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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Klece jsou pryč!
Aneb jak skříňky změnily naší školu

Skříňky na škole

Už skoro 2 měsíce fungují na naší škole skříňky, které nahradily
kovové koje.
Dnes můžeme v klidu říci, že to byla jedna z nejlepších investic
naší školy. Díky tomu, že zmizely kovové klece lze předejít mnoha
úrazům od ostrých hran klecí. Změna je i ve velikosti. Chodba vedoucí
celou místností byla rozšířena a je tak snadnější touto chodbou projít.
Nesmíme opomenout ani to, že má teď každý žák svůj prostor a místo
na odkládání věcí.

Nové výukové pomůcky
Otázky k tématu
P- E- S 2012

Díky všem těmto inovacím je skladování věcí žáků lehčí a
komfortnější.
Co je ale třeba opomenout je přístup ke skříňkám. Tento přístup
je do 8:00 a pak až od 11: 40 kdy končí 4. vyučovací hodina. Snad se
brzy povede vedení školy zpřístupnit žákům skříňky po celou výuku.
Každopádně vedení školy a učitelům, jež skříňky instalovali a zapojili se,
patří velký dík.

horká židle
Návštěva Vinobraní

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?

Nové výukové pomůcky
interaktivní tabule, mediální učebna a notebooky pro učitele

Skříňky na škole
Krom skříňek se na naší škole objevilo mnoho dalších nových
výukových pomůcek. Ať už je to interaktivní tabule Smart, která má
více začlenit samotné žáky do výuky, tak i noteboky určené učitelům,
díky kterým se učitelé lépe připraví na hodinu.
Nejdříve k interaktivním tabulím. V současné době by na naší
škole mělo fungovat přes 6 interaktivních tabulí. Jsou rovnoměrně
rozmístěny po škole a pokrývají i učebny 1. Stupně. Co můžu jako žák 9.
Třídy posoudit je efektivita tohoto stylu výuky. Žáci jsou aktivnější a to
už jenom proto, že musí k tabuli dojít a přetáhnou např. daný obrázek
na správné místo. Dodává to výuce i jakousi profesionalitu. Učitelé
nebo alespoň jejich většina tvrdí, že u s tabulí bez problému manipulují
a využívají ji. Snad brzy přibudou další.

Nové výukové pomůcky
Otázky k tématu
P- E- S 2012
horká židle
Návštěva Vinobraní

A co dodat k učitelským notebookům? Snad jen to, že už byly
potřeba. Bez nich by se orientace učitele v elektronické žákovské stala
katastrofou. Učitelé nyní mohou okamžitě přijímat omluvenky,
zapisovat známky nebo zjišťovat informace na internetu. Snad jen
zablokování onlinenových her je škoda, tvrdí nejmenovaný učitelé :D .

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:

…napsal Martin Votroubek, IX. B…
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Otázky k tématu
nové výukové pomůcky
Dnešním odborníkem na
téma a dalším pedagogem
v pořadí pořádaných exkurzí do
učitelských kabinetů se stal pan
učitel Kypta. Spořádaně jsme se
po poradě, ne však v řadě,
seřadili u jeho sídla a slídili a
pídili se po tom, co možná ještě
nevíte. Důležité je podotknout,
že ačkoliv si tohoto výrazného
(snad mohu říci, že i
významného) pedagoga
pamatuje každý žák, mnoho
z nás (především tedy ze starších
ročníků) mělo tu čest poznat ho i
jako třídního učitele a pan Kypta
toho vždy nabízel svým
studentům mnoho, vždy si
dokázal ponechat vážnost a
udržet respekt, což by mělo být
pro učitele nedocenitelné plus.
Ale o p. Kyptovi až příště, neb
nyní jsme za ním nepřišli kvůli
jemu samotnému, chtěli jsme se
zeptat, jak často využívá
interaktivní tabuli v knihovně a

