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Úvodní slovo
Druhý měsíc v roce s sebou přináší další číslo školního časopisu. Najdete v něm
fotky ze školní akce nocování deváťáků, večerní chemie s 8. ročníkem, nějaké ty
vtípky a rozhovor s učitelem. Doufáme, že i toto číslo si mezi Vás najde cestu a
zpříjemní a ukrátí čas, který zbývá do jarních prázdnin – protože ty už jsou
téměř za dveřmi. Najdete v něm i jednu novinku – seriál o katastrofách.
Vaše redakce

Nocování ve škole
V rámci projektu „Jsme jedna parta” proběhla druhá část, nocování ve škole,
v průběhu února. Projekt byl určen žákům devátého ročníku. Organizaci tohoto
projektu zajišťovali vyučující: Martin Uhlíř, Mgr. Jaromír Zapletal. Program byl
tradiční – nejdříve několik společenských her a poté sportování až do samého
rána. Každá třída si „svou noc” užila po svém. Více viz fotogalerie.
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Večerní chemie s 8. B
V rámci předmětu chemie na naší škole probíhá oblíbená chemická show
nazvaná „Večerní chemie” Tentokráte se jí zúčastnili žáci 8. B s paní učitelkou
třídní. Opět se potvrdilo, že chemie není věda, která by měla žáky strašit. Každý
ze zúčastněných žáků měl šanci si vyzkoušet nějaký ten pokus. Na závěr akce
předvedlo duo MáJa (Martin Uhlíř a Jaromír Zapletal) pár chemických pokusů
dosahují až za krajní meze lidského poznání a chápání ☺
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Snowboardový kurz
Stejně jako loni, tak i letos vyrazila naše škola na snowboardový kurz. Na
tradičním místě s tradičním vybavením za netradičními zážitky. Asi tak nějak by
se dalo stručně shrnout naše působení na horách. Někdy bývají slova zbytečná a
mnohem více se člověk dozví z fotografií případně z videa. Malou upoutávku máte
níže. Tu větší část najdete na školních stránkách.
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Rozhovor s panem učitelem Opltem
V tomto čísle vám nabízíme tradičně netradiční rozhovor. Zavítali jsme do kabinetu
dějepisu, kde sídlí mimo jiné i p. učitel Oplt, kterého můžete často potkávat na chodbách, když
se přemisťuje z kabinetu tělocviku do přírodopisu a zase zpět. Určitě všichni znáte jeho zvučný
hlas a osobitý humor. Rád si píská, když přichází do hodiny a při chůzi si občas pohrává s klíči. My
se vám ho teď ale pokusíme představit z úplně jiné stránky. Jako šlechetného záchranáře a
milovníka zvířat. Podívejte se, jak odpovídal na naše otázky:
Po zaklepání na dveře jsem stiskla kliku a otevřela. Společně s kolegou jsme vešli dovnitř.
Pozdravili jsme. Zpoza jakési provizorní šatny na nás vykouknul p. uč. Oplt a šibalsky se usmál.
Věděl, proč jsme za ním o velké přestávce přišli. Už předem jsme s ním totiž byli domluveni.
Vyzval nás tedy, abychom si sedli a sám se pohodlně uvelebil na židli. Já jsem otevřela svůj
zápisník s otázkami a spustila:
1. Kdy jste se narodil?
V roce 1978.
2. Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Žlutá.
3. Zvíře?
Chameleon.
4. Chováte nějaké zvíře doma?
Ne. Leda pí. Uč. Černou. ☺ Ale chtěl bych právě toho chameleona, jenže mi ho nechtěj koupit.
5. Co nejraději jíte?
Všechno.

V ten moment se však ve dveřích objevil p. uč. Hochman, který nám ochotně prozradil, že
p.uč. Oplt jí nejraději brambůrky, na což se všichni začali smát, a sní klidně i dvoje za večer.
6. Máte nějakou oblíbenou knihu?
Tak já čtu hlavně Sci-fi. Nejradši mám Velký cirkus.
7. Jaký hudební styl posloucháte?
To jde úplně mimo mě. Stejně tak nemá ani žádného oblíbeného interpreta nebo píseň. Prý
poslouchá to, co se mu líbí.
8. Hrajete na nějaký hudební nástroj?
Ano. Na kytaru.
9. Máte oblíbený film?
Naprosto hodně, ale mám vytříbený vkus. Nejradši mám Veselé Velikonoce.

Nyní přišla ta chvíle hrobového ticha, kdy už jsem neměla co říci, a tak se můj kolega
nešikovně zeptal:
„Přemýšlel jste někdy, že byste si nechal ostříhat vlasy?“

