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Mgr. Jaromír Zapletal

Snowboardový
kurz
…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
I já, ačkoliv neumím na snowboardu, jsem se vydala na školní snowboardový kurz
a hned do úvodu vám řeknu, že to stálo za to! Opravdu nelituji těch modřin a pádů
a už se jen těším na další zimu, že si zase zajezdím. Přijeli jsme někdy kolem jedné
hodiny a šli jsme se hned podívat na sjezdovku, nejdříve nás všechny zaskočila její
maličkost, ale nám začátečníkům to bohatě stačilo. První den jsme tedy vyrazili na
sjezdovku, učili jsme se, jak se takový snowboard nazouvá, jak vyzouvá a hlavní
téma toho dne byly pády. „Nejdůležitější je umět padat, když umíte padat, už se
vám nemůže skoro nic stát.“ nechal se slyšet, jak pan učitel Oplt, tak pan ředitel
Alinče. Byla to docela sranda, padat dopředu, padat dozadu. Odpoledne jsme se
učili zatáčet a i já, jako ta méně zdatná jsem to zvládala! Druhý den už jsme jezdili
dokonce i na vleku, což jsme byli šťastní, protože i ta malá sjezdovka se blbě šlape.
Druhý den už jsme zatáčeli a dělali obloučky, což vám vlastně zabere nejvíce času,
nejdříve jen na jednu stranu čelem vzad, anebo vpřed a pak už úplné otočky. Den
třetí byl den odpočívací neboli aquapark, byli jsme kousek od skyareálu Bubákov,
prostorný a tobogány vybavený aquapark nás mile přivítal, dál už k tomu asi není
co dodat, jistě si to dovedete představit.
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Dál už je to subjektivní, někdo to zvládá rychleji někdo pomaleji, já patřila spíše
mezi ty pomalejší…na čtvrtý a pátý den jsme jeli do Bubákova, což je docela dost
velký areál se skvělou a obrovskou sjezdovkou a sedačkovou lanovkou. Už jsem
dělala normální obloučky, většina lidí se dostala i na řezaný, což už je vlastně
normální jízda. Tam se opravdu naučíte jezdit, aby to za to aspoň trošku stálo,
podmínky byly nelítostné, na začátku byl sníh tvrdý, pády bolely, na konci zase
měkký až jsme mohli ždímat rukavice i tak jsme to všichni přežili dokonce i pan
ředitel, který měl naší skupinu.

Za což mu děkuji (že přežil i semnou) i když chvílemi to tak nevypadalo.
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Snowboardový kurz - pokračování
Poslední den neboli den pátý, byl spíše odpočívací den, byli jsme na sjezdovce
přímo u hotelu (což je ta krátká) a prostě se spíše už jen blblo, já jsem zvládla
hodiny, což je otočení se o třistašedesát stupňů.
Takže, pokud váháte, nemusíte se rozhodně ničeho bát, všichni učitelé byli
pohodoví a vše bylo v klidu. Hotel sice nepatřil mezi nejlepší a rozhodně nevypadal
tak, jak je nafocený na jeho stránkách, ale zase na druhou stranu, co za tuhle cenu
chcete. Učitelé si pro vás určitě také připraví „milé“ překvapení, o kterém se tu
nezmiňuji, protože nevím, jestli není pro všechny kurzy to „překvapení“ stejné.
Každopádně opravdu to stojí za to, a jak vidíte, zvládnout se to dá (a to opravdu
nepatřím mezi ty nejschopnější).
Ája Harciníková
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Naše škola byla také na lyžařském kurzu. Fotogalerii najdete na našich stránkách
www.zseliska.cz
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Židovské zvyky
Jelikož se blíže zajímám o druhou světovou válku a o zacházení se židy a
jejich útrapy během ní, byla jsem opravdu potěšena, že jsme byli vybráni my, jako
třída, která se může účastnit této besedy a myslím, že většině z nás to něco opravdu
přineslo a dalo.
Líbilo se mi, že ač tento pán je podle mých dedukcí ortodoxní žid, dokázal o
židovství jako takovém mluvit objektivně, dokázal vidět i světlé stránky liberálních
a konzervativních židů, kteří to mají samozřejmě trošku jinak (na rozdíl od
ortodoxních židů nedodržují vše, liberální například dodržují pouze Šabat, což je den
sedmý –Sobota- kdy se vůbec nepracuje). Dokonce zde padlo i pár vtipů, které
celkově uvolnily napjatou náladu, protože co si budeme nalhávat, tohle je opravdu
ošemetné téma. Mluvím li za sebe, nejdříve jsem se trochu téhle besedy bála, ale
po té, co jsme se usadili a dozvěděli se pár důležitých věcí, jako je třeba, že v české
republice máme celkem deset židovských obcí, nebo že židé dny nepojmenovávají,
ale číslují a to od neděle (neděle je tedy den první) se moje obavy ztratili. Další ze
zajímavých věcí třeba je, že žid má 613 přikázání, které si nejen musí pamatovat,
dokonce je musí i dodržovat. Dostaneme li se k obřízce, což je velmi řešené téma
v této době, nemají ho pouze židé, jak se spousta lidí domnívá, ale i muslimové.
Byly to opravdu záživné a vyčerpávající dvě hodiny.
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Večerní chemie

