčky taky?"

Vančovým přijde po Vánocích dopis od známých z Ameriky.
Pan Vanča si ho přečte a říká manželce:
„Koukám, že se tvůj bratr v té Americe nemá špatně.
Tady píše, že dostal nějaké elektrické křeslo.“
Běží takhle zajíc po lese a volá: "Ať žije vláda, ať žije vláda!" Potká ho
druhej zajíc a ptá se ho, proč volá taková divná hesla. A zajíc mu říká:
"Zase zdražili broky... "
Wikipedia: "Já vím všechno!" Google: "Najdu všechno!" Facebook: "Já
znám všechny." Internet: "Beze mě, jste v háji." Elektřina: "Tak se
uklidníme jo?!"
Lord dopije whisky a vyhodí prázdnou láhev z okna. Ozve
se rána a venku někdo zařve bolestí. Lord se překvapeně zeptá
svého sluhy: "Jean? V té láhvi byli lidé?"

Až mi bude tak sto deset,
přijde Bůh a zmáčkne RESET.
Kryštof Kotek

Kryštof Kotek
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- V příštím čísle se dočtete Reportáž z tradičního „Vánočního florbalu“
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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