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…Děti diskutovali o budoucnosti města…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Akce pro zvídavé děti, které se zajímají o to, co se děje v jejich okolí a chtějí se
nějakým způsobem zapojit. Právě taková akce je Dětské slyšení, kterého se jako
zástupci naší školy účastnili žáci 9. B dne 17. dubna. Celkem se nás v divadelním
sále v DDM, kde se celá akce konala, sešlo 130 včetně našich hostů. Jako hosté
nám na naše otázky přišli odpovídat: náměstkyně primátora Zuzana Kailová,
manažerka pro zdraví a projekty Alena Romanová, zástupce Dopravního podniku,
ředitel městské policie Pavel Bakule a zástupkyně z německého Chemnitz.
Vzhledem k tomu, že se slyšení zúčastnili i delegáti z německého města
Chemnitz, účastnily se slyšení i překladatelky. Než se všichni usadí, chvilku to trvá
a tak jsme s menším zpožděním deseti minut začali. Moderování se ujal ředitel
DDM ÚL Jan Eichler. Hned ze začátku byla položena docela vyčerpávající otázka a
to jestli není ostudou, že v Ústí nemáme autobusové nádraží. Proč se vůbec
bouralo, kde všechny ty autobusy teď staví a jestli vůbec hodlá město postavit
nové? Zrovna na toto téma by se dalo mluvit dlouhé hodiny, ale celkově
z odpovědi vyplynulo, že pozemek vlastní soukromník a že město mu nemůže
nařídit, co na pozemku bude. Některé zastávky tedy momentálně „suplují“ za
autobusové nádraží. Pořád se hledá nějaké východisko, abychom opět toto
nádraží měli, protože nemít ho je velká ztráta. Další důležitá otázka byla
směrovaná na koupaliště na Klíši. Abychom mohli mít aquapark, musíme mít i
peníze. Naše město je zapojené do projektu ROP Severozápad, ze kterého
bychom měli dostat dotace na stavbu. Jelikož se vede dlouhodobý spor o
chybách v jiných projektech a jsou do toho zapojené i velké dluhy, byl tento
projekt pozastaven. Dokud se vše nevyřeší a projekt se zase nespustí, nebudeme
mít na tuto dostavbu peníze. Jelikož jsou v Ústí koupaliště dvě, jedna z otázek
byla směrovaná i na přestavby areálu v Brné. Alespoň z této odpovědi se mohli
žáci těšit, jelikož právě toto koupaliště se začne ještě pře sezonou opravovat.
Když už jsme byli u té vody, objevila se tu i otázka, jestli se hodlá nějak
rekonstruovat Habrovický rybník.
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…A otázek nebylo málo…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Jelikož je v rukou soukromého majitele, město nemůže podniknout nic jiného než
dohled. Na řadu přišlo dlouhodobé téma MHD. Proč se vozy často opožďují? Proč
jezdí městská doprava s čísly11 a52 tak, že na Mírovém náměstí jedou hned
minutu po sobě a přitom mají stejnou cestu? Bude se řešit nějak situace, že po
Ústí jezdí skoro nejstarší vozy v kraji? Proč se do nových autobusů dávají tak
tvrdé sedačky? Budou se nějak měnit jízdní řády? Budou se rušit trolejbusy a
nahrazovat autobusy? Na všechny tyto otázky nám odpovídala přímo zástupkyně
z MHD. Podle určitého průzkumu je opožděnost MHD v našem městě velmi nízká.
Ohledně autobusů číslo11 a52 je to tak, že trolejbus č. 52 platí město, kdežto
autobus č. 11 je kraje a ani jednomu nevyhovuje měnit jízdní řád. Je pravdou, že
po městě jezdí staré vozy, ale tento nedostatek se snaží řešit jejich opravou nebo
zcela novými. Do nových autobusů se dávají nové, moderní sedačky a nikdo
neporovnává, jestli jsou měkčí nebo tvrdší než předchozí. Všechno je to na
výrobci a tohle město rozhodně měnit nebude. Jízdní řády se měnily u některých
linek nedávno a v blízké době se měnit nebudou. O rušení trolejbusů se prý v Ústí
matně mluví, ale nic z toho není pravda. Bylo by moc drahé a teď už i zbytečné
všechno rušit a nahrazovat autobusy. Od dopravy jsme se přesunuli k nepořádku.
Někomu přijde, že po městě chodí málo lidí na uklízení nepořádku. Nejvíce těchto
pracovníků se nachází v oblasti Severní Terasy, kde je tato práce poctivě
kontrolována. Chvíli se také mluvilo o projektech a akcích s německou stranou.
Bylo vidět, že se na slyšení obě strany pečlivě připravovaly, protože otázek
zaznělo opravdu mnoho. Kdo se styděl zeptat, mohl otázku napsat na kousek
papíru a delegáti ÚPDM ho potom donesli na podium moderátorovi. Každý kdo
se zeptal, dostal bloček s tužkou a každý, kdo přišel, obdržel při příchodu pití a
sušenku a při odchodu maličkost na cestu. Jelikož pan Eichler musel ke konci
odejít, ujal se moderování předseda ÚPDM Martin Votroubek. Otázek bylo hodně
ale času už málo. Ke konci slyšení proběhla prezentace ÚPDM a na závěr
poděkování jak delegátům, hostům tak i žákům, co se dostavili. Kolem dvanácté
hodiny už bylo v sále zase prázdno a žáci se vraceli zpátky do lavic.
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Tekutý dusík
Naše škola má nového mazlíčka Ne, nejedná se o zvíře, ale o tekutý dusík.
Společně s panem učitelem Uhlířem a panem učitel Zapletalem, a již výše
zmíněným tekutým dusíkem, jsme měli šanci se seznámit v rámci projektu,
který na základních školách nemá moc obdoby. No řekněte, kdo se může
pochlubit, že si ve škole pomocí tekutého dusíku vyrobil zmrzlinu. Že si
sáhnul na -200°C, že nechal zmrznout ovoce, které pak rozbil kladivem? To
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a mnohem více jsme měli šanci si vyzkoušet na vlastní oči (chcete-li ruce).
Postupně dostali šanci žáci 9. a 8. Ročníku a nevím o nikom, komu by se
tato přírodovědná hodina a půl nelíbila. Viz přiložené fotografie.
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

