BEATLEMÁNIA
School’s cool

ROZHOVORY
Lil Seint

SVĚT PC
Viry

VELIKONOCE
Zvyky

ÚVODNÍK
Ačkoli se redakční rada od posledního vydání časopisu Edisonka zúžila, všichni usilovně psali
a psali a máme tu druhý díl! Zaměřili jsme se na Velikonoce, které jsme nedávno prožili.
Můžete se tak dočíst zajímavé informace, které jste možná ani nevěděli.
Nechybí stálé rubriky jako Pokusy a rošťárny, Černá a bílá, Bylo-nebylo, School’s cool, Svět
PC či horoskopy. Opět na vás čekají nové rozhovory, např. s paní učitelkou Kapounovou nebo
s VIP osobnostmi – NH6. Na stránkách časopisu samozřejmě nechybí ani plno obrázků, které
můžete vylepšit různými barvičkami.
Doufáme, že se s naším časopisem opět pobavíte a budete naše články s radostí číst!
Neváhejte otevřít velikonoční díl časopisu Edisonka!
-

Bylo – nebylo
BLÍŽÍCÍ SE ŽÁČCI

MÁME TU JARO A ŠKOLA VZKVÉTÁ

Opět k nám zavítali rodiče se svými
ratolestmi, aby je zapsali do prvních tříd.
Během 21. a 22. ledna 2011 proběhl
pohádkový zápis, kterého se zúčastnilo
pouhých 53 žáků. Děti si vyzkoušely pár
úkolů, aby učitelé zjistili, zda jsou
připraveni do prvních tříd. Na tuto školu
chodím od první třídy a jsem tu ráda.
Přeji si, aby se u nás budoucím
prvňáčkům líbilo. Doufám, že další rok
přijde k zápisu více dětí.

Podle mého názoru naše škola stoupá
vybavením, ale i úrovní vzhůru tak rychle,
jako Titanic klesal ke dnu. Vedení školy
obohatilo druhý stupeň o nové tabule na
křídy i fixy. My žáci jsme ale ještě více
ocenili jiné splněné přání, které nám škola
zprostředkovala. Zakoupili nám automat na
teplé nápoje! V automatu jsou různé druhy
kafe a čokolád, časem snad přibude i čaj.
Velmi nás to překvapilo a potěšilo zároveň.
Vzhledem k frontám tvořících se před
automatem je jasné, že je hojně využíván a
každý si přijde svému na chuť.
-lucc-

-lucc-

NÁVŠTĚVA ČINOHERNÍHO STUDIA
Dne 19. dubna dobrovolníci z 8. A, B a C navštívili s p.uč. Eliášovou a p.uč. Hrabětovou Činoherní
studio v Ústí nad Labem. Hrálo se představení s názvem NordOst. Vyprávěly to tři ženy. Vdova po
Čečenci Aslamovi, vdova (interní lékařka) po Rusovi Nikolajovi a účetní, Ruska provdaná za Rusa
Olega. Představení bylo o přepadení divadla na Dubrovce 23. října 2002. Čečenci tehdy zajali v
divadle 850 lidí jako rukojmí. Poté, co je chtěli zabít, ruské vojsko do místnosti vpustilo plyn. Děti
věznili na balkonech a dospělé pod nimi… Rukojmí byli v divadle drženi 57 hodin a o život přišlo
170 lidí.
Bylo to tak úžasné, že se to nedá ani popsat.  Každý z nás jsme jim jejich vyprávění věřili. Každý
z nás napětím ani nedýchal. Je to opravdu o mnoho lepší než z televize! Jednoznačně návštěvu
Činoherního studia doporučujeme! 
-lhor-

POKUSY A ROŠŤÁRNY DÍL 3.
Jak si z odpadu sestrojit telefon
O CO JDE?
V období mobilů platí, že je bezdrátové - bezšňůrové telefonování šik. Ale proč mít něco
proti starému spojení přes šňůru, když se dá celý telefon kompletně zadarmo postavit z
odpadu? A to nejlepší je: telefonování s tímto skvělým vynálezem nestojí ani korunu!
POTŘEBUJEŠ:
Rozdílné materiály jsou vhodné k tomu, aby se z nich dal sestrojit telefon, a většinu z nich
najdeš mezi odpadky, popřípadě v každé domácnosti.
Jako mluvítko/sluchátko můžeš například použít:
2 nevratné plastové kelímky nebo
2 otevřené (umyté) plechovky nebo
2 ruličky od toaletního papíru, kousek igelitové fólie a lepicí pásku
Místo kabelu přichází v úvahu:
silná nit
provázek
tenký drát, každopádně minimálně 3
a maximálně 6 až 7 metrů dlouhý

Víte že,
Slovo telefon vzniklo ze
dvou řeckých slov.
Tele- vzdálený a fonhlas

Dále potřebuješ
jehlu nebo špendlík
komunikačního partnera
PRŮBĚH:
1. Jehlou nebo špendlíkem propíchni malou díru do dna svého budoucího mluvítka a
sluchátka. Pokud použiješ konzervy, ať ti pomůže někdo dospělý. Jestli je tvoje mluvítko a
sluchátko z role od toaletního papíru, polep celou papírovou roli igelitovou fólií a propíchni
do ní jehlou díru.
2. Provlékni jeden konec kabelu (šňůry, nitě provázku atd.) dírou a uvnitř udělej dostatečně
silný uzel, aby se ani při napnutí nemohl vyvléknout.
3. Zopakuj body 1 a 2 i na druhé straně kabelu, aby nakonec na každém konci visel jeden
kelímek/konzerva/papírová role.
4. A teď dej jeden konec aparátu do ruky svému komunikačnímu partnerovi. Stoupněte si
od sebe tak daleko, aby šňůra mezi vámi byla úplně napnutá.
5. Mluvte střídavě do svých konců telefonu a střídavě poslouchejte. Óóó, zázrak: slyšíte,
co se říká na druhé straně telefonu!
Kelímky na koncích šňůry fungují jako mikrotelefon a reproduktor. To, co říkáš do kelímku,
jsou vlastně akustické vlny, které rozechvějí dno nádoby. Když je provázek pevně napnutý,
přenese se toto kmitání na druhou stranu vedení, kde se zvuk kelímku promění zase v
kmitání. To je lidským uchem vnímáno jako zvuky - do sluchátka proniknou coby slova!
Přenos zvukových vln můžeš pozorovat i na jiných místech, například ve špatně těsnících
budovách, kde se řeč nebo kroky rozléhají ve více poschodích.
-lhor-

Rozhovor s p. uč. Lindou Kapounovou
Kde a jakou školu jste vystudovala?
Studovala jsem v Ústí nad Labem, nejprve Střední průmyslovou školu chemickou, obor analytická
chemie se zaměřením na monitorování životního prostředí, poté pedagogickou fakultu na
univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor učitelství chemie a fyziky.
Jaké předměty vyučujete? Jaký z nich Vás baví více a proč?
Učím ty nejlepší, nejzajímavější a jistě i nejoblíbenější předměty, chemii a fyziku  Nemohu říci, že
mám nějaký radši, na každém mě něco baví. Učím 11 hodin fyziky a 11 hodin chemie týdně, takže
to mám hezky rozdělené mezi oba předměty stejně.
Bavila vás ZŠ?
Hlavně mě bavily školy v přírodě, kam se jezdilo pravidelně každý rok na 14 dní. Třeba do Rychnova
nad Kněžnou. Tam byl takový komplex, kam vyjel celý druhý stupeň, dopoledne výuka, odpoledne
vycházky. Škoda, že už se na školy v přírodě tak často nejezdí. Nyní je z komplexu ženská věznice.
Jaký byl Váš nejoblíbenější a nejméně oblíbený předmět? Jakou jste měla nejhorší známku na
vysvědčení?
Měla jsem ráda přírodopis, nejméně oblíbené předměty… matematika a zeměpis. To jsem měla i
trojky.
Vzpomínáte si na nějakou vtipnou poznámku, pokud ve Vaší ŽK nějaká byla?
Za nás se žádné poznámky do ŽK nepsaly, byly rovnou důtky a dvojky z chování. Tvrdší režim, žádné
diskuse. Já jsem dostávala jenom pochvaly ;-)
Prozradila byste nám svůj nejlepší tip na tahák? Předem děkujeme!
Taháky? To se ptáš té „pravé“. Napsala jsem si několikrát tahák, ale vždycky jsem se ho bála použít,
protože jsem se neuměla chovat nenápadně a bála jsem se dopadení. Jen jednou v životě jsem
použila tahák, až na VŠ, to byla nutnost. No a potvrdila se moje teorie – byla jsem dopadena a
s pěknou ostudou jsem byla vyhozená před zraky stovky lidí z auly od zápočtu za podvod.
Co Vás v hodině od žáků dokáže nejvíce naštvat (Jaký máte názor na nový automat)?
Jistě narážíš na kelímky s přeslazenou čokoládou v učebně chemie, že? Ale to není to nejhorší, co
mě dokáže naštvat. O komerčních automatech na půdě školy si myslím své…
Máte doma nějaké zvířátko, jak se jmenuje?
Ano, rybičku Olivera, byl to dárek. Máme ho rok a kupodivu ještě žije.
Jaké jídlo ve školní jídelně jste neměla/měla ráda?
Játra!!! Mám dodnes trauma z druhé třídy. Dříve stály učitelky u okénka na nádobí a kontrolovaly
zbytky. Kdo přišel s nedojedeným masem, musel se vrátit a dojíst ho. No a mě ta játra vážně
nechutnala. Nepomohlo ani maskování - schování kusů jater do rýže. Tak jsem si je nacpala do
pusy. Byla jsem pochválená, že jsem je snědla, a já pak rychle běžela na záchod. Tam jsem je
vyplivla. Když dnes cítím játra, zvedá se mi žaludek!
Líbí se Vám na Edisonce? Co byste zde změnila?
Ano, jinak bych tu neučila! Vyměnila bych všechna okna!
Líbí se Vám náš časopis? Co Vám v něm chybí?
Zatím jsem četla jen jedno číslo, takže nemohu porovnat ani říct, co mi v něm chybí… ale musím
uznat, že má vysokou úroveň. Fandím vám a oceňuji vaší snahu a čas, který věnujete psaní školního
časopisu.
Vzkázala byste něco žákům naší školy? Co?
Jsou dvě nerozumné věci: mlčet, když je třeba mluvit, a mluvit, když je třeba mlčet.
Děkuji za rozhovor.
-mkas-

