s

A spoustu dalších článků
nalezneš na další straně ..

Čeho se v tomto čísle můžeš dočíst ?
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Tak je tu konec školní roku a s ním i školní
časopis Reportér. Konečně se nám podařilo
zvětšit redakční radu, takže v příštím školním
roce, by měl školní časopis vycházet častěji.
V tomto čísle vám Dj Australan (zastupitel
americké firmy DJcity.com pro CZ, SK a
východní Evropu) poradí jak se stát úspěšným,
Eliška Tintěrová z 5. A (1. místo v okresním
kole matematické olympiády) vám prozradí,
jak se připravuje na matematické soutěže,
připomeneme si, jak se naši bývalí žáci
zúčastnily televizní soutěže Bludiště, dozvíme
se něco o Hasičské olympiádě, která probíhala
na naší škole a na konci časopisu na tebe čeká
várka vtipů.
S pozdravem šéfredaktor Keresztély Szinai

Všem žákům a učitelům na naší škole
přeje celá redakce krásné a užité
prázdniny!!
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Soutěž Sing a Song
Gratulujeme námořníkům z Elišky k 1.
místu v ČR z 55 příspěvků do všech kategorií v
soutěži Sing a Song (kategorie ZŠ kolektiv).
Děkujeme kolegům vyučujícím Aj,Ńj,Fj a
Ma za trpělivé suplování. Konkrétně ještě p. uč.
Kupkové (VV) za vytvoření krásné ponorky a p
uč.Kovaříkové za její velké umění se školní
kamerou. Podporovali i rodiče z 4.C, i tři
hudebníci z 8.A a dvě studentky ze zahraničí Evi
z Řecka a Anne z Německa. Dankeschön and
Efxaristw. Gratulujeme a na další spolupráci se
těší. p. uč Marie Vanclová a p. uč. Alena
Vosáhlová.
Odkaz na oficiální stránky soutěže:

Hasičská olympiáda na naší škole
Areál Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem se
zaplnil hasiči. Důvodem ale nebyl požár, ani jiná pohroma,
nýbrž Hasičská olympiáda pro zdravotně postižené děti a
mládež. Akci už několik let pořádá ústecké Sdružení
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s
Domovem pro osoby se zdravotním postižením Všebořice a
pokaždé s ní slaví velký úspěch.
Reportáž "Regionální televize Ústí nad Labem" naleznete zde
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Snowboardový a lyžařský kurz 2016
V lednu a únoru se uskutečnil další ročník snowboardové a
lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých, i letos se akce vydařily. Na
tvářích dětí, ale i instruktorů byl nejčastěji viděn smích a radost, a to i
přesto že pády občas bolely 

Na oficiální video z lyžáku

Na oficiální video ze

se můžete kouknout zde

snowboarďáku se můžete
kouknout zde

Veškerá videa a fotogalerie z různých školních akcí naleznete na stránkách
školy (www.zseliska.cz) v sekci Foto-Videogalerie a ty nejúspěšnější
z posledních několika let v sekci Archiv.
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Matika, předmět, který asi nejspíš většina z vás moc nemusí. Žáci vyšších ročníků
vzpomínají na časy, kdy jen odečítali a přičítali, kdy nemuseli řešit rovnice se zlomky, či
rýsovat mnohoúhelníky. I tak se v každé třídě najde žák, na kterého všichni s údivem
pohlížejí, protože exceluje v matice, nevadí mu počítat celou hodinu příklady, řešit
matematické úlohy, nebo rýsovat geometrické tvary. Jedním z takových je Eliška
Tintěrova ze třídy 5. A
Rozhovor s Eliškou Tintěrovou, která je naprostý šampion v matematice,
fajn kámoška a shodou okolností i moje spolužačka.
Kolikátá jsi se na tvé poslední olympiádě v matematice umístila?
První.
Bylo to těžké?
Ani ne. Tedy pro mě ne.
Zúčastnila jsi se nějaké další matematické olympiády?
Ano, zúčastnila.
A jakých?
První třída: logická olympiáda, kde jsem byla v nominačním i krajském kole a
druhá třída to samé
Třetí třída: logická olympiáda, pouze nominační kolo
Čtvrtá třída: logická olympiáda opět nominační i krajské kolo
Pátá (současná) třída: 1. místo v nominačním kole a krajské kolo, okresní kolo
Pythágoriády a okresní kolo matematické olympiády, kde jsem se umístila první.
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Jak probíhala tvá poslední matematická soutěž?
Byla to Pythágoriáda a probíhalo to tak, že jsem ráno došla na místo soutěže,
tam jsem došla do místnosti, kde jsem si našla svoje místo a čekala jsem, až nám
řeknou pravidla a pak už jsem začala počítat. Když jsem dopočítala, tak jsem šla
do školy a cestou jsem s ostatními soutěžícími probírala výsledky soutěže.
Jaká byla tvá nejhorší známka z matematiky?
Trojka.