ChemIQ
V rámci výuky chemie vznikla nová soutěž, která dostala název ChemIQ.
Nejdříve byla soutěž představena žákům 8. ročníku, a protože úspěch a zájem
byl obrovský. Dostali šanci i žáci 9. ročníku. Celá soutěž je sestavena ze tří kol.
V prvním kole postupuje za každou třídu deset nejlepších. Ve druhém kole se
z deseti postupujících oddělí trojice nejsilnějších a ta pak reprezentuje třídu na
finále, které probíhá v týmovém duchu podle známé televizní hry Riskuj. Účast
byla obrovská a vypadá to, že příští rok by tato soutěž mohla zamířit i za brány
naší školy. Pokud by se to povedlo, je dost dobře možné, že se soutěž rozjede
v mnohem větším měřítku, než jsme původně čekali.
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Mgr. Jaromír Zapletal

Pozvánky
…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Pozvánky

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Jarní dětské slyšení

Pozvánka číslo 1
Dne 25. 6. 2013 proběhne na školním pozemku Čarodějnický den. Děti
mají možnost vytvořit „buřt“ (oheň a napichovány budou k dispozici).
Zároveň mají možnost si vyzkoušet chemické kouzelné pokusy. A také
proběhne od 17:00 velká chemická show.

Jarní dětské slyšení 2
Tekutý dusík
ChemIQ

Pozvánka číslo 2
Dne 27. 6. 2013 proběhne tradiční slavnostní akce Vyřazení absolventů.
Na akci mohou dorazit rodiče a přátelé našich nejstarších žáků. Každá
třída má připravenou svou prezentaci a nějaké to „tajné“ vystoupení.
Poté bude následovat slavnostní předání výstupních listů a závěrečný
raut.

Pozvánky
Dvojitá dávka vtipů
Dvojitá dávka vtipů

Pozvánka číslo 3
Dne 28. 6. 2013 je poslední školní den tohoto školního roku. Po předání
vysvědčení vypuknou letní prázdniny, na které jste všichni srdečně
zváni 

název
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Jede v Římě papež ve svém papamobilu a všimne si, že
za vozidlem utíká blondýnka. ”Zastavte, neboť tato žena
potřebuje rozhřešení!” Blondýnka přiběhne k papamobilu
a z posledních sil vykřikne: ”Jednu vanilkovou.”
Do kavárny přijde brunetka a blondýna. Brunetka
objednává u číšníka:" Pane vrchní, přineste prosím dvě
kávy." Blondýnka přitaká:" Máš recht, já si dám taky dvě."
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Popíjejí manželé své odpolední kafíčko a manželka se
trochu pocintá a povzdechne si: "Achjo, já vypadám jak
prase." A manžel na to: "A ještě k tomu ses teď
pocintala..."
"Tak jsem slyšel, že váš manžel odjel na dovolenou.
Kdepak je?" "Ale prý někde v lesích okolo Plzně." "To je
tedy dost neurčité. A to vám neřekl, kam mu máte psát?"
"Vždyť vám to povídám, Bory u Plzně."

Dvojitá dávka vtipů

Na silnici tlačí zpocený muž z posledních sil auto, žena za
volantem se ho ptá: "Už můžu povolit tu ruční brzdu?

…Kontakty…

Dvojitá dávka vtipů

Školní časopis:
-

7

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…
název článku + stran

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Jarní dětské slyšení
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Mgr. Jaromír Zapletal

…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Další číslo můžete očekávat v příštím školním roce.
Je nám však líto, že většina redakční rady tu již příští rok nebude,
jelikož odcházejí na střední školy.
Přejeme jim proto mnoho úspěchů a vám děkujeme,
že jste náš časopis četli a že ho ještě dlouho číst budete.
Krásné prázdniny a napočtenou.
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.
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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.
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