VÝLET
DO
LONDÝNA
aneb deník šesťáka a osmáka
Cestu do Londýna jsme začali u naší školy a projeli Německo, kousek
Nizozemska a Belgii. Z Belgie jsme se přepravili trajektem do Anglie kanálem La
Manche. Po příjezdu do Anglie jsme jeli autobusem do Londýna. Dorazili jsme po
druhé hodině a celé odpoledne jsme se procházeli Londýnem a prohlíţeli si památky
Londýna. Navštívili jsme například nultý poledník, kde se rozděluje země na
východní a západní polokouli.
Večer jsme se jeli ubytovat do rodin, které jsme ale vůbec neznali a ani
jsme jim moc nerozuměli. Ale dostali jsme malé slovníčky do kapsy, tak jsme se
nějak domluvili, i kdyţ to bylo opravdu těţké. Druhý den jsme dostali od rodin
svačinu na celý den a opět jsme vyrazili za památkami a zajímavostmi. Byli jsme u
Buckinghamského paláce, kde sídlí KRÁLOVNA ANGLIE ALŢBĚTA II., kde jsme
viděli i výměnu stráţí. Prošli jsme hodně zámků a hradů. Večer jsme se opět vrátili
do rodin, kde jsme měli večeři. Vyspali jsme se a opět vyrazili podle plánovaného
programu. Tento den byl velmi zajímavý. Navštívili jsme podmořský svět a pláţe.
Byli jsme také v obchodním centru a procházeli se po městě. Ale nejhezčí výlet
byla cesta po White Cliffs (Bílé Útesy). Večer jsme se vrátili opět do rodin a tato
noc tam byla ta poslední.
Ráno jsme se rozloučili a vyjeli zpět. Tento den byl pro některé ale
nejzajímavější. Šli jsme se podívat na Big Ben a také mohli jít do McDonald´s. Ve
dvanáct hodin jsme se mohli rozhodnout mezi památkami. Kdo chtěl, mohl jít na
prohlídku Stanford Bridge (stadion Chelsea) nebo London Eye (Londýnské oko). Pak
jsme se opět všichni sešli a jeli lodí po řece Temţe na místo, kde na nás čekal
autobus, abychom se vydali na zpáteční cestu domů. Večer jsme tedy odjeli
trajektem z Anglie do Francie a vyrazili na dlouhou cestu aţ k nám do Teplic. Na
tento krásný záţitek nikdy nikdo z nás nezapomene.
-sedl-

Anglie: celníci, Londýn, havrani, mučírna, Oko, stadion, útesy… ZÁBAVA!
Dlouhoočekávaný výlet do Anglie konečně přišel! Tak a jeli jsme. Ani bych si nemyslel,
jak bude cesta dlouhá a nudná. Nuda ustoupila, jen když nám pustili film. Když jsme už konečně
dojeli na hranice, slečna průvodkyně nás vyděsila slovy: „Vyndejte si pasy a pojďte ven.“ Všichni
jsme šli k přepážkám, kde seděli Angličani s kamenými výrazy, až z toho šel mráz po zádech. Ale
vyšlo to. Všechny nás do Velké Británie pustili. A mohlo začít poznávání krás Londýna!
Jako první jsme šli dát jednu polovinu těla na jednu polokouli a druhou půlku těla na
druhou polokouli. Pak jsme se šli podívat na Tower Bridge, kde mělo být strašně moc havranů,
ale kvůli rekonstrukci byli zavření…  Ale za to jsme viděli mučící místnost i šibenici, které byly
přesně na stejném místě jako před mnoha staletími. Z pocitu, že stojíme na místě, kde umřelo
bůhví kolik lidí, mi nebylo zrovna nejlépe… Šli jsme se podívat i na korunovační klenoty, ke
kterým byla i videa s korunovacemi, ale to už tak zábavné a napínavé (jako třeba mučírna)
nebylo.
Následovalo několik dalších památek a pak už jsme se všichni ubytovali u „svých“
rodin. Velké rozhodnutí nás ale čekalo, když jsme si museli vybrat jednu ze dvou návštěv
zajímavých míst. Londýnské oko versus fotbalový stadion Chelsey. Ti, co chtěli vidět Londýn
ptačím pohledem, si samozřejmě vybrali Oko, fotbaloví fanoušci zase populární stadion. Z Oka
jsme se dívali na Londýn z výšky 140 metrů (jeden by měl touhu si z té výšky odplivnout, kvůli
tomu letu ).
V Británii jsme viděli také nádherné Bílé útesy. Konečně! Nahoře na útesech byl takový
vítr, že jsme se mohli volně opřít v prostoru do vzduchu a neupadli jsme. Někteří jsme si dali
křížek s nápisem RESERVÉ na místo, ze kterého se někdy půjdeme „proskočit“ dolů . Největší
sranda byla, když jednomu účastníkovi našeho zájezdu vítr odfouknul čepici dolů z útesu.
A jedeme domů. Už jen zvládnout přechod přes hranice, celníky, trajekt a dlouhou
cestu do ČR. Tolik zážitků, co máme za týden v Anglii, by se nevešlo do jednoho časopisu! Zájezd
byl opravdu moc hezký, zábavný a super. Pro příští rok ho jednoznačně doporučuji vám všem!
Stojí to za to!
-kron-

Černá - Bílá

Do 2. čísla Edisonky vybrala redakce dvě dvojice. První je McDONALD´s x KFC. Hlasovali
žáci 6. - 9. tříd. V obou těchto oblíbených fast foodových zařízeních si každý rád dát něco dobrého.

V této skupině vyhrál MC DONALD´S. Získal
17 hlasů a tím se dostal na Bílou.

Na druhém místě se umístilo KFC s 13 hlasy a
dostalo se na Černou listinu.

Názory na něj byly:

Názory na něj byly:

Dobré jídlo
Super pití
Bezva zmrzlina

Víte že,
McDonald's má více
než 30 000
restaurací ve více
než 122 zemí světa.

Víte že,
první restaurace McD
v ČR byla otevřena
v roce 1992.

Skvěle propečené kuřecí maso
Moc drahé
Proklatě dobré kuře

Víte že,
McDonald's denně
obslouží přibližně
47 mil. zákazníků.

Víte že,
KFC otevírá na světě
průměrně jednu
restauraci denně.

Víte že,
Zkratka KFC zamená
Kentucky Fried Chicken,
neboli Kentucké
smažené kuře.

Víte že,
Ročně se v KFC na
celém světě prodá 914
miliónů kousků kuřat.

Druhou soupeřící dvojicí je FACEBOOK x LÍBÍM SE TI. Opět hlasovali žáci 6. – 9. tříd. Oba
programy slouží k tomu, abychom se trochu pobavili, zahráli si hry nebo si povídali s kamarády.

V této skupině vyhrál FACEBOOK. Získal 23
hlasů a tím se dostává na Bílou listinu.

Na druhém místě se umístilo LÍBÍM SE TI s 0
hlasy a dostalo se na Černou listinu.