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

8. ročníky
Únor byl měsíc, kdy naši osmáci byli svědky neuvěřitelných chemických pokusů,
které si vyzkoušeli na vlastní kůži a viděli je na vlastní oči. Celá akce byla
rozdělena na tři části. V té první museli v menších skupinkách vyluštit šifru, ve
které byl schován jeden chemický pokus. Ve druhé části tento pokus představili
ostatním spolužákům a zároveň ho předvedli. Třetí část byla věnována pokusům,
které bývají nejnáročnější jak z hlediska přípravy, tak z hlediska provedení. Tyto
pokusy byly předem připraveny a za pomocí pana učitele Zapletala a pana učitele
Rysa je žáci s velkým úspěchem předvedli.
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Akce se vydařila, snad bude v příštím roce opět pokračovat
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Exkurze do Mladé Boleslavy
Exkurze proběhla na jaře a zúčastnili se jí kluci z 8. tříd. Součástí exkurze
bylo povídání o tom, jak firma Škoda funguje a jaké má úspěchy. Žáci
měli možnost podívat se do muzea, kde byly vystaveny auta z dob dávno
minulých, ale i ty nejnovější a samozřejmě i sportovní speciály, které
sklidily asi největší úspěch a údiv.
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Anglie - 2014
Každý rok jezdí naše škola na týdenní kurz do Anglie. Letos jsme nabrali
směr York. Jedná se o starobylé město se spoustou památek. Součástí
„výletu“ byla i návštěva pobřeží. Na výpravě má největší podíl složení
učitelů: paní učitelky Elešová a Pechková a pan učitel Ťažár. V Anglii je
každý rok krásně bez ohledu na počasí, které občas v této zemi slušně
zazlobí.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Snowboardový kurz
Snowboardový kurz
Židovské zvyky
Večerní chemie
Exkurze do MB
Anglie - York
Dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

Eliška Andree

7

-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

název článku + stran

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá:
"Děti, kdopak ví, kolik je 1 plus 2?"
Nikdo nic neříká.
"Nemusíte se stydět přihlásit. Opravdu nikdo neví?"
Přihlásí se malá holčička:
"Já nevím kolik je 1 plus 2, ale vím, že je to určitě stejně jako 2 plus 1,
protože operace sčítání je v oboru reálných čísel komutativní."
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Student skládá zkoušky.
Profesor se ptá:
"Co nejvíc způsobuje pocení u
člověka?"
"Vaše otázky" odpovídá
student.

Klepaní na nebeskou bránu.
Svatý Petr zakřičí: "Co je?"
"Neříká se CO JE, ale KDO JE!"
"Bože, zase učitelka!"

Večerní chemie
Exkurze do MB
Anglie - York

Říká doma malý Karlíček mamince:
"Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli
mám sourozence."
"A cos odpověděl?"
"Že jsem jedináček."
"A co na to učitelka?"
"Chválabohu."
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…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

V dalším čísle se ohlédneme za 1. pololetím na naší škole.
Přineseme další várku vtipů.
Těšíme se na vás v dalším čísle.
Zatím na počtenou. :D
Vaše redakce

Máš nápad, jak náš časopis vylepšit,
aktualizovat nebo rozšířit?

Redakční rada
Šéfredaktor:

Pokud ano, kontaktuj nás přes
schránku pro školní parlament
(naproti knihovně) nebo přes pana
Mgr. Zapletala.

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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