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Neumírej,
prosím

PŘÍBĚH

ÚVODNÍK
Přátelé, kamarádi…
Držíte v rukou první vydání časopisu
Edisonka ve školním roce 2011/2012.
Zároveň je to čtvrté vydání, které vzniklo
v nové sestavě. Protože se Edisonka snaží
s každým dílem přinést něco nového,
nezapomněli jsme na speciální články a
legrácky ani na toto podzimní vydání.

V naší redakci se snažíme držet krok
s dobou a informovat vás o důležitých
tématech. Proto jsme nově zařadili rubriku
Ekologie, Cars či Domácí mazlíčci. Nechybí
ani oblíbená rubrika Černá a bílá nebo
School’s cool, ve které tentokrát najdete
reportáž o Fingerboardu. Mladší čtenáři
jistě ocení nemálo omalovánek nebo
doplňovaček.

V podzimním díle také naleznete
speciální články. Mezi ně patří velmi
zajímavá anketa mezi žáky ZŠ Edisonova a
ZŠ Maršovská, kde mnozí poznáte své
názory. Samozřejmě jsme nezapomněli ani
na uplynulé akce školy, a to nejen ty
sportovní, ale také kulturní či přírodovědné.
Nechybí ani stránka s novinkami, kterých
jste si mohli od začátku roku všimnout.
Dalším speciálem tohoto dílu je
chemický rozbor potravin nového školního
automatu. Čtvrté vydání uzavírá tajemný
příběh Neumírej, prosím, ale o tom už
uvnitř časopisu…
Než se pustíte do čtení, řeknu vám tu největší novinku. Od tohoto dílu každý redaktor nejen
sám píše články na témata, která mu jsou blízká, ale zároveň si k nim tvoří i vlastní grafiku. Což,
věřte, není žádná sranda. Proto celou redakční radu (seznam redaktorů i se zkratkami naleznete
na poslední straně časopisu) velmi chválíme a děkujeme jí za pilnou a zodpovědnou práci!
Doufáme, že i vy oceníte naši snahu a třeba se dočtete i něco nového a zajímavého. Užijte si
podzimní vydání časopisu Edisonka!
-zuzel-

KDYŽ PŘEŽIJEŠ KINDER TOUR, PŘEŽIJEŠ VŠECHNO!!
Když jsme se dozvěděli, že nás 23. září čeká „koncert“,
všichni jsme se těšili, že se zase ulejeme jednou z vyučování.
Celá škola se sešla kolem osmé před kulturákem a všichni se
nacpali dovnitř. Posedali jsme si po třídách na volná místa a
show začala.

Okolo nás se to začalo hemžit
lasery. Lasery všech barev se
mihotavě šířily okolo nás. Malé děti
z toho byly celé nadšené, ale líbilo
se to i těm větším. Všichni si
mysleli, že když to mělo tak báječný
start, bude to čím dál lepší . Ale
asi jsme se hodně spletli.
Na podium vyběhli čtyři pánové, kteří okolo
sebe měli mikrofony, kytary a bubny. Začali nám
„zpívat“ písničky… Ale to, co na pódiu předváděli,
vůbec se zpěvem nemělo nic společného!!!
Malým dětem se to moc líbilo, pohybovaly se do
rytmu, tleskaly, někdy zkusily i zpívat, ale pro nás
to mělo několik nevýhod. Jedna z nich byla, že děti
v posledních řadách rozuměli každé páté slovo.
Pánům nebylo vůbec ale vůbec rozumět … A na
to, že byl údajně na textech založen celý
program… Prostě o přátelství jsme neslyšeli vůbec
nic. Mně osobně to po půl hodině přestalo bavit a
chtěla jsem, aby to už skončilo. Místo abychom
poslouchali písničky, dělali jsme si z toho spíše
legraci!! Naštěstí se moje přání brzy vyplnilo a
„povedená show“ skončila.

Po tomto nevydařeném koncertě jsme se opět vydali do školy. Ani mě nenapadá, jak
bych tento zážitek zhodnotila. Se spolužáky jsme se shodli na jednom: nelíbilo se nám to a
jedním slovem to bylo STRAŠNÉ  .
-karc-