Prošla jsi vždycky s jedničkou z matematiky na vysvědčení?
Ano, vždycky jsem měla samé jedničky.

Opisovala jsi někdy od někoho při matematice?
Ne, nikdy a asi ani nemám důvod.

Chodíš na nějaký matematický kroužek?
Momentálně ne, ale v první třídě jsem chodila.

A jako poslední otázku mám, jestli se na matematiku do školy učíš?
Pouze pokud mám nějakou matematickou soutěž nebo olympiádu, jinak ne.

Za školní časopis pokládala otázky
Novotná Adéla, 5.A
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Dj Australan Hraje od dvaceti let. V roce 2012 se stal vicemistrem CZ/SK v klání DMC Dj Championships. A hned rok
poté se jako první Čech dostal do finálového výběru Top 3 ze světových Djs v soutěži Red Bull Thre3style Lucky Bastid Wild
Card Competition! V současnosti Dj Australan spravuje českou a slovenskou verzi DJ record poolu DJcity.com. Přes DJcity,
(pro který je zastupitel pro CZ, SK a východní Evropu) organizoval celostátní soutěž DJcity Mix Contest 2015. Stal se tak
zastupitelem americké firmy DJcity pro východoevropský trh. Mimo DJing se ale také věnuje i učení angličtiny ve formě
street english, která je velmi úspěšná … Z Dj Australanem jsem si dal jednou v kavárně ve fóru schůzku a zeptal jsem se ho
jaký je klíč k úspěchu.

Peníze nejsou hlavní cíl
Když svou práci děláš správně, tak peníze přijdou vždy přirozeně sami. Důležitý je netlačit! To je
ten zásadní rozdíl. Lidi, kteří mají za hlavní cíl jen peníze, přichází o tu správnou inspiraci a nejsou
v pohodě. Jde o to vyřešit to tak, že tě ta práce baví, máš v ní nějaký potenciál a mohla by tě i v
budoucnu živit. Peníze nejsou faktor vydělávání, je to bonus, který dostaneš za dobře udělanou
práci.

Čas je silnější než peníze
Zároveň je důležitý čas. Čas je silnější než peníze. Fakt si cením svého času, a to tak, že mi ty
peníze čas nevyhradí. Ale nejsem posedlý časofil. Jsem v pohodě, protože vím, že budu
efektivnější, když se nebudu stresovat a budu v klidu. Udělám toho víc, než když jsem na
osmihodinové směně. Protože tam jsem nastavený na to, že mě štve tam být. Nesoustředíš se na
práci, ale na to, v kolik končíš a kdy už můžeš konečně vypadnout. Vyděláváš pro někoho, ne pro
sebe. Za tu stejnou práci by si mohl mít tisíckrát víc, kdybys to dělal pro sebe. V tom je to kouzlo
času. V tom je ten čas důležitý. V tom je rozdíl, když to děláš pro sebe, nebo pro někoho jiného.
Důležitý je prostě být pánem svého života. Každý si ale musí projít nějakým pracovním procesem,
například brigádami. A to čistě z jednoduchého důvodu, aby sis sám uvědomil, co dělat chceš a
co dělat nechceš. Jestli ti nevadí pracovat osm hodin, jak naprogramovaný robot a nemít žádný
osobní rozvoj, být na samém místě, není problém, ale z 99% je to ve své podstatě vězení.

Co když má člověk pocit, že v ničem nevyniká?
Každý v něčem vyniká. Vždy přijde moment, kdy člověk najde to, co ho baví. Nemůže být přece
člověk smutný celý život. Buď je to člověk, co si to sugeruje a říká si, že je to prostě na nic. Anebo
to prostě nechce najít, aby ho kamarádi mohli litovat. Každý přece musí mít něco, co ho baví,
nemusí v tom hledat nějaký byznys, jde jen o to, aby ho7to bavilo a byl v pohodě.

Jak už někteří (ti chytřejší) mohli vydedukovat podle názvu na banneru (to, je ta lišta ta hoře), v každém čísle se
budeme věnovat rubrice BACK IN TIME (zpátky v čase). Jde v podstatě o to, že sem vždycky dáme nějaký starší
článek z předchozích čísel. Proč? Protože trocha nostalgie nikdy neuškodí. Můžete aspoň sledovat jak se školní
časopis Reportér (dříve měsíčník Eliška) vyvíjel! ….. V tomto čísle školního časopisu, si připomeneme účast našich
již už bývalých žáků v soutěži Bludiště

