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-

Mgr. Jaromír Zapletal

P. E. S.
2014
…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P. E. S. Ani tentokráte tomu nebylo jinak.
A přesto byl tento P. E. S. jiný. Poprvé se týkal jen 2. stupně. Kdy nejprve vyrazili
žáci 6. ročníku, poté sedmáci, které následovala osmička. A jako třešnička na dortu
– deváťáci. Ti měli letos zařazenu etiketu a společenské tance. Asi nemusím
dodávat, že speciálně společenské tance vykouzlily na tvářích největší zděšení,
které postupně vystřídalo nadšení a smích. Inu, každý tanečník je originál  Akce
se opět vydařila a je jasné, že příští rok se budeme opět těšit.
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Návštěva Židovské obce v Teplicích
14. října jsme se my, 9. A, vydali na výlet do Teplic. A nebyl to výlet ledajakýjednalo se o návštěvu židovské obce. Ráno jsme se sešli na hlavním nádraží a
absolvovali cestu vlakem do Teplic, kde už na nás čekal náš pan průvodce Tomáš
Pulc, jeden z členů židovské obce. Vypravili jsme se rovnou do hlavní budovy, kde
jsme navštívili malou (ale přeci moc pěknou) modlitební místnost. Zde jsme dostali
velmi cennou přednášku, před kterou jsme se posadili chlapci a dívky zvlášť.
Dozvěděli jsme se například o zrovna probíhajícím svátku Sukot, dostali jsme
možnost nahlédnout do modlitebních knih a poslechli si pár tematických příběhu.
Mezitím se počasí vyjasnilo, atak se dostáváme k další části - procházce na židovský
hřbitov.
Hřbitov se nachází v jiné části města, a tak jsme se aspoň znovu prošli. Po
cestě jsme měli šanci zeptat se na další věci, co nás zajímají, a tak jsme se
samozřejmě ptali, čímž nám cesta pěkně utekla. Na hřbitově jsme vyslechli opět
kratší přednášku, a kvůli menšímu rannímu dešti jsme nemohli uskutečnit původní
program, ale to nakonec vůbec nevadilo. Prohlédli jsme si i obřadní síň, kde jsme se
shodli, že se nám líbily krásné malby a texty v hebrejštině. Následovala malá
prohlídka hřbitova a potom náš vyčerpávající program s panem z židovské obce
skončil. Vlak nám jel ale až později, a tak jsme se šli porozhlédnout do centra města
a prohlédli si jeho krásy a zajímavosti. Celá exkurze se z mého pohledu vyvedla lépe,
než jsme původně čekali, a i když nám počasí zprvu nepřálo, tak jsme si ji užili.
Dostali jsme velmi cenné informace o kultuře, která se možná mnohým jeví jako
cizí, přitom je nám tolik blízká.
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Bavíme se vědou

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

MŠ a ZŠ Malečov
Součástí projektu byla akce pro děti z mateřské školy Malečov (doplněni o děti
1. ročníku ze ZŠ Malečov). Na akci se podíleli žáci devátého ročníku naší školy.
Samotná akce byla rozdělena na dvě části. V první části žáci přivítali budoucí
školáčky a školačky a ve vzájemné spolupráci s nimi provedli dva chemické
pokusy – „chemická kouzla“. Výsledek jednoho pokusu si děti odnesly domů na
památku. Ve druhé části předvedli deváťáci naučené chemické pokusy a
doprovodili je povídáním, které je menším dětem bližší – kouzla, čáry a tajemný
svět kouzelníků.

P.E.S. 2014
P.E.S. 2014
Židovská obec v Teplicích

1. stupeň

Bavíme se vědou

Poslední součást projektu byla zaměřena na žáky 1. stupně. Na akci se podíleli
žáci 9. ročníku. Vše bylo rozděleno na dvě části. V první fázi si žáci 1. stupně
vyzkoušeli vlastní pokus a výsledek si odnesli domů na památku. Ve druhé fázi
předvedli žáci 9. ročníku několik chemických pokusů, které se za dva roky studia
naučili.

