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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Předškoláci ve škole!
Aneb den otevřených dveří na naší škole

DOD 2012

Dne 29. 11. 2012 proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“
Ráno dorazily děti z mateřských školek, kterých se ujali naši

Školní jídelna

průvodci. Děti měly šanci nakouknout pod pokličku naší školy. Součástí
zábavné prohlídky byla návštěva knihovny, kde si mohli mini žáci

Školní jídelna

vyzkoušet práci s dotykovou tabulí, dále navštívili tělocvičnu, kde si
hráli. Jejich cesta pokračovala do prvních tříd a nakonec je čekalo

Dětské slyšení

překvapení v chemické učebně. V chemii si žáci devátého ročníku
připravili program kouzelných pokusů. Jeden malý kouzelný pokus si

Recenze FIFA 13

každý mini žáček vyzkoušel sám a výsledek si mohl odnést domů.
V odpoledních hodinách byl program stejný až na jednu výjimku.

Recenze FIFA 13

V chemii vytvořili žáci pět různých stanovišť, kde děti dostávaly razítka
za splnění úkolu a na konci této cesty dostaly sladkou odměnu. Den

2x dávka vtipů

otevřených dveří byl ukončen v 17:00 hodin velkou chemickou show,
kterou za asistence chemického dua MáJa předvedli opět deváťáci.

…Kontakty…
Pokud den otevřených dveří zhodnotíme, můžeme říct, že se
povedl, že přišlo mnoho dětí, a že se s mnoha z nich snad uvidíme

Školní časopis:
-

v nadcházejícím školním roce.
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Školní jídelna
Aneb trocha rejpání

DOD 2012
Mnoho žáků na naší škole by si přálo lepší jídelnu, lepší

Školní jídelna

stravovací systém či dokonce výměnu kuchařek. Co je však nutné říci, je
fakt, že naše školní jídelna, podle tvrzení pana ředitele, které přednesl

Školní jídelna

na zasedání školního parlamentu, vyhovuje potřebným normám a
standardům.

Dětské slyšení

Škola samotná se již v minulosti snažila zavedením výběru
obědů zpříjemnit stravování žákům. Bohužel místo vděku se ozývala
pouze kritika ze strany učitelů a žáků, na které z důvodu školního
rozvrhu nezbyl výběr obědů.

Recenze FIFA 13
Recenze FIFA 13

Proto se Vedení školy rozhodlo zrušit tento výběr, dokud
nebude vymyšlen lepší způsob vybírání obědů. Ozývaly se nápady jako
například zavedení čárkovacího systému, během kterého by třídní
učitel na začátku týdne předložil žákům seznam jídel a oni si zaškrtli
svou volbu. Tento systém byl však ODMÍTNUT z důvodu, že učitelé na
takovéto věci nemají čas!

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?
Druhou variantou je zavedení již mnohokrát omílaného čipového
systému. Na tento způsob stravování však chybí dotace. Proto požádala
škola o dotaci z města a čeká na odpověď. Můžeme jen doufat, že
město naší škole propustí a my se dočkáme nového systému.

DOD 2012
Školní jídelna

Proto si vzpomeňte vždy na to, že i když vám jídlo nechutná,
někomu jinému může, a že vás nikdo do chození do jídelny stravovat se
nenutí!

Školní jídelna
Dětské slyšení
Recenze FIFA 13
Recenze FIFA 13

2x dávka vtipů

…Kontakty…

Školní kuchařka dle smýšlení autorů seriálu the Simpsons
…Kdo souhlasí…dejte čárku

Školní časopis:

školní kuchařka

-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Dětské slyšení
aneb jak se děti ptají a politici odpovídají

DOD 2012

Dne 12. 11. 2012 se uskutečnilo plánované Dětské slyšení
v divadelním sále Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Účastí žáků a
hostů jsme byli sami příjemně překvapeni. Dorazili žáci ZŠ Stříbrnická,
Elišky Krásnohorské, Vojnovičova a Rabasova a další…Mimo základních
škol také např.: Střední škola stavební a technická Čelakovského 5.

Školní jídelna

Naše pozvání přijal také primátor města Ústí nad Labem, ředitel
Dopravního podniku, ředitel městské policie Ústí nad Labem a další.

Školní jídelna

Žáci byli velmi aktivní a s hosty velmi ochotně diskutovali např.
na téma přestavby plaveckého areálu na Klíši, obnova a přestavba
Skate parku na Bukově nebo bezpečnost ve městě ve večerních
hodinách.

Dětské slyšení
Recenze FIFA 13

Dětské slyšení jsme zakončili prezentací Ústeckého parlamentu
dětí a mládeže a poté jsme ochotně odpověděli na dotazy týkající se
právě parlamentu. Po vyčerpání všech dotazů se žáci se svými učiteli
rozešli opět do svých škol.