Názory na ně byly:

Názory na něj byly:

Přehlednější
Je tam Buddypoke (program, kde
si mohu vytvořit podobu a
postavu)
Je tam spousta her

Víte že,
Na Facebooku je
zaregistrováno téměř
650 mil profilů.

Nepřehledné
Málo her
Nejsou tam skoro žádné programy

Víte že,
Hodnota Facebooku je
odhadována na 65 mld
USD (1 072 mld Kč).

Víte že,
Facebook je přeložen
do 68 jazyků.
Víte že,
v době největší slávy
bylo na Libimseti.cz
téměř 1,5 mil profilů.

Víte že,
v době největší slávy
libimseti.cz, lidé nahráli
na server denně
120 000 fotek.

Víte že,
dnes je na libimseti.cz
stále zaregistrovaných
400 tis profilů.

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků. To především proto, že připomínají
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťana došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už
víme i přibližný rok, kdy k této události došlo: 33 našeho letopočtu.
Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli po prvním
jarním úplňku. Radovat se tedy můžeme v březnu či dubnu. Velikonoční oslavy jsou také jakýmsi
přivítáním jara.
Zajímavostí je, že datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na
1. nikajském koncilu. Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako
první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Vše je ukončeno
vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše
Krista.

Víte že,
Přesné datum
Ježíšovy smrti
neznáme.
Pravděpodobně to
bylo 3. Dubna roku
33 n. l.

Velikonoční zvyky
Velikonoce (a také Velikonoční prázdniny! ) jsou již za dveřmi. S nimi se blíží také spousta
velikonočních zvyků. V tomto článku bych vám chtěl některé z těchto zvyků představit nebo
připomenout, protože se v dnešní době většina z nich nedodržuje.
Každý den ve velikonočním týdnu má svůj název. Jednotlivé dny si nyní představíme.
Modré (ţluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí
Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty
Škaredá středa – Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista. Říká se,
že budete-li se mračit,
pak se budete mračit
každou středu po celý rok.
Zelený čtvrtek – mezi zvyky
v tento den patří například brzké
vstávání a omytí rosou (zabrání se
nemocem), má se sníst něco zeleného
(člověk bude rok zdravý) a další.
Velký pátek – v Bibli je napsáno, že
Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován.
Křesťané mají držet přísný půst.
Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora
Blaník a prý je možné spatřit blanické rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat
na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat.
Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční
beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.

Velikonoční neděle (Boţí hod velikonoční) – podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro
křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u
slavnostní tabule.
Velikonoční pondělí – tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním
zajíčkem.
Tak to by bylo ke zvykům na velikonoční dny vše. Teď ke klasickým velikonočním
obyčejům.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a
chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového
proutí. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato
krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…” nebo můžete použít jakoukoli mírně originálnější koledu. V některých
oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže a chlapce kbelíky studené
vody, čehož se doporučuji vyvarovat.
Mezi další zvyky patří malování velikonočních vajíček. Ta slouží jako odměna pro
koledníka za vyšlehání pomlázkou. Podle vlastních zkušeností si můžete vykoledovat vajíček tolik,
že celý týden budete k večeři jíst vajíčkovou pomazánku a salát.
To by bylo k velikonočním zvykům vše. Určitě se vyplatí jít na Velikonoce jít koledovat,
protože nadílka se určitě vyplatí .
-mkas-

Velikonoční
ostrov
jistě patří k nejzajímavějším
místům na světě, která jsou
obestřena
mnohými
tajemstvími. Víte například,
proč
se
nazývají
Velikonoční? Je to proto,
že tam vznikly Velikonoce?
Pochází
snad
odtud
velikonoční vajíčko nebo
zajíček? Na tuto otázku a
mnoho dalších vám poskytnu
odpovědi
v našem
zeměpisném okénku.

Tajemství
Velikonočního
ostrova

Začnu
slibovanou
odpovědí, Velikonoční ostrov
se tak jmenuje proto, jelikož
byl objeven na velikonoční
neděli 5. dubna roku 1722
holandským
admirálem
Jacobem Roggeveer. Bohužel
pro původní obyvatelstvo
příchod
Evropanů
neznamenal nic šťastného.
Většina z něj zemřela na
choroby, které sem Evropané
přinesli. Také se jejich vinou
dost domorodců dostalo do
otroctví.

Snad každého při vyslovení názvu „Velikonoční ostrov“ jako první napadnou gigantické sochy
znázorňující obličeje – tzv. moai. Na ostrově je jich kolem 890, což znamená, že domorodci
pracovali v porovnání člověk-továrna poměrně výkonně, ty největší z nich mají totiž více než 12
metrů a váží až 90 tun. Sochy vznikly v lomu na úpatí kráteru Rano Raraku, kde je dokonce ještě
jedna nedokončená a od skály ne zcela odtesaná moai. S největší pravděpodobností sochy sloužily
jako posvátná místa, jako tzv. sochové chrámy. Více by mohly prozradit nápisy na deskách rongorongo, ale vědcům se je jako obvykle, dodnes nepodařilo rozluštit . A možná to je ten hlavní
důvod, proč je Velikonoční ostrov dodnes cílem mnoha turistů. Vždyť, kdo by nechtěl být tím,
kdo odhalí tajemství staré stovky let?
Nyní
vám
přiblížím
Velikonoční
ostrov
ze
zeměpisného
pohledu.
Velikonoční ostrov, jinak také
Rapa Nui (Velká země) nebo
Te Pito o Te Henua (Pupek
světa), je nejvzdálenější ostrov
od pevniny se vzdáleností
přibližně
3300km.
Ačkoli
administrativně spadá toto
území pod Chile, nemá toho
ostrov s touto jihoamerickou
zemí příliš společného. Ostrov
má přibližně 4000 obyvatel.
Hlavní město se jmenuje Hanga
Roa.

Doufám, že jste se z tohoto článku dozvěděli něco nového,
a kdyby vás náhodou napadlo, k čemu sochy sloužily,
můžete nám napsat na mail nebo do fóra
(viz kontakty).
-mkas-

Velikonoce jinými jazyky
Každý z nás v ČR známe tento jarní svátek pod názvem Velikonoce. Ale napadlo vás někdy, že se
Velikonoce řeknou v jiných zemích jinak? Tady máte nějakou ukázku Velikonoc „Jinak“ ...
angličtina - Easter
němčina - Ostern
latina - Pascha
řečtina - Πάσχα (Pascha)
bulharština - Пасха (Pascha)
dánština - Påske
holandština - Pasen
esperanto - Pasko
finština - Pääsiäinen
francouzština - Pâques
indonézština - Paskah
irština - Cáisc
italština - Pasqua
dolnoněmčina - Paisken
norština - Påske

portugalština - Páscoa
rumunština - Paşti
ruština - Пасха (Pascha)
skotská galština - Càisg
španělština - Pascua
švédština - Påsk
arabština - ال ف صح ع يد
welština - Pasg
bulharština - Великден (Velikden)
chorvatština - Uskrs (doslova: Vzkříšení)
polština - Wielkanoc (doslova: Velká Noc)
slovenština - Veľká Noc
srbština - Uskrs nebo Vaskrs (doslova: Vzkříšení)
čínština - 復活節 (Fu-huo-jie)
japonština - 復活祭 (Fukkatsu-sai)
-sram-

Rozhovor s Růženkou Özay
Jaké to podle tebe je v Turecku a ČR?
No tak je to stejný, ale radši bych byla v Turecku, protože tam mám hodně známých. 
Bylo to pro tebe těţké naučit se česky?
Jo a strašně moc…bylo těžké se naučit říkat ř a ě.
Jak dlouho tady ţiješ?
6let
Dělá ti učení v češtině problémy?
Dělá mi to problém a velký, ale časem se s tím smiřuju.
-lhor-

Malá švadlena
(Šlajnerová Barbora, 4. C)
Šiju, šiju plátno bílé,
své panence na košile,
co nepadne na košilku,
rozešiju na postýlku.
Rozešiju na polštáře,
ani steh se nevypáře.
Na šátky a na ubrusy,
zbudou ještě hezké kusy.

Babiččiny pohádky
Hádanka
(Holubová Klára, 4.C)
Otvírám je, zavírám,
chodím jimi sem a tam.
Co je to? (eřevd)

(Strejčková Kateřina, 4.C)
Ej, což je nám blaze,
věru, že je mezi námi,
Babička má, usměvavá,
s písní a pohádkami.
Skrčíme se u babičky,
pěkně v chumáči.
A babička vypravuje,
k smíchu a zas k pláči.

ˇ a hádanky
Básnicky
Sýkorka
Na okno sedla sýkorka.
Nic divného v tuto dobu,
jenom mi trochu vadí, že
není to okno do dvorka,
nýbrž vede do spíže
plné ptačího zobu.
Potvůrka.