2. stupeň
Projekt byl uskutečněn pro žáky 8. ročníku naší školy a celá akce probíhala
v odpoledních hodinách v prostorách učebny chemie). Samotný průběh byl
rozdělen na tři části. V první části se žáci rozdělili do menších skupin (2-3 žáci),
ve kterých společně vyplnili pracovní list. Ten obsahoval návod k chemickému
pokusu, otázky a úkoly, které mohli všichni žáci řešit za pomocí internetu a
svých dosavadních znalostí z oblasti přírodních věd. Ve druhé části žáci daný
pokus předvedli ostatním skupinám. Všichni nakonec měli možnost si daný
pokus také vyzkoušet. Ve třetí části byly vyučujícími předvedeny náročnější, ale
o to efektnější chemické pokusy. U některých chemických pokusů asistovali
žáci.
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Den otevřených dveří

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Dne 6. 1. 2015 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Na akci mohli
budoucí prvňáci zjistit, co je čeká a nemine. Podívali se do knihovny,
zasportovali si v tělocvičně, nakoukli do tříd a také si vyzkoušeli nějaký ten
zajímavý chemický pokus – kouzlo. Na Den otevřených dveří navázal zápis pro
školní rok 2015/2016

P.E.S. 2014
P.E.S. 2014
Židovská obec v Teplicích
Bavíme se vědou
Bavíme se vědou
Den otevřených dveří
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Mgr. Jaromír Zapletal

…Vtipy :D…

název článku + stran

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Poslední půlrok

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Tak se nám to blíží. Slovem „nám“ myslím nám, devátým ročníkům, slovem „to“
myslím den, kdy si všichni poslechneme pro nás naposled platné zvonění na
této škole.
Jelikož na časopise v této době pracují především lidé z devátých tříd, chtěla
bych tímto vyzvat a poprosit všechny o to, aby nám pomohli malinko obnovit
činnost školního časopisu, aby začal zase vycházet častěji, než jednou za půl
roku. Jelikož my odejdeme, hledáme také lidi na stálo, kteří mají čas a chuť se
toho chopit, ale klidně pouze lidi, co mají nějaké sdělení, článek, krátký příběh,
soutěž a tak dále (prostě cokoliv), co se dá použít a bude trošku přínosným a
zajímavým.
Na budoucích pět měsíců tedy hledáme pár pomocníků do zácviku, co by měli
zájem, popřípadě zjistili, že je to baví tak, že by chtěli psát pravidelně a stát se
tedy redaktory nebo rovnou šéfredaktory. Opravdu se nebojte psát o všem, co
vás zajímá a co by se mohlo líbit i ostatním, pomáhat nám dělat rozhovory se
zajímavými lidmi nebo spolužáky, dělat články na různá témata, ať už je to
sport, zábava či cestování. Budeme vám vděční.

P.E.S. 2014
P.E.S. 2014
Židovská obec v Teplicích
Bavíme se vědou
Bavíme se vědou
Den otevřených dveří
vědou

Více informací naleznete u p. učitele Zapletala

Dávka vtipů
Blondýnka si ráno sedne k zrcadlu. Má jen 3 vlasy a
přemýšlí, jaký účes si udělá. Prohlíží se a říká:
"Udělám si copánek," ale jeden vlas se jí utrhne.
"Tak si udělám culík," povídá, ale utrhl se jí další vlas.
Nevěřícně se na sebe dívá a říká: "Tak já si
nechám rozpuštěný."

to

Pepíček říká: "Mami,
představ si, že jsem
dostal jedničku z
matematiky."
"Opravdu?" "Ne,
jenom si to představ."
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Mgr. Jaromír Zapletal

…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

V dalším čísle se ohlédneme za 2. 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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