Recenze FIFA 13

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?
DOD 2012
Školní jídelna

Recenze hry

Školní jídelna

FIFA 13
Nejnovější přírůstek do fotbalové rodiny už je pár týdnů na světě, takže první
dojmy má za sebou mnoho hráčů. Pokusím se hru zhodnotit z mého pohledu.
Předem upozorňuji, že se budu snažit být nestranný, i když jsem se na nový díl
tradiční série klepal jak osika v zimě už několik týdnů před vydáním a můžu
narovinu říct, že Fifa je nejlepší ☺
Největší změna je v umělé inteligenci protivníka. Asi každého
napadne, že nový díl je udělaný prostě a jednoduše těžší než ten předchozí. A
tím to hasne. Jenže tak jednoduché to není. Samotné vnímání prostoru kolem
sebe je zde využito téměř na maximum. Každý dotek s míčem je jiný. Už
nestačí jen přijmout přihrávku a valit to na bránu. Rozhoduje natočení hráče
při přebírání hráče, postavení bránícího hráče a mnoho dalšího. Vše se
odehrává v rozsahu 360° a hra je tak mnohem více realističtější než tomu bylo
kdykoliv předtím. Samotné souboje o míč jsou doplněny o souboje bez
balónu. Veškeré vlastnosti hráčů jsou dělány na míru a s citem k hráčům
skutečným. Těžko někdo jako Messi přeskočí obránce, který je o dvě hlavy
název
vyšší.
Na druhou stranu to není úplně vyloučeno, záleží na postavení hráčů, na
načasování výskoku atd.
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Dětské slyšení
Recenze FIFA 13
Recenze FIFA 13

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Samotná hra se skutečnosti podobá jako vejce vejci. Je doplněna
o komentáře v průběhu hry. Když na jiném stadionu padne branka,
spolukomentátor to oznámí. U hráčů je spousta statistik i v průběhu hry
(počet branek v sezóně, v poháru, počet vychytaných nul). V základním
menu je také několik novinek. Zajímavá je například možnost poslechnutí
si uplynulého kola nebo také představení dvojic, které se spolu
nadcházející víkend utkají v lize, či poháru. Další vychytávkou je možnost
v průběhu klasické sezóny být trenérem vybraného týmu a zároveň
působit na půdě reprezentačního celku. Pokud totiž národní tým
v průběhu probíhající sezóny vyhodí trenéra, přistane vám na stůl nabídka
přibrat si tento tým pod svá křídla. Najednou působíte na dvou židlích
najednou a je jen na vás, jak stabilní bude vaše místo. Dobře udělané jsou
i přestupy, kde můžete hráči dát jasně najevo, že o něj stojíte.

DOD 2012
Školní jídelna
Školní jídelna
Dětské slyšení
Recenze FIFA 13

Celkově na mne působí nová Fifa velmi dobře. Po bližším
prozkoumání se najde spoustu chyb, které se časem třeba odstraní nebo
si člověk řekne, že vlastně zase tak strašné nejsou. Jedna chyba je však
obrovská a celkový dojem kazí. Nutno zdůraznit, že za to EA sports moc
nemůže. Je to absence naší fotbalové ligy. Bohužel se z toho stává pomalu
tradice a druhým rokem po sobě tak nemáme možnost hrát za týmy
působící v naší nejvyšší fotbalové soutěži.

Recenze FIFA 13

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

název článku + stran
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-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
DOD 2012
Školní jídelna
Školní jídelna
Dětské slyšení
Recenze FIFA 13
Recenze FIFA 13

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Zkouška v Autoškole
Komisař se ptá blondýny: Jak by jste nám popsala funkci motoru?
Ona: "Mohu vlastními slovy?"

DOD 2012

On: "Ale ano."
Ona: "Brmm, Brrmmmm, Brrrrmmmmmmm."

Ústecké divadlo
Ústecké divadlo

Vojenská posádka - nastoupená rota.
Velící důstojník: "Pooozor! Tamhleten malej bílej vzadu, vy jste neslyšel

Dětské slyšení

rozkaz?"
Vojáci: "Ale to je patník!"

Velící důstojník: "Na jméno jsem se neptal!"

Recenze FIFA 13

Přijde nevidomý do obchodu, na vodítku slepeckého psa. Postaví se

Recenze FIFA 13

doprostřed místnosti, popadne psa za ocas a roztočí ho nad hlavou.
Prodavač se ho ptá: "Co to děláte?"

2x dávka vtipů

"Jenom se tak trochu rozhlížím," odpoví slepec.

…Kontakty…
Slepý se ptá: "Dobrý den, kde máte prosím oční?"

názevSestřička
článkuodpoví:
+ "V prvním patře máte to tam napsaný."
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Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
V dalším čísle se ohlédneme za minulým kalendářním rokem.
Zhodnotíme vánoční floherball.
Přineseme další várku vtipů.
A rejpneme si do jedné z aktuálních počítačových her či akcí.
Těšíme se na vás v dalším čísle.
Zatím na počtenou. :D

Vaše redakce

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

Redakční rada
Šéfredaktoři:

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