Chřipka

Bobří V.

Cítím se jak zmoklé kuře,
oči zpuchlé, hltan zduřen.
A co chvíli někdo zakdáká:
jsi nejslabší, máš padáka.

Jel bobr Bob z oslavy
z Bobrna k Bobřeclavi.
Cestou usnul v kupé vzadu,
dojel tak až do Bobradu.

Doktorská
Na pramici po moři
pádlují tři doktoři.
Ach ty platy, ach ty,
na jachtu či plachty
nemohli si naspořit.

Kolo kolo
Kolo kolo mlýnský
chce ho Olda Kinský
Kdybys dělal přemety
neprolomíš Dekrety

OLYMPIÁDY
ČESKÝ JAZYK
V lednu proběhla olympiáda
z češtiny. Začínali jsme lehkým
cvičením na rozehřátí, kde jsme
určovali správné dvojice slov.
Olympiáda byla zaměřena
zejména na mluvnici, ale
účastníci mohli svůj talent
uplatnit také ve slohové části.
V ní jsme měli popsat arch
formátu A4
jakýmkoliv
slohovým útvarem a v něm
použít spojení: naštěstí jsem si
to včas vyžehlil. A ačkoli se
práce zdála jednoduchá, nebyla
to žádná legrace. Ale všichni
jsme se s tím poprali, jak
nejlépe umíme. Naše práce
hodnotily paní učitelky českého
jazyka. Pár dní po olympiádě
jsme se dozvěděli i její
výsledky. Nejvíc bodů získaly
Šárka Studecká a Dana
Rumlerová z 8. B. Obě tak
postupují do okresního kola,
kde jim všichni budeme držet
palce. Gratulujeme!
-lucc-

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Jako obvykle nás čekala
dějepisná olympiáda aneb
jak
jednoduše
získat
pochvalu. Tentokrát bylo na
první pohled dosti obtížné
téma, a to dějiny lékařství, o
které se podle mě zajímá
více do hloubky každý
miliontý sto devadesátý pátý
člověk… Doufal jsem, že
nebude školní kolo příliš
obtížné.
Čerpali jsme převážně z internetu, a možná se také
vyplatilo nahlédnout do učebnice dějepisu. Další zdroje a
témata olympiády byly uvedeny na „přátelsky“ vyhlížejícím
papírku, jež nám poskytla p. uč. Ambrožová, podle které je
toto téma celkem těžké, ale po obdržení zadání svůj názor
změnila. Nyní už k samotné olympiádě. Zúčastnilo se
poměrně dost žáků, takže konkurence byla veliká. Nicméně
otázky nebyly tak obtížné, jak jsem čekal, přece jenom se
jednalo o školní kolo. S velkým štěstím jsem společně
s Pavlem Váňou postoupil do okresního kola. Den předem
jsem se pokoušel „googlit“ jak to šlo, takže jsem dokonce
pochytil něco, co by se hodilo.

Při zadávání hesel z již zmíněného papírku do vyhledávače jsem se zábavou pozoroval, jak
se v našeptávači zobrazují. Z toho vyplývá, že konkurence z celé ČR také nezanedbává svou
přípravu. Okresní kolo se konalo 1. února 2011 jako vždy na ZŠ na Bílé cestě, kam jsme díky
panu školníkovi, který obvykle vykonává rozvážku na okresní olympiády, úspěšně dorazili. Otázky
v tomto kole byly o něco složitější, ale pomocí vylučovací metody, typování a dalších podobných
způsobů se dalo dosáhnout celkem dobrých výsledků. Já se nakonec probojoval na slušné 6.
místo pouze 11 bodů za prvním, Pavel V. se skončil na místě 23.
-mkas-

ON: „Už běží.“ Támhle je ta, na kterou tak dlouho čekal. „Nevadí, ona mi za to stojí. Ještě pár kroků
a konečně se jí budu moci dotknout po tak dlouhé době. Dlouhé - jedna hodina bez ní je pro mě
naprosté utrpení. K sakru! Já jsem vážně nemožnej! Bože, pokecal jsem se marmoškou, jak jsem
v rychlosti dojídal sváču. To už je vážně moc. Snad si toho nevšimne. Budu se snažit odvrátit její
pohled z mé mikiny. Určitě bude mít nové tričko, pochválím jí ho, jí přeci sluší všechno. Nakonec si
té šmouhy ani nevšimne. Jo, to by mohlo zabrat…“
Stejnou dobou na druhém konci chodby.
ONA: „Kouká na mě, ach, to ne! Ať si mě ještě prozatím nevšimne, prosím! Vždyť mám naprosto
nemožný vlasy!“ Rukou si je opět uhladí a přehrne už automaticky jeden pramen vlasů přes oko.
„Narovnat tričko. Ok, to by bylo. Až teď mi došlo, že se celou tu dobu, co procházím chodbou,
nemožně klátím ze strany na stranu, jako kdybych měla za sebou mega párty s příchutí alkoholu!
Teď se ale naše pohledy jistojistě setkali. Narovnej se, narovnej se!“ říká si sama pro sebe. „Pohled
do jeho očí je pro mě vždy ojedinělý a nezapomenutelný zážitek. Ta chodba je snad nekonečná!“
ON: „Konečně, už ji mám zas na dosah své paže. Ale z ničeho nic mě přepadla mnohem větší
nervozita. Mám se na ní jen usmát a zeptat se jí, jak se vlastně má, nebo ji chytnout za ruku a
s trochou nesmělosti ji políbit před všemi těmi ksichty, které se na nás v tu chvíli budou upírat?
Musím sebrat odvahu, ano, políbím ji, ať si každej kouká. Ať se třeba sežerou vzteky, určitě mi ji
všichni ti blbečkové jen závidí.“
ONA: „Že by nakonec sebral odvahu? Ano! Vytoužená pusa padla! Zase rudnu, ach jo. Už si
připadám vážně trapně. O čem s ním pokecat? A jo! Už vím, včera si šel vyzvednou od kámoše Cd,
Sum 41, mohla bych ho poprosit o vypálení…
Čas si vesele plynul dál i s osudy lidí v pozemském světě. Nezastavil se ani u Jeho a Jí. Postupem
času začali mít oba odlišný názor na svět, přátele a jiné zájmy…
ON: „Kde zase vězí? Vždyť už tu tvrdnu nejmíň půl hodiny a ona zase nikde. Možná jí do toho něco
vlezlo…“, projelo mu hlavou. Nechápal, proč mu nezvedá mobil. Poslední dobou o sobě hodně
pochyboval. Nevěděl, co dělá špatně nebo jestli už pro ni třeba není dost dobrý jako dřív...
V zamyšlení a se smutným pohledem odcházel domů…

Další den ve škole:
ON: „Ahoj, ty jsi na mě včera zapomněla? Měli jsme se sejít ve čtyři, vzpomínáš?“
ONA: „Eh, jé ahoj…No víš, já jsem musela pomoci mamce s uklízením. Znáš to, pořád s něčím prudí.
Promiň, už musím jít, kámoška na mě čeká…“
ON: „Počk-“ chtěl ještě něco dodat, ale už to nestihl. Zmizela dřív, než ji stihl alespoň doříct větu.
Zůstal jen tupě zírat za jejími ebenově černými vlajícími vlasy. Už nevěděl, co si o tom má myslet.
O pár dní později:
ON: „Tak co, dnešek už máš volnej?  Že bysme zašli do Plavajdy? Slíbil jsem to kámošům, minule
to byla přece sranda. Tvý kámošky by šly prý taky. Je pátek, spusta času, to by šlo ne?“
ONA: „Já nevím…moc se mi nechce, víš, máme fakt hodně úkolů a ještě jsem slíbila babičce, že se u
ní stavím, a nemohu to zrušit.“
ON: „Aha, takže opět nic. Příští týden má Honza narozky, pokud tedy nebudeš mít něco jiného
v plánu, do kterého opět nebudu zahrnut i já, tak bysme mohli jít na tu oslavu spolu, co řikáš?“
ONA: „Honza? No, já to snad nějak zařídím…“
Navečer se On vrací z Aquaparku. Vezme to cestou přes jeho oblíbený parčík.
ON: „Tohle místo vážně miluji. Skvěle se tady přemýšlí.“ Najednou si Jí všimne, jak si to vykračuje
nedaleko něj. „Vždyť mi tvrdila, že nemá čas! Trochu přidám do kroku, abych jí dohnal.“ „Co? Co
tam sakra dělá tenhle blbeček? To si mě s ním snad spletla či co? Možná měl narozky, když ho
objala… ne to vlatsně ne… měl je v červnu.“
Znervozní. Najedou ho napádá strašně moc myšlenek. Úplně zapomněl, kam vlastněchtěl jít. A
přemýšlí, jetsli se má radši otočit a dělat, že nic neviděl, nebo se vztekle přihnat a jednu mu napálit.
ON: „Já fakt nevím. Proč to udělala? Snad nejsem přeci tak špatnej nebo jsem ji vážně tak štval,
když jsem se snažil ji vytáhnout ven? Vždyť ona ani neví, jak moc mě to všechno trápí… Musím jít za
ní.“ Během několika svižnějších kroků byl už u nich. Přišel zrovna ve chvíli, když už nebyli jen u
objímání.
S opootevřenou pusou zůstal stát.
ONA: Bylo vidět, že je naprosto zmatená. Sarkasmus jí však v hlase nechyběl. „Kde se tu bereš?
Neměl jsi být s kámošema v plavecký?“
ON: „Já? Taky že jsem tam byl, na rozdíl od tebe. Nehorázně jsme si to tam užili. Chtěl jsem si
dnešek užít, ale ty jsi mi to zkazila. Jak vidím, skvěle ses bavila i beze mě.“
ONA: „Já… nech mě ti to vysvětlit.“
ON: „Vysvětlit? A co? Důvod, proč jsi na mě vlatsně neměla vůbec čas? Jak dlouho jsi mi vlastně
kecala, co? Tak doufám, že ses alespoň dobře bavila, protože hra skončila a ty jsi prohrála! To si
vážně nemusela! A ty? Co tak blbě na mě čumíš, si řikáš můj kámoš a pak mě takhle hnusně
podrazíš? Jděte se oba dva vycpat!“
Projel je ještě vražedným pohledem, o točil se a v rychlosti zmizel z jejich dosahu.. Už nechtěl vidět
víc. Tohle mu stačilo. Teď už věděl, že všechno to trápení kvůli ní bylo k ničemu…
-stud-