/článek byl upraven a zkrácen

V únoru, a to konkrétně 15., se 9.A v doprovodu 9.B vydala do vzdálené Ostravy za jediným
účelem - zúčastnit se, a pokud možno vyhrát televizní soutěž Bludiště. Všechno začalo v
úterý v šest hodin ráno. Cesta byla zdlouhavá. Asi po sedmi a půl hodinách už jsme se začali
pomalu ale jistě blížit k Ostravě.
Sotva jsme vystoupili z autobusu, zavedli nás do menší, bílé místnůstky. Říkejme jí šatna.
Nás, soutěžní tým, odvedli do kostymérny, a tak se z nás za pár vteřin stalo družstvo
červených. Ani si nedovedete přestavit, jak jsou ty kostýmy těsné!
Další zastávka - Maskérna. Tady jsme měli natočit i úvodní video. Já byla posazena do křesla
a ostatní se šikovně postavili vedle mě. Napudrovali nás, řekli co, a jak a měli jsme začít.
Všechno se tak nějak povedlo. Až na představení Ústí v mém podání. Za to se chci všem
předem omluvit, ale uvidíte sami. Bylo odtočeno, my byli spokojeni s tím, že jsme poznali
pana režiséra i moderátora a mohlo se jít do studia. V první moment, když jsem prošla
dveřmi, mi procvakla hlavou snad jediná myšlenka. Bylo to tam šíleně malinké! V televizi se na
to studio podíváte a přijde vám neskutečně veliké ale ve skutečnosti to tak opravdu není.
Začalo se točit, jak nabíháme do studia, asi třikrát i jak nás moderátor vítá a zahajuje
pořad. To se točilo snad i víckrát. Víte, jedna věc na tom všem byla velice vtipná. My jako
soutěžící, jsme se snažili, abychom vše udělali správně. Moderátor se tímto pravidlem asi
moc neřídil, a tak mluvil a mluvil, a když něco neřekl, nebo to řekl špatně, točilo se znova. A
tak z půl minuty co vidíte v televizi, my tu scénu natáčeli asi deset minut. Začalo se
soutěžit, my se snažili, jak jen to šlo a byli jsme i docela dobrý. Ale asi to nestačilo.
Omlouvám se, jestli někomu kazím pocit překvapení, ale stejně už to snad všichni vědí.
Nevyhráli jsme. Zní to šíleně, když si přestavíte jak zákeřně chytrý a šikovný tým jsme
postavili.
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Můžu vám ale říct, že to byl úžasný zážitek! Skoro celou domu natáčení jsme se tam smáli, a dokonce si myslím,
že jsme celkem bavili i moderátora a protější tým. Vždyť víte, stačí se nadýchat "čerstvého" vzduchu v Ústí a
hned je vám veseleji Pak jsme se ještě několikrát na konci vyfotili a pak už to šlo tak nějak rychle. Ostatně
jako celé natáčení. Několik týdnů se tam těšíte, cesta tam vám přijde nekonečná a pak vám to uteče jak voda.
Cestou domů jsme se stavili v McDonalds
Sice je pravda, že jsme si pěkných pár minut vyčítali, že jsme se mohli snažit víc, a že to mohlo vyjít, ale
nakonec já sama musím říct, že jsem s naším výsledkem spokojená. Možná, že to mohlo dopadnout jinak, kdyby
se stalo tohle a támhle to, ale i tak jsem si to užila. A věřím tomu, že i všichni ostatní. Byl to peckovej výlet, a i
když jsme cestou strávili víc hodin než natáčením, stálo to za to.

Odkaz na díl z televizní soutěže
Bludiště naleznete zde
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Směsice černobílých čtverečků aneb QR kód

QR kód je směsicí černobílých čtverečků. Dokáže spojit reálný svět se světem
virtuálním prostřednictvím telefonu či tabletu. Zkratka QR pochází z anglického
„quick response“, v překladu doslova rychlá odpověď. Stačí mít nainstalovanou
aplikaci, která dokáže přečíst QR kód. Ta pak rozšifruje znaky kódu a přeloží je na
text, vizitku nebo rozsáhlý internetový odkaz. Po focení QR kódu se automaticky
zobrazí požadovaný obsah. Nejčastěji se setkáte s internetovým odkazem, který
využívají reklamní kampaně nebo informace o rychlém občerstvení (např. Mc
Donalds). Schválně až půjdete třeba do Mekáče, zkuste na kelímku či na pytlíku
od jídla najít QR kód!

Jak QR kód používat?
Pojďme to vzít od začátku. Na Google Play (majitelé iOS na Appstore) si
vyhledejte aplikaci, která dokáže přečíst QR kód. Já používám QR Droid Private.
Po té, co otevřete aplikaci se vám zapne fotoaparát. Namiřte na QR kód a chvíli
počkejte než telefon kód oskenuje a po té klikněte na odkaz. Pomocí téhle
funkce se dá například i platit v některých obchodech ale o tom už zase někdy
jindy. 
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Hádat se s ženou, je jako hasit oheň benzínem
Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:
"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"
"No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo rozbil okno ne chodbě!"

Kdo bez štětce a bez barev
obarví nám pestře les?
Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí v mechu,
v lesíčku?
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc
než ty. Víš co to je?

Správné odpovědi: podzim, houba, tvé jméno
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