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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

bude mapovat nový časopis
Je čas na změnu- bylo řečeno na zasedání Redakční rady 31. 5.
Na tomto zasedání bylo toho dne uskutečněno rozhodnutí, které
otřáslo celým školním časopisem. Název „Měsíční Eliška“ už bohužel
neodpovídá realitě. Proto byl časopis přejmenován na „Reportéra“
který se více soustředí na názory učitelů a žáků na aktuální témata. Byl
navržen i nový design našeho časopisu (který již můžete vidět v tomto
vydání). „Proti starému vzhledu nic nemáme“, konstatovali zástupci
Redakční rady. „Přijde nám však, že 4 roky starý vzhled, jehož autorkou
je stávající žákyně 3. ročníku Střední školy Lucie Štíchová (tímto jí ještě
jednou děkujeme za ochotu vytvořit design, který se udržel tak dlouho)
je již okoukaný, nezajímavý a neodpovídající ostatním mediím naší
školy (jako např…webové stránky naší školy)“. „Proto byl navržen
design, který bude pro naší školu profesionálnější, originálnější a
poutavější.“

nový školní časopis
setkání s velvyslancem SRN
beseda KPDM ÚK
projekt Holocaust
horká židle
recenze hry EURO 2012

I přes desénové úpravy se však i v tomto časopise můžete dočíst
aktuálních informací, poutavých rozhovorů a originálních vtipů stejně,
jako v číslech předchozích.
Pokud však máte nějakou výtku, komentář nebo návrh na
změnu, nebojte se nás kontaktovat a my se vašimi názory budeme
zabývat. Kontakt naleznete již na pevno ZDE
Tímto vám přejeme příjemné počtení

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-

Vaše Redakce
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Svoboda, láska, velvyslanec

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

to vše na jediné výstavě
nový školní časopis
Dne 5.6. se několik žáků 7.B, 8.B a 9.A s paní učitelkou Kyptovou
sešlo před hlavním vchodem do musea. Když jsme se všichni sešli, šli
jsme do musea, kde na nás čekala zasedací místnost. Hráli jsme jednu
hru s čísli, měli jsme je na papírech na zemi od 1-30 a museli jsme je
poskládat popořadě. vždy jsme se na jedno číslo postavili a popořadě
jsme se tak museli stavět na všechny další, ale nesměli jsme se hnout z
čísla, na které už jsme se postavili. Poté jsme si šli prohlédnout výstavu.
Po výstavě jsme se vrátili zpět do místnosti, kde jsme byli už na
začátku. Tam jsme připravovali otázky pro velvyslance SRN (Spolkové
Republiky Německo), poněvadž jsme s ním měli udělat rozhovor. Každý
si připravil alespoň jednu otázku v okruhu rodiny, pracovního dne aj....
Rozhovor skončil v 10:00 hodin. Po konci rozhovoru jsme se vydali opět
do 2. patra na výstavu Svoboda a Láska. Dostali jsme „pracovní list“, do
kterého jsme doplňovali informace o spisovatelích a malířích, kteří byli
na této výstavě vystaveni. Na tuto část jsme měli cca. 15 minut. Šli jsme
opět dolů, kde jsme si popovídaly o celém dni a rozdělili jsme si několik
aktivit, například rozhovory s návštěvníky výstavy nebo s paní učitelkou
a organizátory akce. Tím celá akce skončila a my jsme mohli odejít
domů.

setkání s velvyslancem SRN
beseda KPDM ÚK
projekt Holocaust
horká židle
recenze hry EURO 2012
2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

…napsal Vojtěch Rejholec, 8. B…
-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
8.B a zástupci Ústeckého kraje
o budoucím uplatnění

Dne 28. 5. se třída 8.B se svou
třídní učitelkou Mgr. Patricií
Svobodovou vydala na Krajský
úřad v Ústí nad Labem. Na
besedu o našem budoucím
vzdělání a uplatnění se na trhu
práce. Sešli jsme se ve škole a
odtud jsme v 8:05 vyrazili.
Sešli jsme po schodovce
dolů a zahnuli směrem ke
Krajskému úřadu Ústeckého
kraje. Po zapsání do prezenční
listiny, jsme vešli do místnosti,
která byla o něco větší než naše
třída ve škole. Beseda začala
v 8:30, hosty nám byli dva
pánové z úřadu práce, jeden
učitel ze střední školy a jedna
paní učitelka taktéž ze střední
školy.