Konečně jsme měli opět možnost se zdejchnout ze školy, tentokrát směr Praha na
Betalémanii! Odjížděli jsme 23. 3. kolem půl deváté ráno. Akce se zúčastnila většina osmáků,
s několika deváťáky a sedmáky. Protože to byla akce, která souvisí s hudební výchovou, na triko si
nás vzala paní učitelka Koželuhová a p. uč. Ambrožová. Cestu nám měl zpříjemnit ještě pan učitel
Demjan, ale nakonec mu to nějak nevyšlo… 
Cestovali jsme autobusem s opravdu rázným řidičem, který si nenechal nic líbit. I přes
jeho proslov, jenž nás dost ohromil, jsme do Prahy dorazili s dobrou náladou. Prošli jsme se po
Praze až k ministerstvu školství a hned vedle něj se odehrávala celá prohlídka Beatles. V hale jsme
dostali rozchod a samostatně jsme si mohli vše prohlédnout. Mě osobně zaujala místnůstka, ve které
bylo možné si vyzkoušet oblečení z 60-70. let. Na obdivování toho bylo opravdu hodně. Každý se
tam snažil nějak zabavit. Ať už to bylo neustálé převlíkání oblečení, zašívání se v místnůstkách,
ovládání syntetizátoru až po postávání za prosklenou zdí, kde jste mohli mávat kolemjdoucím .
Po seznámení s Beatles, jsme prošli přes Staroměstské náměstí na Václavské, kde byl
povolen rozchod. Všichni se rozeběhli za svým cílem. Někdo občerstvit, jiní se hnali za nákupy
oblečení. Sraz jsme měli, jak se říká, pod ocasem . Chvilku po smluveném čase doběhly paní
učitelky na místo srazu a zeptaly se, jestli jsme všichni, nikdo nic nenamítal, a tak jsme se vydali za
autobus. Vzápětí jistý žák zavolal paní učitelce, že nás nemohou najít a teprve pak všem došlo, že
ještě někdo chybí. Do Teplic naštěstí dorazili všichni zúčastnění žáci. Po vystoupení z autobusu nás
čekala suprová zpráva; budeme z toho psát test .
-studVíte ţe,
Paul McCartney je
nejbohatším umělcem v
populární hudbě. Má
neuvěřitelných 713
miliónů liber (40 miliard
korun).

Tušíte, jaké to je v Incheba Aréně
v Praze na Česko Slovenské SuperStar? Že
ne? Tak vám to trochu přiblížíme.
V neděli 3. 4. probíhala na Nově show
Česko Slovenská SuperStar. Poslední
semifinálové kolo kluků – osm nejlepších
Slováků a Čechů. A my je viděly na živo!
Společně s Šárkou Studeckou jsme tento
výlet za kulturou dostaly odměnou za
odvedenou práci pro školní časopis.
Začalo to tak, že jsme se s panem uč.
Demjanem a paní uč. Eliášovou sešli před
školou, pak jsme odjeli do Prahy. Po
příjezdu do Incheba Arény nám
kontrolovali tašky, ze kterých jsme bohužel
museli vyhodit všechny bonbony, jídlo a
pití. Dokonce i fotoaparáty museli všichni
odevzdat u vstupu, což je důvod proč se
nám nepodařilo ulovit nějaký fotky
účinkujících. Byla to docela malá hala,
takže jsme dobře viděli. Když už jsme
seděli, přišel na podium velice sympatický
pán, který nás poučoval, co při přímém
přenosu nemáme dělat. Poté nás učil
tleskat. Naučil nás několik druhů potlesku
např. trapáka (obyčejné tleskání) a zabijáka
(tleskání + ječení a pískání).

Jakmile v přímém přenosu nastala
reklama, tak opět přicupital ten milý pán a
chválil nás, že jsme jako publikum skvělí.
Také jsme si během reklamy mohly dojít
pro občerstvení. Někdy mezi námi chodili
zdravotníci s kelímky a minerálkou na
osvěžení, protože tam neměli zapnutou
klimatizaci kvůli zvuku a mikrofonům,
takže tam bylo příšerné vedro! Ale bylo to
super!
Po skončení show, jsme odjeli na
půlnoční snídani do McDonaldu, kde oba
učitelé snědli strašně moc cheeseburgerů!
My se Šárkou jsme si dali jen půlnoční
zmrzlinu.  Po snídani jsme už odjeli
domů. A tím náš výlet za Superstar
bohužel končí :( Byl to ale doopravdy
nezapomenutelný zážitek, který si v sobě
dlouho poneseme!
-lhor-

SVĚT PC
Počítačové viry a další havěť - 1. díl
Vítám vás u dalšího hlavního tématu - počítačová havěť. Na
začátek si popíšeme různé druhy těchto nebezpečných programů,
poté si řekneme něco o prevenci a programech, které nás
proti nim chrání a jak se chovat při napadení PC.
Většina lidí už na svém počítači nějakého
vira, červa nebo trojského koně měla. Jak ale
poznat co je co? Dost lidí všechno „svinstvo“
v počítači pojmenovává souhrnně vir, což není
tak úplně správně. My budeme tyto programy
nazývat slovem malware (malicious softwarezákeřný software). Někteří si myslí, že trojský
kůň je vždy to, co na vaší ploše zobrazí
obrázek s trojským koněm…
Teď si tedy popíšeme jednotlivé
potvory ohrožující náš počítač.
Počítačový vir - Virus je typ programu, který se dokáže sám šířit tím,
že vytváří (někdy upravené) kopie sebe sama. Hlavním kritériem pro
posouzení programu jako viru je fakt, že k šíření využívá jiné soubory
– hostitele. Virus se mezi dvěma počítači může přenést jedině tím, že
někdo přenese celého hostitele, např. nějaký uživatel (obvykle
neúmyslně) přenese soubor na disketě či CD-ROM nebo ho pošle
prostřednictvím počítačové sítě.

Víte že,
V roce 1983 sestrojil
jistý Dr. Frederik Cohen
první samomnožící
program, který začal
označovat jako virus.

Trojský kůň („trojan“) - Trojský kůň je uživateli skrytá část programu
nebo aplikace s funkcí, se kterou uživatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá). Je to škodlivý
program, který se skrývá za program, jenž je neškodný.
Červ (worm) - Počítačový červ je v informatice specifický počítačový program, který je schopen
automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme
kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a využívá je ke svému vlastnímu
šíření.
Spyware - Je špionážní program, který odesílá data do jiného počítače - mohou například krást
hesla.

Rootkit - Je sada počítačových programů a technologií, pomocí kterých lze maskovat přítomnost
zákeřného software v počítači (například přítomnost virů, trojských koňů, spyware a podobně).
Adware - Je program, který obsahuje reklamu, která může
obtěžovat uživetele.
To by bylo v našem minislovníčku asi vše. Samozřejmě, že je
pojmů mnohem více, ale nám budou stačit tyto základní.

Víte že,
nás ohrožuje více než
milion druhů
počítačových virů

Nyní si v bodech řekneme, jak předejít nakažení našeho PC.