jak je s tímto novým vybavením
spokojen. Tento svědomitý
pedagog vypověděl, že tabuli
využívá v hodinách velmi často,
poněvadž tímto způsobem
obohacuje výuku a činí ji pro
žáky pestřejší a zábavnější. Líčil
nám, jakými všemožnými
způsoby se dá s tabulí pracovat,
a z jeho vyprávění usuzuji, že
tuto technologii skutečně
patřičně doceňuje a umí s ní
pracovat. Myslím, že budete
všichni souhlasit s mým
tvrzením, že hodiny, v nichž se
využívají vizuální pomůcky, jako
je například zmíněná
interaktivní tabule, jsou potom
daleko oblíbenější, nehledě na
probírané téma, než obyčejná
klasické „leháro v lavicích“ a
leckdy ne úplně poutavý a
záživný monotónní výklad
učitele stojícího u tabule se
založenýma rukama.
…napsala Marie Mandíková, 9.
A…
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Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Skříňky na škole
Nové výukové pomůcky
Otázky k tématu
P- E- S 2012
horká židle
Návštěva Vinobraní

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

P- E- S 2012
Ve dnech 10. – 21. 9. 2012 proběhla akce P.E.S. Poslův Mlýn
přivítal nejdříve nejmladší zástupce naší školy (páťáčky), kteří ve středu
své pokoje přenechali šesťákům. V následujícím týdnu přijeli sedmáci a
celou akci zakončili nejstarší účastníci tradiční školní akce - osmáci. Pro
každý ročník je připraven individuální program, jehož podstatou jsou
osobnostní hry, semináře na vybraná témata a také sport. Na akci třídu
vždy doprovází její třídní učitel (ka).

Skříňky na škole
Nové výukové pomůcky
Otázky k tématu

Letos vedl semináře opět pan učitel Oplt, sportem provázel pan
učitel Zapletal a osobnostní hry měla na starosti paní učitelka Černá.
Podle reakcí žáků lze s jistotou říci, že i letošní akce měla obrovský
úspěch a všichni se těší na další ročník, který odstartuje v září 2013.
Smyslem akce je nejen stmelení kolektivu ve třídě, ale také umění
spolupráce v náhodně vzniklých skupinách. Každý ročník má svůj
program.

P- E- S 2012
horká židle
Návštěva Vinobraní

Například páťáci tvoří různé druhy salátů a zaobírají se tak
zdravou výživou. Probíhají reklamy a antireklamy například na alkohol
a kouření. Některé části programu jsou společné – diskotéka, společný
čas třídy s třídním učitelem. Samotné rekreační středisko nabízí
veškeré sportovní využití (hřiště na volejbal, koše na basketbal,
fotbalové hřiště, prolézačky a také obrovskou trampolínu). V letošním
roce se podle ohlasů žáků zlepšila i kuchyně. Letošní ročník je minulostí
a nezbývá nám nice jiného než odpočítávat dny do začátku dalšího
ročníku.
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2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Otočili jsme první stránku kalendáře a září se jako mramorový měsíc na
noční obloze přehouplo nad našimi hlavami, aniž bychom se stihli
pořádně rozkoukat. Pro některé z nás představoval uplynulý měsíc
opětovné setkání s přáteli, pokračování v oblíbených zájmových
činnostech, pro jiné zase návrat.

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Skříňky na škole
Nové výukové pomůcky

Horká židle

Otázky k tématu

s panem učitelem Uhlířem
Ale pro všechny znamenal start nového školního roku nový začátek. Pro
letošní deváté ročníky to byl začátek konce. V tomto prvním čísle letošní série,
zároveň však posledním výkřikem minulého měsíce, jsme se vydali za panem
učitelem Uhlířem do jeho nového kabinetu. Já osobně považuji tohoto dětmi
tolik oblíbeného pedagoga za velmi intuitivního člověka se smyslem pro
humor, což si v následujících řádcích ostatně ověříte sami: Už od začátku
našeho rozhovoru sršel p. Uhlíř vtipem a zpětně si uvědomuji, že muselo být
pro mé kolegy velice zábavné poslouchat nás dva, jak se usilovně snažíme
přijít na něco inteligentního, v případě pana učitele možná až geniálního (o to
já už jsem neměla ani odvahu se pokoušet), ale namísto hlubokých myšlenek
z nás vycházely ještě hlubší nesmysly. Nicméně dozvěděla jsem se například,
že pan učitel Uhlíř jakožto člověk moderní si nedávno koupil (za úporného
naléhání své manželky) pračku, a nepere už na valše, jako doposud. Také o
sobě tvrdí, že je vášnivý natěrač. Mezi své největší dosavadní úspěchy počítá
třeba natření dámských toalet a na kontě má také spolupráci s dělníky při
renovaci školních šaten. Myslím, že většina z nás je ráda, že se tak stalo a p.
název
Uhlíř má snad na stálo místo řízení bagru místo v pedagogické radě na naší
škole.
…napsala Marie Mandíková, 9. A…
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P- E- S 2012
horká židle
Návštěva Vinobraní

