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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

P.E.S.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Prevence Empatie Sport
Na co se v září těší většina žáků 5., 6., 7. a 8. tříd nejvíc? Ne, není to
odpolední přestávka. Mysleli jste, že podzimní prázdniny nebo snad až ty vánoční?
Omlouvám se, taky špatně. Je to akce P.E.S., třídenní odpočinek od školy, možnost
poznat víc sebe i svoje spolužáky a i se něco přiučit. Tento rok se akce konala v RS
Poslův Mlýn v Doksech, kde je nejen příjemné prostředí, ale i suprová skákací
bublina :) Musím přiznat, že v našem termínu (25. - 27. 9.) nebylo zrovna nejlepší
počasí, ale denní program nám to plně vynahradil - semináře s p. učitelem Opltem,
osobnostní hry s paní zástupkyní Crhákovou a sport s paní učitelkou Kovaříkovou.
Při všech těchto aktivitách byla možnost se sblížit se svojí třídou a já myslím, že
jsme toho každý využili i nadmíru našich očekávání. Každopádně - kdo mi nevěří,
ať čte dál, a kdo mi věří, ať čte taky :) ! Co se týče pátých ročníků, ty měly za téma
zdravou výživu a zdravý životní styl obecně. Každým rokem je velmi oblíbené
sestavování "pyramidy zdravé výživy" a bylo tomu tak i teď. Šesté ročníky mají za
téma komunikaci a nebezpečí návykových látek a podle jejich odezvy se jim nejvíce
líbily semináře a samozřejmě diskotéka :). Sedmé třídy se zabývaly vznikem
závislostí na alkoholu a jiných drogách. Podle nich bylo zajímavé všechno, včetně
všudypřítomné diskotéky :). A co osmé ročníky? Tématem byla sexuální výchova a
seznámení s HIV/AIDS a jinými chorobami. Za všechny moje vrstevníky snad můžu
říct, že to byla jedna z nejlépe strávených školních akcí za těch několik let, co jsme
spolu. Nejenže jsme více poznali svoje spolužáky, ale i lidi z ostatních tříd a obecně
to byla zábava. Snad všichni si přejí jet příští rok znovu, tak nám držte palce, ať se
nám to splní! :)
P.S.: Nezapomeňme poděkovat všem učitelům, kteří tam s námi ty tři dny (a víc),
tak trpělivě strávili. :)
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Večerní chemie
V listopadu proběhal na naší škole tradiční akce pro žáky 9. ročníku
„Večerní chemie“. Celá akce je sestavena ze tří částí. V první části vyplňují žáci
zaheslované návody k chemickým pokusům. Ve druhé demonstrují ony
zmíněné pokusy a na závěr, tzn. Ve třetí části, jsou svědky chemické show
v podání učitelů chemie Mgr. Zapletala a Rysa. Nejdříve se na poli chemie
představilo „céčko“ následované „áčkem“. V dalším týdnu je doplnilo „béčko“.
Celkem se za deváté ročníky akce zúčastnilo 25 žáků. Ve druhém pololetí je akce
připravena pro žáky 8. ročníků, kteří do chemie zatím postupně pronikají. Více
ve fotogalerii na www.zseliska.cz

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
P.E.S.
Večerní chemie
Den otevřených dveří
Vánoční florbal
Soutěž v YOYOvání
Komiks – Vlčí život
Dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Den otevřených dveří
Ve středu 4. 12. 2013 proběhl na naší škole den otevřených dveří.
Ranní program byl připraven hlavně pro děti z mateřských školek. Naši
deváťáci prováděli mrňousky po škole. Zavedli je do tělocvičny, do knihovny,
nakoukli s nimi do prvních tříd a také je zavedli do kouzelné místnosti, kde
jim předvedli chemická kouzla. Jedno kouzlo „Vánoční hvězdu“ si děti
z mateřských školek vyrobily samy. Kolem poledne byla vytvořena chemická
stanoviště, na kterých si malí návštěvníci mohli vyzkoušet další chemická
kouzla. Večer byla na závěr dne připravena „Chemická show“, která byla
opět v rukách žáků devátého ročníku. Podle ohlasů návštěvníků se tento
významný den vydařil.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
P.E.S.
Večerní chemie
Den otevřených dveří
Vánoční florbal
Soutěž v YOYOvání
Komiks – Vlčí život
Dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