P. učitel mu však překvapivě rychle odpověděl:
„Jo, ale už před hodně dlouhou dobou. Tak před 11- ti lety.“
Zajímavost
Jak už jsem zmiňovala na úvodu, tento sportovně založený pedagog slouží u záchranné služby.
Má prý 2- 8 služeb měsíčně, to je různé. 11 let závodně plaval a má očividně velice rád kuřecí
bagety ve školním automatu.
Celkově si myslím, že tento rozhovor probíhal velice dobře. Mile mě překvapilo, že si na nás p.
učitel udělal čas již takhle brzy- přesto, že jsme to jednou museli odložit, neboť za ním přišli
nějací žáci na zkoušení a ti měli samozřejmě přednost. To samozřejmě chápeme. Jinak se nám
však snažil vyjít vstříc a myslím, že ačkoliv působí někdy trochu přísně, je to v celku
sympatický a zábavný učitel, který nezkazí žádnou legraci.
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Katastrofy - ropná havárie v Mexickém zálivu
Jistě si každý z nás vzpomene na strašnou havárii v Mexickém zálivu s katastrofickými
následky. V televizních novinách se o tom hovořilo snad denně a ochránci přírody si rvali vlasy. Všichni
s napětím čekali, kdy už se někomu konečně podaří únik ropy zastavit. Naštěstí se tak stalo. Pojďme si
společně připomenout, jak vlastně průběh celé té události a jejího následného řešení vypadal:
20. 4. 2010
V Mexickém zálivu došlo k havárii ropné plošiny společnosti BP. Výbuch a následný požár usmrtil 11
dělníků.
22. 4. 2010
Ropná plošina se potopila 1500 metrů pod hladinu, ale samotný vrt zůstal otevřen a začala z něj unikat
ropa.
25. 4. 2010
Pokus č. 1
Společnost BP se pokusila spustit ventil, který měl zastavit únik ropy.
Bohužel se pokus nezdařil.
7. 5. 2010
Pokus č. 2
Další snaha zoufalé firmy zastavit únik ropy.
Tentokrát k tomu použila obří kryt, jenž byl spuštěn na dno moře.
Stále však unikalo značné množství ropy.
19. 5. 2010
Ropná skvrna poprvé zasáhla pobřeží.
1. 6. 2010
 Ministerstvo spravedlnosti USA zahájilo vyšetřování výbuchu,
po kterém uniklo z mořského naleziště obrovské množství
ropy a zasáhlo pobřeží Luisiany.

4. 6. 2010

Pokus č. 3
 Společnost BP umístila na poškozený vrt kryt, který odváděl

část unikající ropy do tankerů na hladině.
15. 7. 2010
 Ropu z vrtu v Mexickém zálivu se poprvé od výbuchu ropné
plošiny podařilo zcela zastavit. Společnost BP nainstalovala
nový kryt a mohla uzavřít ventily. Tím únik ropy zastavila.

3. 8. 2010
 Tato společnost začala následně vhánět do ropného vrtu
bahno a cement, takže únik ropy nadobro zastavila.

Maruška Mandíková
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RECENZE
Úvodní menu je trochu prázdné, ale o to přehlednější - stačí si jen vybrat
režim hry, nikde vás nic nezdržuje. Pravděpodobně i pro zkušenější hráče by
nebylo od věci si aspoň prolétnout nabízené tutoriály, pro nováčky u této značky
je to pak naprostá povinnost. Už samotný tutoriál ale hráče zahltí tolika
informacemi, že je takřka nemožné si napoprvé zapamatovat vše. Je to trochu
jako číst příručku k ovládání opravdového vlaku. Nicméně věci, co vás zde hra
naučí, jsou užitečné a na rozdíl od zbytku hry to jde i docela rychle, takže se za
několik desítek minut dostanete k samotným misím.

Mise tu nejsou nijak zvlášť děleny, snad jen podle prostředí, kde se
odehrávají – jestli budete jezdit v Číně, Americe nebo třeba Rusku. Jako hráč
ještě dostanete na výběr, zda-li chcete řídit nějaký velký nákladní vlak, se
kterým se budete probíjet pustinou, nebo se prohánět osobákem mezi městy.
Mise jsou ještě pro informaci opatřeny krátkým popiskem, o co v nich půjde, jak
jsou obtížné a jak dlouho vám zhruba zaberou. A věřte tomu, že hodina je
naprosté minimum. Skoro to spíš vypadá jako varování, když už si člověk konečně
vybere misi a vyskočí na něj, že bude trvat přes tři a půl hodiny reálného času.
Tato hra byla i v minulosti velmi zajímavá nabízela dokonce i řízení městské
hromadné dopravy v Liberci (myslím) zkrátka tuto hru bych celkem doporučil
lidem, co mají hodně času a chtějí se odreagovat.

Vojta Rejholec a internet ☺
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Řidič náklaďáku špatně odhadne výšku mostu a zasekne se pod ním. Na místo
přijede policie a jeden z policistů se ptá: “Tak co pane řidiči, zasekl jste se že?“
Řidič křičí: “Ne, vezu most a došel mi benzín!!“

Pacient po operaci se probudí z narkózy a říká doktorovi:“Pane doktore, nemůžu si
nahmatat nohy!“ Doktor odpovídá:“To bude asi tím, že jsme vám uřízli obě ruce.“

Na operačním sále: "Sestři, uřízněte pacientovi levou nohu" Sestra uřízne a
doktor:"Já říkal levou!" Sestra se zastydí a opět řeže. Jenže doktor na to:"NOHU!!!!"

Na policii přiběhne udýchaný zřízenec místní zoo a panickým hlasem křičí: "Rychle
něco udělejte! Utekl nám slon!" Policista na něj s klidným hlasem: "Uklidněte se
prosím a důkladně mi popište, jak vypadá."

Policejní generál povídá: "Máme nový trezor! Kód jsou samé pětky, ale v rámci
utajení vám neřeknu v jakém pořadí."

Potkají se dva starší pánové a jeden říká:
"Nechodili jsme spolu do školy?"
Druhý odpoví:
"Ne to určitě ne. V naší třídě nebyl ani jeden plešatý kluk..."

V uhelném dole spadne jeden horník do šachty.
Ostatní přiběhnou a Tonda se ptá:
Pepo jsi vpořádku?
Jseéééém. Ozve se z dola.
Máš něco zlomené?
Neééééé.
Tak proč nelezeš nahoru?
Ale když já ještě letiííííím!

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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