Mít funkční a pravidelně aktualizovaný antivirový a antispywarový systém



Nestahovat nelegální soubory a nechodit na stránky s pochybným obsahem



Mít pravidelně aktualizovaný operační systém



Pokud to jde, mít funkční firewall

To je pro 1. díl vše. V dalším pokračování si představíme počítačovou ochranu, a také jak se chovat
při napadení PC.

Mozilla Firefox vs Opera
V tomto testu, jak už jste asi zjistili, budu porovnávat dva známé webové prohlížeče Operu a
Mozillu Firefox. Oba tyto prohlížeče jsem testoval v polních podmínkách na mém počítači, který je
o něco mladší než věstonická Venuše, ale nicméně je funkční a jde na něm spustit Opera i
Mozilla. Budu hodnotit vzhled, rychlost spouštění, plynulost videí a další funkce.
Začnu u vzhledu. Základní grafické prostředí je u obou prohlížečů dosti podobné, u Opery
možná o něco více strohé. Záleží spíše na vlastním vkusu. U Opery i Mozilly lze vzhled změnit
podle připravených šablon.
Další disciplínou je rychlost zapínání. U obou
prohlížečů byl domovskou stránkou Seznam.
Vždy jsem měřil časový úsek od stisknutí
enteru až po úplné načtení stránky. Výsledky
jsou následující:

Mozilla Firefox:

15,20s ; 21,15s ; 19,07s

průměr:

18,47s

Opera:

5,90s ; 16,75s; 5,85s

průměr:

9,5s

Opera je tedy při zapínání skoro o polovinu rychlejší než Mozilla. Samozřejmě na rychlejším
počítači by bylo měření určitě jiné, na pomalejším ale vede Opera.
Plynulost videí se dá špatně porovnávat, protože se dosti mění. V Mozille se video rychle načítá,
takže se hudba neseká, ale na video se nedá dívat. Naopak v Opeře se video nenačítá tak rychle,
takže se někdy zasekává video i hudba, ale vše jde jinak plynule.
Reklamy má Mozilla lépe blokované díky doplňku Adblock Plus, který blokuje i některé
doplňky stránek, ty se dají pomocí nastavení filtrů odblokovat. V Opeře musíte některé reklamy
blokovat ručně, což je dosti zdržující a nepohodlné.
Oba prohlížeče poskytují mnoho dalších doplňků ke stažení.
Tyto prohlížeče jsou poměrně vyrovnané, i když na starších počítačích bych volil spíše Operu.
Stažením jednoho (nebo obou) prohlížečů určitě neprohloupíte.
-mkas-

POKUSY A ROŠŤÁRNY DÍL 4.
Jak přimět cigaretu k výbuchu
O CO JDE?
Kdo je jako nekuřák příliš často vystaven modrému oparu, tedy cigaretovému kouři, už si
určitě někdy přál, aby to tomu bezohlednému smraďochovi mohl vrátit. Jaké by to bylo,
použít k tomuto účelu speciální zařízení, které sám sestrojíš a na jehož výbuch hned tak
žádný kuřák nezapomene?
POTŘEBUJEŠ:
cigaretu
sirky (3-5
kusů)
nůž
případně
pinzetu

Víte že,
na následky
kouření zemře v ČR
denně 50 lidí,
ročně to je více než
18 tis.

PRŮBĚH
1. Otáčej cigaretou mezi prsty tak
dlouho, až z ní vyleze přibližně
čtvrtina tabáku. Nesmíš přitom
papírek ani natrhnout, ani zmačkat.
2. Opatrně odřízni hlavičky sirek (podle okolností popros někoho dospělého, aby ti
pomohl).
3. Naplň vyklepanou cigaretu hlavičkami od sirek (pokud to bude nutné, vezmi si na
pomoc pinzetu).
4. Opatrně nastrkej tabák zpátky do cigarety, aby vypadala jako na začátku - hotovo.
Když toto speciální zařízení někdo zapálí, zažije modrý zázrak. Se sykotem a ostrým
plamenem vyletí špička do vzduchu. Nejméně nápadné je, když připravenou cigaretu vrátíš
příbuznému zpátky do krabičky, i když se ti pak může stát, že nebudeš u toho, až to
bouchne.
-lhor-

Norbert a Henrich Wilnrotterovi - NH6
Mám problém vás rozlišit, předstírali jste
někdy, že jste ten druhý a naopak?
No, Heňo má znaménko na tváři, podle
kterého nás učitelé rozeznali… Takže se
podvádět nedalo.
Z Košic do Teplic je to už slušný lán cesty,
cestujete rádi? Jak se máte? Nejste už
unaveni?
Cestujeme rádi, vzdálenost není problém,
těšíme se na nová místa. Máme toho teď
hodně, cestujeme každý týden, což je
dobře pro naši propagaci.
Jste schopni, při tom všem humbuku, který je kolem vás, vnímat
množství lidí na koncertech?
Ale jo, vnímáme, jak lidé řvou, když jich je hodně, je to skvělá kulisa.
Stíháte při vašem pracovním nasazení školu?
Musíme. Dá se to zvládat, ale je to těžké, navíc tento rok maturujeme a chceme jít na práva, takže
toho je fakt dost. Hudba je záliba a škola je povinnost.
Z čeho dostáváte ve škole nejhorší známky?
Těžko říct… asi z němčiny momentálně, protože slovní zásoba se těžko učí, když o víkendech člověk
jezdí po koncertech a pak je utahaný.
Co vás ve škole nejvíc baví za předmět?
Dějepis a Občanská výchova, což je dobré i pro naše chystané studium práv.
Co děláte v čase, kdy nejste na koncertech?
Dáváme dohromady hudbu pro naši desku, rádi si sedneme k počítači, jdeme s přáteli ven,
pokecat, na diskotéku nebo jen tak posedět v kruhu přátel a společně grilovat.
Říkáte, že ve volném čase si rádi sednete k počítači. Takže facebook atd. Vám není cizí?
To vůbec. Máme speciální počítače a mobily, který nás hlasově navigují a říkají, kde momentálně
s kurzorem jsme. Je to velký pokrok a cítíme se s tím dost samostatní. Před tím jsme museli žádat
kamarády o to, aby nám přečetli SMSky, nebo napsali e-mail.
Mám bráchu a občas ho nemůžu vystát, nemáte někdy pocit, že už máte toho druhého dost a
nejradši byste ho poslal někam pryč?
My takové pocity nemáme. Velmi dobře spolu vycházíme. Navíc tím, že jsme dvojčata tak víme,
kdy je ten druhý nervózní, kdy si máme dát pokoj, nehrotit to a rozebrat to později, až se uklidní
atmosféra.
Díky a ať vám to klape v hudbě i ve škole.
-demy-

Hádanky a Vtipy
Jakou e-mailovou
adresu by měla sova v
Maďarsku???
(hu@hu.hu)

Chuck Norris porazil jako
první zeď v pin-pongu.

Tři muži se jdou potápět,
ale když vyjdou, jenom
dva mají mokré vlasy.
Proč nemá i ten třetí
mokré vlasy?????
(ýtašelp ej ežotorp)

Sejdou se dva kamarádi
a ten první povídá:
„Nevíš, kolik se vejde
somálců do 1 auta?„„
A ten druhý povídá:
„Hoď tam tatranku a
uvidíš!„„

Které zvíře je
nejpřítulnější? Anakonda když obejme člověka, do
smrti ho nepustí...

Černá, bílá, černá, bílí,
černá, bílá co je to?
(ůdohcs ez ádap oc
akšitpej)

Jde býk po silnici a najde
rukavici. Zastaví se,
chvilku si ji prohlíží a pak
povídá: "Která kráva tady
zase ztratila podprsenku?"

Dva lovci jsou v lesích ve státě
New Jersey a jeden z nich padne
k zemi v
bezvědomí. Vypadá to, že přestal
dýchat a jeho oči tupě zírají
vpřed. Druhý muž
vytáhne telefon a volá
záchrannou službu. Vykřikuje do
telefonu: "Můj přítel je
mrtvý! Co mám dělat?"
Telefonistka říká: "Uklidněte se.
Vysvětlím vám, co dělat. Nejprve
se ujistěte, že je skutečně mrtvý."
Následuje ticho, pak je slyšet
výstřel. Zpět u telefonu druhý
muž říká: "Dobře, a co teď?"