školní kuchařka

-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Vánoční florbal

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

další ročník tradiční akce
Je tomu už šest dlouhých let, kdy vznikla tato dnes již tradiční akce. Tři
týmy utvoří žáci 9. ročníku. Každá třída tak reprezentuje na turnaji sebe. Čtvrtý
tým sestaví učitelé naší školy. Pravidla jsou upravená, přece jen nejde o výsledek,
ale o zábavu. Jediné co se musí na sto procent dodržet, je minimálně jedna dívka
na hřišti v každém týmu. Jak se na turnaj žáci vymódí, je čistě na jejich fantazii.
Letošní akce má jednu malou změnu. Oproti předchozím ročníku ubyl jeden
učitelský tým. Neznamená to však, že by samotná akce byla méně zajímavá.
Budoucí absolventi předvedli, že jejich fantazie nezná hranic. Kostýmy byly
opravdu zajímavé. Celý turnaj se nesl v duchu Fair play a nikomu nevadilo, že
vítězem turnaje byl zvolen tým učitelů 
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Mgr. Jaromír Zapletal

„YOYO“
…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

YOYO mánie

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

aneb kdo neYoYuje jakoby nebyl
Už je to i u nás. Ptáte se, o čem to mluvím? No přece o YoYo. Malá
věcička na špagátku, se kterou se dělá všechno možné i nemožné. Na
první pohled to vypadá jednoduše, na ten druhý už je to horší. Jsou za
tím hodiny tréninků, litru potu a mnoho dalšího. Teprve potom může
člověk vzít YOYO mezi obyčejné smrtelníky a ukázat jim, co se naučil. A
protože na naší škole je YOYO mánie, rozhodli jsme se uspořádat soutěž.
Počet diváků byl nakonec asi třikrát větší než počet soutěžících. Čtyři
vyvolení vstoupili do YOYO arény (učebna chemie) a předvedli, co umí.
Porotci rozdali body a ceny a soutěž v YOYOvání skončila. Vyhrál Honza
Hálek. Snad se příští soutěže zúčastní více soupeřů.
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Mgr. Jaromír Zapletal

Komiks
…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Komiks – Vlčí život

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
P.E.S.
Večerní chemie
Den otevřených dveří
Vánoční florbal
Soutěž v YOYOvání
Komiks – Vlčí život
Dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

Eliška Andree
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…
název článku + stran

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Mojžíš bere hůl na dlouhý odpal, odpálí, míček letí, letí, už už padá do vody,
když tu se voda rozestoupí, míček se odrazí ode dna a dopadne na green.
Mojžíš ho dojde a doťukne do jamky. Na řadě je Ježíš. Odpálí, míček padá do
vody, ale nepotopí se. Ježíš přejde po hladině až k němu, odpálí a míček padá
do jamky. Hraje pán v kostkovaném saku. Odpálí, míček letí, padá do vody.
V tom ho zachytí ryba do tlamy. Než se stačí ponořit, uloví rybu dravý pták a
letí s ní i s míčkem pryč. Ozve se výstřel – myslivec střílí po ptákovi. Netrefí,
ale pták se lekne, pustí rybu, ryba pustí míček a ten spadne do jamky. Ježíš se
v tu chvíli podívá na nebe: „Ty tati, tak přišli jsme si zahrát nebo machrovat?“

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
P.E.S.
Večerní chemie
Den otevřených dveří
Vánoční florbal
Soutěž v YOYOvání

Manželka se ptá manžela “Ty
hele, jakou si mám vyrobit
masku na karneval?” Manžel se
na ní krátce podívá a odpoví:
“Nic nevyráběj, s tvýma
křečovýma žílama můžeš jít
třeba za automapu.”

Komiks – Vlčí život

Přijdou Tři králové do Betléma, když
najednou Bonifác zavadí rukou o
tram a zakleje: “Ježiši Kriste!” Josef
se podívá na Marii a povídá “Já ti
říkal, že tohle je pořádný jméno pro
syna a ty furt ‘Hugo, Hugo’…

Dávka vtipů
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-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

V dalším čísle se ohlédneme za lednem až dubnem.
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?
Pokud ano, kontaktuj nás přes
schránku pro školní parlament
(naproti knihovně) nebo přes pana
Mgr. Zapletala.
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