Nejprve
nám
byli
představeni hosté a poté
následovala prezentace o KPDM
ÚK (Krajském parlamentu dětí a
mládeže Ústeckého kraje),
kterou nám přednášeli samotní
delegáti KPDM ÚK. druhá
prezentace
byla
také
o
parlamentu dětí a mládeže
(konkrétně o projektu, kterým
je KPDM ÚK podpořen.
Následovala krátká 20 minutová
přestávka během níž jsme se
mohli občerstvit a protáhnout.
Poté následovala samotná
diskuse, při níž jsme měli šanci
se zeptat na otázky našeho
budoucího studia. každý kdo
měl nějaký dotaz ,dostal na
konci drobný dárek. Beseda
skončila okolo 12té hodiny a
doufám, že nebyla poslední.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
nový školní časopis
setkání s velvyslancem SRN
beseda KPDM ÚK
projekt Holocaust
horká židle
recenze hry EURO 2012
2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

…napsal Vojtěch Rejholec, 8. B…
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Žáci z Elišky v Německu a naopak
Naše Základní škola je zapojena do projektu „Holocaust ve
školství očima dvou národů“, jehož cílem je porovnání českých a
německých učebnic, pomůcek a stylů výuky. Do tohoto projektu jsou
zapojeni žáci, kteří navštěvují historický kroužek na naší škole. Tento
projekt vznikl za finanční podpory Statutárního města Ústí nad Labem a
Česko-německého fondu budoucnosti. V rámci naší práce na projektu
jsme v dubnu navštívili partnerskou školu v Döbeln. Nyní byla řada na
nás, abychom na naší škole uvítali německé kamarády a jejich
doprovod. V úterý ráno jsme vyrazili do školy. Vydali jsme se k panu
učiteli Lédlovi, který má projekt na starosti a ten nám rozdělil práci. Já
byla, ještě se dvěma kamarády, poslána do učebny chemie. Zde jsme
pro naše německé kolegy připravili několik pokusů. Hned po prohlídce
naší školy se vydala skupina Němců, v čele s naším panem ředitelem,
k nám do chemie. Už při prvním pokusu byli všichni nadšeni. Po malé
chemické vložce nás čekalo vydatné občerstvení, a poté jsme se
přesunuli do naší knihovny, kde byla připravena prezentace, která
završovala naši celoroční práci na projektu. Dokonce se na nás přišel
podívat i primátor Ing. Vít Mandík, náměstkyně primátora Bc. Zuzana
Kailová a paní PhDr. Ilona Rožková z Česko-německého fondu
budoucnosti. Po přivítání a projevech našich hostů jsme přešli k cíli
celého projektu. Naše závěrečná prezentace sklidila velký úspěch. Poté
jsme jen čekali na autobus do Terezína. Zanedlouho jsme dorazili na
místo, kde se nás ujali čeští a němečtí průvodci. Prošli jsme si celou
Malou pevnost a Národní hřbitov. Po příjezdu zpátky do Ústí jsme
německou výpravu z Döbeln ještě obdarovali balíčky s upomínkovými
předměty, a poté jsme se všichni vydali domů.
…Bertlová Barbora, 9. B…
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Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Ani v novém čísle nesmí chybět exkluzivní rozhovor. Proto jsme
rádi, že vám můžeme dodat detailní rozhovor s otázkami do soukromí a
na tělo. Jinými slovy, reportéři z „Reportéra“ si prostě opět rejpli. Na
naší horkou židli tentokrát usedla milá a vždy usměvavá Mgr. Vlasta
Obrová. A jak se vlastně vypořádala s našimi dotazy? Podívejte se sami.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
nový školní časopis
setkání s velvyslancem SRN

Horká židle
s Mgr. Vlastou Obrovou

beseda KPDM ÚK

Vaše rodné jméno

Kolik je vám let?

projekt Holocaust

Vaclíková

62- jsme spoluzakladatelkou naší školy

Oblíbená barva

Oblíbená kniha

Modrá

Šifra mistra Leonarda

Oblíbené jídlo
Bramborová kaše a uzené
Oblíbený herec

horká židle
recenze hry EURO 2012

Oblíbený spisovatel
Dan Brown

Nemám

Co by jste změnila nebo zlepšila na naší
škole?

Oblíbený film

Aby byly školní akce lépe koordinovatelné

Vesničko má středisková
Oblíbený zpěvák

Chtěla by jste něco vzkázat našim žákům
naší školy?