2x dávka vtipů

…Kontakty…
Školní časopis:
-

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Vinobraní
zábava, hry a Kabáti

Skříňky na škole

22. 9. 2012 proběhlo v kasárně Pod
Radobýlem. Na koncertě vystoupila spousta
kapel např.: Kabát, MIG21, TOXIGUE, UDG,
Charlie Strait, Rimortis, Evelynne, midi lidi.

Nové výukové pomůcky

Koncert začal ve 13:00 hodin. Doprava
byla
posílena ČD, posílili spoje UL-Li.
Já
osobně jsem se nejvíce těšil na skupinu
kabát, která vystoupila ve 22:00 hodin a
hráli až do cca. 0:00 hodin.
21. - 22.9.2012 proběhlo již tradiční
„Vinobraní“ v Litoměřicích. I zde vystoupilo mnoho kabel na Mírovém
náměstí a Tyršově náměstí. Byla zde i spousta krámků s burčákem a
víny.

Otázky k tématu
P- E- S 2012
horká židle
Návštěva Vinobraní

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?
Skříňky na škole
Nové výukové pomůcky
Otázky k tématu

Potkají se dvě babičky a
ta jedna povídá:
"Představte si, ve
vedlejší ulici přejeli
kominíka." A ta druhá na
to: "No, vidíte, už ani na
těch střechách není
bezpečno."

P- E- S 2012
horká židle
Návštěva Vinobraní

2x dávka vtipů

"Pustím tě do hospody,
ale jen když mi slíbíš, že
budeš do devíti doma."
"“Dobře tedy, když jinak
nedáš, do devíti budu
doma a pak teprve
půjdu."

…Kontakty…
Školní časopis:
-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Do baru se vřítí rozzuřený kovboj a na cely lokál zařve: "Který prašivý
kojot mi natřel koně na zeleno?!". Z rohu se zvedne obrovská, dva metry
třicet vysoká obluda, samej kolt, a v klidu řekne: "Já, proč se ptáš?" a
kovboj na to: " No, já jen, kdy ta barva uschne..."

Stojí zajíc v lese na pařezu, a máchá kolem sebe packama v boxerkách.
Jde kolem liška: "Hele, Zajíci, co blbneš?" "No, víš, trénuju teď box, a až
budu mít formu, tak namlátím medvědovi. Po chvíli jde okolo vlk a říká:
"Hele, zajíci ,nejsi divnej?" "No, víš, trénuju teď box, a až budu mít formu,
tak namlátím medvědovi. Za chvíli jde kolem medvěd: "Čau, Zajíci, co to
tady děláš?" "Ale, skáču tady na pařezu a kecám a kecám... "

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?
Skříňky na škole
Nové výukové pomůcky
Otázky k tématu
P- E- S 2012
horká židle

Přijde kapitán galéry za galejníky, kteří jsou u těch vesel a povídá :
"Galejníci mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou,
kterou chcete slyšet dřív." Galejníci: " Tu dobrou." Kapitán: "Tak nejdřív
každý z vás dostanete čtvrtku kuřete a džbánek vína, a teď ta špatná, až
to sníte tak si chci odpoledne zajezdit na vodních lyžích."

Návštěva Vinobraní

2x dávka vtipů

…Kontakty…

Na celnici: "Co máte v kufru?" "Půlku prasete." "A je živé nebo mrtvé?"

Školní časopis:

název článku +

-
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Mgr. Jaromír Zapletal

…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
V dalším čísle se budeme zabývat městským divadlem.
Přinlížíme přípravy Vánočního aerobicu a vánoc ve škole
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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