Šílený vědec zkoumá
blechu. Utrhne jí nožičku
a říká: „Blecho, skoč!“
Blecha skočí. Pokaždé jí
utrhne jednu nožičku, až jí
utrhne tu poslední a říká:
„Blecho, hop!“ Blecha
nic. „Hmmm, to je něco,
blecha po utržení poslední
nožičky přestává slyšet...“

School’s cool
Jumpstyle je druh tance, který vznikl okolo roku 1997 v Belgii.
Postupem času
se rozšířil po celé Evropě. Lidem, kteří tento styl tancují, se říká
Jumpeři. V dnešní
době můžeme Jumpery najít v Americe i v Asii. Jumpstyle se tancuje na
hudbu Jumpstyle, Hardstyle a nebo třeba i na Happy Hardcore. Rychlost hudby se normálně
pohybuje okolo 140 – 150 BMP.
Dělí se na několik podstylů:
OldSchool - Tímto style začíná asi každý, kdo chce začít tančit Jumpstyle. Je nejlehčí ze
všech stylů a zvládne ho i úplný začátečník.
HardJump – Je už náročnější než OldSchool. HardJump basis se používá i v jiných
Jumpstylech, zde jsou triky už náročnější.
SideJump – Vychází z HardJump. Používá se zde stejný basis. Trik s názvem „Wheel“ se
tu často objevuje.
Freestyle HardJump – Používá HardJupm, OwnJump a stejně tak SideJump. Zde se
obejvují spíše lehčí druhy triků.
OwnJump – Jeden z nejmladších stylů, oblíbený obzvlášť v Polsku. Vznikl spojením
SideJump a TekStyle. Dosáhneme ho větší rychlostí tancování a kombinacemi triků.
HardJupm tu příliš neuvidíte.
StarStyle – Tento styl nemá žádný basis a proto je mnohem složitější než HardJump.
TekStyle – Vyvinul se ze StarStyle. Můžete je jej poznat už na první pohled; nemá žádný
basis a pracuje se hodně s rukama. Prakticky si zde můžete udělat cokoli.
V tanci by se měly dodržovat pravidelné beaty. Trik by měl být v souladu s rytmem a melodií.
Pokud Jumper skáče mimo rytmus, říká se tomu offbeat. Tancovat můžete třeba doma (pokud máte
dost prostoru ), na ulici, v garáži nebo prostě tam, kde vás napadne. Nikde není zadán věk, od
kolika do kolika smíte tancovat. Je to pouze na vás. Kdo by chtěl dosáhnout lepších výsledků, musí
hodně trénovat. Chce to hodně trpělivosti a snahu být lepší. Samozřejmě že i v tomto tanci můžete
soutěžit v takzvaných ‚Jumpstyle„ ligách. Většina videoklipů se uloží na Youtube, kde vám porotci
ohodnotí vaše video. Pokud nemáte žádné přátele, kteří by byli ochotni vás naučit tento druh tance,
na netu najdete spoustu videoklipů jiných tanečníků nebo i videa, kde se můžete učit jednotlivé triky
krok po kroku. Jsou i přímo oficiální stránky pro Jumpstyle.
Názvy některých triků:
The Half Twist
The Full Twist
The Secret
Kneespin
360 Spin
P-Hook
Footshake
Sidekick
Tock-Tock
Hi-Tick
Tornado

Připravila jsem si pro vás
zajímavý rozhovor se
zajímavým devatenáctiletým
klukem z Havířova, který se
věnuje rapu a také s ním
vystupuje.
Jak dlouho se zabýváš rapem
a jaký byl důvod začít?
Rap dělám něco málo přes 4 roky a
dostal jsem se k němu sám. Mým hlavním důvodem
proč jsem začal rapovat byl, upřímně řečeno, smutek. Rozešel sem
se s babou, tak sem ten smutek, nervy a vztek potřeboval dát ven. Dal jsem to
na papír a doma nahrál na svým PC.
S kým nejvíc spolupracuješ?
Nemám nikoho s kým bych nejvíc spolupracoval. Buď to dělám sám nebo s mými felaz buď to z
crew nebo z města ať už jsou to lidi jako LiLeK z naší crew Estudiantes a nebo felaz, co mi kryjí záda
jako je Junior, Defro, Bongi. To jsou lidi, o kterých vím, že si těch věcí váží a dělají to rádi a dávají do
toho vše, takže s nimi nemám problém dělat.
Jak to máš s beatama, kdo ti je dělá?
S beatama je to složitější. Máme svého Dj Zahiho, jinak každý beat dělá někdo jiný. Občas něco
nahrajeme i na hudbu z internetu!
Co koncerty? Jak to s nimi
máš?
Tak mnoho koncertů už bylo.
Například Taneční akce
v Boskovicích, na které jsem
hrál společně s naší crew a
Larou 303. V tomto roce
objíždíme města po republice.
12.3 – Bruntál, 25.3 – Znojmo, 2.4 – Praha
a mnoho dalších míst.
Vím, že jsi nedávno natočil svůj první videoklip a povedl se ti, hodláš v tom také pokračovat?
Můj první video počin můžeš vidět na youtube.com a zadej Lil Seint-Uvědomil jsem si. Jinak další
určitě časem přijdou.
Děláš ještě něco kromě rapu?
Muay thai (thajský box) a školu. Toto si teď pořád jedu: Muay thai,
škola a hudba, to jsou priority.
A co že děláš za školu?
Jsem studentem Vítkovické průmyslové školy a Gymnázia v Ostravě.
Studuji obor Hutník operátor. Letos maturuji.

Víte že,
Hiphopová kultura
vznikla na počátku
70. let 20. století v
USA v černošských
ghetech.

Díky za rozhovor a těším se na koncert! :)
Tracky od tohoto frajera si můžete poslechnout na serveru http://bandzone.cz/lilseint
-lucc-

Zamilované páry

Je velmi zajímavé procházet se školou a
sledovat, kdo se s kým dal dohromady. Některé
páry se nebojí veřejnosti a bez ostychu se k sobě
chovají, jako by je nikdo neviděl. Druhá polovina
se ovšem snaží svojí lásku zamaskovat, aby
nevznikali pomluvy nebo různé posměšné
hlášky. Srdci nikdy neporučíš. Velký zájem
bývá o pana učitele Justa, žákyně, které
pokročily na druhý stupeň, jsou z něho většinou
PAF! To je časem naštěstí přejde. Stejně mají
smůlu, protože pan učitel je, doufejme, šťastně
zadaný! Kluci i děvčata se začínají zajímat
většinou o starší, ale také o mladší žáky a žákyně
z naší i z ostatních škol. V hodinách jsou všichni
otrávení a znudění, ale jakmile končí poslední
hodina, vše se mění. Oni jsou veselí a plní
energie a s velkou radostí se těší na odpoledne,
které stráví se svým vyvoleným. Láska hory
přenáší.
-lucc-

aneb zamysli se

Berane, nezapomeň,
že hlavou zeď
neprorazíš!

I když křičíš ze všech
sil, občas ani krále
zvířat není slyšet.

Nesnaž se máchat
svými klepety proti
všem příliš často.

Měl by ses zabejčit a
zamakat na
známkách!

Prázdniny se blíží,
pomalu plánuj, co
budeš dělat, abys
utekl nudě.

Uvědom si, že i ne je
odpověď!

Važ si všeho dobrého
kolem sebe!

I když někdy působíš
jako slabý článek,
tichá voda břehy
mele!

I když jsi doma na
vodě i na suchu,
stejně ti občas
dochází dech, tak
pozor na to!

Neotáčej se zády a
před problémy
necouvej!

Zaměřuj na cíl, ale
nelekej se neúspěchu.

Už zase plaveš proti
proudu? Zkus změnit
směr!

Starší kluci – krajské kolo
ZÁPAS Č. 1

ZÁPAS Č. 2

Ve druhém poločase vedla ZŠ Elišky
Krásnohorské z Ústí nad Labem.
Edisonka ale po třetím gólu
soupeře začala tlačit silným
útokem! Vynikající brankář Váňa
zachraňoval tým spolu s úžasnou
obranou!!!! První zápas skončil
prohrou, ale byl to jen začátek :D.

Hned na začátku soupeř začal útočit jako o
život. Díky dobré obraně a skvělému brankáři
Váňovi jejich nápor vydrželi. Náš sehraný tým
začal po druhé minutě prvního poločasu útočit.
Byla velká šance dát gól, ale hráč s číslem 4 o
pár centimetrů minul branku! Bylo ještě několik
takových šancí, ale bohužel se nám žádná
nevyvedla tak, jak bylo naplánováno a znovu
jsme prohráli .

ZÁPAS Č. 3
A konečně začal třetí zápas! Naši
soupeři byli slabí :D a šikovní
útočníci s přehledem rozstříleli
soupeřovu branku . Vyhráli jsme
sice jen jeden zápas, ale ten byl
velmi vydařený!!