Karel Gott

NEZAPOMÍNEJTE!!!!!!!!! :D

název

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Od desíti k pěti,
aneb osudná hra EURO 2012

nový školní časopis

Firma EA sports letos vydala novou
fotbalovou hru, která se vztahuje k
právě probíhajícímu šampionátu.
Termín nová hra však není správný.
Jedná se spíše o datadisk, který po
zakoupení rozšíří FIFU 12 o evropský šampionát. Dá se říct, že
z pohledu absolutního fotbalového šílence, se jedná o povedený
kousek. Pokud jste se těšili na autentické reprezentační týmy,
stadiony, hráče a vše co se motá kolem turnaje, budete nadšení.
Pokud se ale na hru člověk podívá celkovým pohledem, bude
zklamán. Je sice super hrát za český nároďák a dát mu šanci
postupu ze skupiny nebo přímo Euro vyhrát. Ale to je podle mého
názoru málo. Tak nějak jsem doufal, že mě samotná hra více vtáhne
do děje, zvlášť když samotný turnaj aktuálně běží v televizi a
rozlišení mezi virtuální hrou a skutečností je skoro nemožné. Jediná
vychytávka je tak podle mě režim Expedition, ve kterém máte
možnost vybudovat tým snů a porážet reprezentační týmy jiných
zemí. Grafika, hratelnost, audio a vše ostatní je však až příliš
podobné samotné hře FIFA 12. Bohužel. Pořád tak nějak čekám, že
se to změní a hra mě začne více bavit a ono to nepřichází a
nepřichází. Ještě že tu je klasická FIFA 12. A úplně nejlepší je, že za
názevEURO
článku
stran
pár měsíců vyjde nejnovější verze FIFA 13. Datadisk
2012+tak
po právu upadne v zapomění.
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…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Vybourá se autobus. Na rovném a přehledném úseku silnice sjel do
příkopu a převrátil se. Když to policajti vyšetřovali, ptali se řidiče, co se
stalo. A řidič povídá: "To bohužel nevím, zrovna jsem vzadu vybíral
jízdné."

Stařenka kráčí
kolem
Vyšehradu a ptá
se policisty:
"Pane policajte,
tady ta hora je
Vyšehrad?"
"Jasně, babi."
Stařenka
pokračuje: "To
je ten Vyšehrad,
jak tu skočil
Šemík s
Horymírem do
Vltavy?" "Já
nevím, já
sloužím teprve
odnázev
deseti ráno."
článku

Kdosi v telefonu: "Vy jste si objednal buzení
telefonem na 6:30?" Rozespalý hlas:
"Eeeeech...ano..." "Tak šup honem ven z postele,
je půl deváté!"
K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na zem
vysype spoustu odpadků a říká: "Všechno, co ten
vysavač nevysaje, sním." "Tak to vám přeji dobrou
chuť, od včerejška nám nejde proud!"

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
nový školní časopis
setkání s velvyslancem SRN
beseda KPDM ÚK
projekt Osudy spojují
horká židle
recenze hry EURO 2012

+

Pepa přijde k lékaři
s nateklou tváří.
Doktor zjišťuje:
„Vosa?“ „Ano!“
„Bodla?“
„Nestačila, brácha ji
vzal lopatou!“

Baví se dva studenti:
"Víš, že by bylo bezva
skládat zkoušky na
Měsíci?" "Proč
myslíš?" "Včera jsem
někde četl, že na
Měsíci jsou všechny
předměty šestkrát
lehčí."
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2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
V dalším čísle se budeme zabývat novými technologiemi u nás na škole.
Vyzpovídáme učitele, kteří denně pracují s novými pomůckami (tj…interaktivní tabule, skříňky, notebooky
pro učitele)
Zeptáme se jich na klady a zápory tohoto druhu výuky.
Přineseme další várku vtipů.
A rejpneme si do jedné z aktuálních počítačových her.
Těšíme se na vás v dalším čísle, hned po prázdninách.
Chceme vám popřát hezké prázdiny, mnoho slunce a hlavně zábavy :D.
Vaše redakce

Máš nápad, jak náš časopis vylepšit,
aktualizovat nebo rozšířit?
Pokud ano, kontaktuj nás přes
schránku pro školní parlament
(naproti knihovně) nebo přes pana
Mgr. Zapletala.

Redakční rada
Šéfredaktoři:



Kuba Gregor
Maruška Mandíková

Grafický design:


Toto číslo si můžete stáhnout v
elektronické podobě (formát .pdf, k
otevření je nutné mít nainstalovaný
program Acrobat Reader) na
stránkách www.zseliska.cz v sekci
školní časopis.

recenze hry EURO 2012

Martin Votroubek

Recenze a vtipy:


Kryštof Kotek



Kuba Gregor

Externě:


Absolventi

Design:

Články:



Tisk:

Vojta Rejholec
Maruška Mandíková
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Martin Votroubek