Celkově naši kluci skončili na 5. místě. Móóóóc gratulujeme, skončit na 5. místě z celého
kraje je opravdu velký úspěch! Děkujeme i panu učiteli Justovi za vzornou přípravu
našeho týmu na turnaj!
-negu-, -fofo-

Holky 98/97 - Floorball krajské kolo
ZŠ Edisonova - ZŠ Vinnařská
První minuta druhého poločasu a
naše holky prohrávají 0:1. V
prvním poločase měla Simona
Kosinová dobrou šanci, ale
branku minula. Ale golmanka
Zuzana Fofoňková podržela tým
výbornými zákroky.

ZŠ Edisonova - ZŠ Děčín
V tomto utkání holky prolomily
obranu
soupeře
a
Tereza
Neguczová strefila první góóóól a
po té následovaly další dva
góóóóly, které nastřílela Vanessa
Horvátová a Kamila Egeimaierová.
Holky se snažily udržet míček na
soupeřově půlce a také se jim to
moc dařilo! Po vybojované výhře
3:0 holky obdržely za 5. místo
čokoládu od sponzora ORION a
krásný diplom. Trenérka neboli
paní uč. Miroslava Frontzová
podporovala své svěřenkyně po
celý turnaj a byla velmi spokojená,
což se o holkách, které prohrály
sázku s paní učitelkou, říct nedá !
-fofo-

ZŠ Edisonova - ZŠ Podbořany
Děvčata dostala hned v úvodu zápasu
soupeřky
pod
tlak,
jehož
vyvrcholením byla obrovská šance
Kamily Egeimaierové, která se octla
sama před golmankou. Prudká střela
ovšem branku minula. V tomto zápase
zazářila i Tereza Neguczová - byla
jednou z nejlepších hráček na place!!

6 - 7 TŘÍDA
Teplice-Louny 16:0 (4:0)
První zápas jsme hráli proti základní
škole z Loun. Začátek zápasu byl velmi
vyrovnaný a soupeři občas ohrozili naši
branku. Náš brankař Jan Plachý si ale branku
pohlídal a gól nedostal. Naši kluci se nenechali
zastrašit a přece jenom dali čtyři góly. První
poločas skončil tedy 4:0 pro naše mužtsvo.
Do druhého poločasu nastoupili kluci z
Edisonky s velkým nasazením a s cílem dát co
nejvíc gólů. Také se jim to vyplatilo a z ničeho
nic začal na hřišti gólový kolotoč.
Trenér Jakub Pintrava byl s klukama
velmi spokojen. Kluci nakonec vyhráli 16:0.

Teplice-Česká Lípa 6:4 (1:4)
Druhý zápas jsme hráli proti základní
škole z České Lípy. Naši kluci tento zápas
podcenili a také na to doplatili. Mužstvo z
České Lípy se velmi snažilo a hned po
začátku první půle jsme prohrávali 2:0. O pět
minut později naši kluci snížili na 2:1, ale
hráče z České Lípy to nijak nezaskočilo a
přidali další dva góly. Naši kluci s tímto
výsledkem už do konce poločasu nedokázali
nic udělat.
Do druhého poločasu dal hráčům pan
trenér pár rad a šli do boje. Kluci si věřili a
chtěli za každou cenu vyhrát. Po pěti
minutách snížili na 3:4 a začali dostávat
soupeře pod tlak. A to se jim vyplatilo a po
dalších pěti minutách se podařilo vyrovnat.
Po tomto gólu se hrál velmi pěkný fotbal, oba
týmy hrály na 100%, ale naši kluci byly
úspěšnější. Do konce zápasu dokázali přidat
dva góly a celý zápas otočili. Po tomto
těžkém zápase si kluci z Teplic zajistili
postup do republikového kola. Gratulujeme!

PRVNÍ ZÁPAS 1:0
Už od první minuty utkání to byl vyrovnaný
zápas. Liberecké mužstvo dobře kombinovalo a
předvádělo pohledné akce. Také teplický tým
ohrožoval hostující branku, ale ani jeden mančaft
nedokázal míč dostat až za brankovou čáru. Kluci
se povzbuzovali, hecovali, ale gól nemohli a
nemohli dát. Trenér Michal Kolčava se snažil
teplické mužstvo motivovat, ale skórovat
nedokázali. Proto po prvním poločase zůstal stav
0:0.
Ve druhém poločase se hra zlepšila a kluci se
dostávali do větších šancí. V půlce druhého
poločasu dokázalo naše mužstvo vstřelit gól. A to
kluky pozvedlo a převzali zápas do svých rukou. Po
tomto gólu už soupeři téměř nepůjčili balón a
ovládali hru. Do konce poločasu se výsledek
nezměnil a družstvo Teplic zvítězilo 1:0.

DRUHÝ ZÁPAS 23:3
Druhý zápas byl úplně jiný než ten
první. V tomto zápase padaly góly stále.
Naši kluci byli jasně lepší a hrálo se stále
na půlce soupeře. Náš tým si dokázal
vytvořit krásné akce, ze kterých většinou
skóroval. Kluci si udělali velký náskok,
který už soupeř nedokázal srovnat. První
poločas naše mužstvo s přehledem
vyhrálo.
Ve druhém poločase se hra
nezměnila. Přidali další branky a jeden
z nich si dal i teplický brankář Lie Huy
Hiep. Trenér byl s hráči Teplic spokojen.
Kluci si s chutí zastříleli a výsledek byl
23:3 pro teplické mužstvo. Gratulujeme!
-sedl-

Sýkorka

Na okno sedla sýkorka.
Nic divného v tuto dobu,
jenom mi trochu vadí, že
není to okno do dvorka,
nýbrž vede do spíže
plné ptačího zobu.
Potvůrka.

Bobří V.

Jel bobr Bob z oslavy
z Bobrna k Bobřeclavi.
Cestou usnul v kupé vzadu,
dojel tak až do Bobradu.

Chřipka

Cítím se jak zmoklé kuře,
oči zpuchlé, hltan zduřen.
A co chvíli někdo zakdáká:
jsi nejslabší, máš padáka.

Kolo kolo

Kolo kolo mlýnský
chce ho Olda Kinský
Kdybys dělal přemety
neprolomíš Dekrety

Doktorská
Na pramici po moři
pádlují tři doktoři.
Ach ty platy, ach ty,
na jachtu či plachty
nemohli si naspořit.

KŘÍŢOVKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Co se barví na Velikonoce?
Kdo ti přinese sladkosti?
Co každý rád mlsá?
Čím nebarvíš vajíčka?
Kdo chodí šlehat pomlázkou?
Co se plete z vrby?
Velikonoční volno jinak
Co se vylíhne z vajíčka?
Kdo dává vejce?

10.V čem se nosí vajíčka?

1 – Nemotora.
2 – Dravý pták.
3 – Potřeba k filmování.
4 – Opak záporu.
5 – Mraky.
6 – Otec Kazi a Libuše.
7 – Rajská nebo koprovka.
8 – Hlas kukačky.
9 – Mláďata prasete.
10 – Část stromu.
11 – Malá Eva.

Maminka přivedla malou dceru k zubaři. "Káťa se hrozně bojí. Vrtáte
bezbolestně pane doktore?" "Většinou ano, ale občas mě (TAJENKA)."

A – Velký černobílý kytovec.
B – Vázanka.
C – Ťukání.
D – Hnědé lesklé plody v pichlavém obalu.
E – Malý korýš.

Tisíc oček má, ale nevidí,
hřeje, i když nehoří,
nosí se, ačkoli nemá nohy.
Co je to?

REDAKCE
Stálí redaktoři, kteří aktivně tvoří celý časopis:
Lucie Tenopírová (-lucc-) z 9. C
Šárka Studecká (-stud-) z 8. B
Lenka Horváthová (-lhor-) z 8. B
Marek Kasner (-mkas-) z 8. A

Sportovní redaktoři:
Richard Sedláček (-sedl-) z 6. C
Zuzana Fofoňková (-fofo-) z 6. C
Tereza Neguczová (-negu-) z 6. C

Občasní dopisovatelé:
Nikola Šrámková (-sram-) z 8. B
Jiří Kronďák (-kron-) z 8. B

Korekce a finální podoba
Mgr. Zuzana Eliášová (-zuzel-)
Bc. Pavel Demjan (-demy-)

Obálka
Josef Bartoň

Kontakt:
www.edisonka.cz
redakce-edisonka@seznam.cz
http://casopisedisonka.xforum.cz/

SOUTĚŽ Do formuláře napiš vyluštěné tajenky, jméno a třídu. Odstřihni lístek a vhoď do
redakční schránky, kterou najdeš před ředitelnou. Na dva vylosované výherce čekají zajímavé ceny.
Losování proběhne 1. 6. 2011.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TŘÍDA
Tajenka č. 1: ………………………….…

Tajenka č. 2: ……….……………………

Tajenka č. 3: …………………………….

Tajenka č. 4: …………………………….

Tipovací otázka: Zkus si tipnout, jaký by byl dohromady věk všech učitelů na naší škole.