Schoolnews
Ve škole se toho od září (nebo ještě
před zářím) stalo poměrně hodně.
V tomto článku shrnu všechny novinky,
které na naší škole doteď nastaly.
Zde je tedy výčet novinek. V mojí
třídě 9. A nastaly velmi důležité změny.
Paní učitelka Ambrožová, jež byla naše
třídní v 8. A, odešla na mateřskou
dovolenou. Narodil se jí kluk Petr. Za
celou školu přeji p. uč. Ambrožové
hodně štěstí s novým děťátkem.
Naší třídní už tedy není p. uč. Ambrožová, ale p. uč.
Koželuhová, která má s třídnictvím také zkušenosti. S naší
třídou nemá (převážně) žádné problémy. Když se nějaké ale
objeví, bleskurychle je vyřeší. Novou třídní se stala také naše oblíbená paní učitelka češtiny a
vrchní redaktorka časopisu p. uč Eliášová, která nyní „velí“ třídě 6.A. Nově také učí dějepis, na což
si postupně zvyká (i při hodině češtiny). Dějepis místo p. uč. Ambrožové učí také p. uč. Bartoň,
p. uč. Kamenská, p. uč. Suchá a p. uč. Turusová.
Na prvním stupni přibyla nová paní
učitelka Lechmanová, která nyní učí třídu
2.A místo p. uč Novákové, jež odešla na
mateřskou.
Změny zavítaly také do informatiky.
Předmět mají nově také žáci 4. a 5. tříd,
z čehož je p. uč Demjan „nesmírně nadšen“
(já se mu ani nedivím), protože učit celý
druhý stupeň a navíc další dva ročníky je
poměrně náročné. Celkem se týdně
v počítačích na informatice vystřídá 17 tříd.

Než se dostanu k dalším novinkám,
musím také podotknout, že náš
dlouholetý školník, pan Přistoupil, odešel
do důchodu. V tuto chvíli jeho práce
vykonává pan Fišer.
Teď si probereme novinky, které
se týkají věcí. Naše škola nezahálela a
nějaké dárky nám (sobě) nadělila, a to
nejsou ještě ani Vánoce. Jedna z prvních
věcí je např. nový modrý koberec
v učebně hudební výchovy. Jistě je to
vítaná změna po starém zajímavě
zapáchajícím koberci neidentifikovatelné
barvy.
Mezi další, mírně užitečnější věci,
patří nové tabule, jimiž se škola
vybavovala už minulý rok. Tyto
tabule využíváme přímo maximálně
(neustále spotřebováváme křídy –
alespoň v naší třídě).
Poslední z „dárků“ je nový
automat na jídlo a pití, který se
nalézá vedle automatu na kávu a jiné
nápoje. O zajímavých věcech, co se
týče automatu, se můžete dočíst
v tomto díle v článku „Jaká tajemství
skrývá školní automat?“.

Vyjmenoval jsem v tomto článku výrazné novinky na škole. Doufám, že jste se dověděli něco
nového nebo si při čtení alespoň vzpomněli na ty informace, které jste už od začátku roku stačili
zapomenout.
-mkas-

ˇ
ˇ
Prírodovedný
kurz
Naše škola se rozhodla uspořádat přírodovědné kurzy pro žáky 8. ročníku.
Zahrnuty byly předměty: přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie. A
jelikož je to v zájmu výuky, mohli jsme získat dobré i špatné známky.

První ročník kurzu jsme
zahájili v Jiřetíně pod
Jedlovou. Cestou jsme se
zastavili
v zoologické
zahradě v Děčíně, kde jsme
byli rozděleni do devíti
skupin a ihned poté jsme
byli zaúkolováni do fyzických
a vědomostních testů.

První den kurzu jsme
navštívili muzeum České
Švýcarsko, kde jsme nabyli
nové vědomosti ohledně
krásy přírody. V rámci toho
jsme měli i průvod po
skalách, ale než jsme se k těm
skalám vůbec dostaly, musely
jsme překonat cestu přes
krávy.

Když jsme přijeli do
Jiřetína na nádraží jsme se,
v domnění, že už máme
všechno za sebou, radostně
vyhrnuli z vlaku. Jenže jsme
v zápětí zjistili, že nás ještě
čekají „pouhé“ 3 km chůze.
Samozřejmě jsme se po
cestě nezapomněli ztratit,
takže jsme nadešli ještě 2
km navíc! Po příchodu do
chaty jsme padli. A jediné,
co se nám honilo hlavou,
bylo: „Co bude k večeři?!!“

Ano, čtete dobře, přes
krávy. Většině z nás se nohy
propadaly do smíšeniny
bahna s výkaly. Ale poté, co
jsme se vyškrábali nahoru,
jsme se kochali nádherným
výhledem. V rámci každého
dne i dnes jsme měli měřit
každé dvě hodiny teplotu.
Když jsme došli na chatu,
učitelé
si
mysleli,
že
zapadneme
rychle
do
postele, ale napříč tomu jsme
večer blbnuli, smáli se a hráli
flašku.

Učitelé z toho šíleli. Nejhorší bylo, že ten večer
měl dozor pan učitel Just a jako trest byly kliky, ale
my mazané lišky se z toho vykroutily.
Učitelé si nás chtěli zkrotit, a tak se rozhodli, že
budou bodovat úklid a trestem bude vyběhnout
lanovku. Ačkoliv toho hodně napovídali, né vše
splnili, a většina z nás vyšla bez trestu. Na druhou
stranu učitelé měli i dobré úmysly, a tak nám
vymysleli stezku odvahy. První na řadu přišli
zlobiví děti a ti, kteří chtěli jít sami. Nebudu
jmenovat, ale bylo tam pár dívek, které se moc
bály a vyronily i pár slz. Ale jelikož na nás vyletěl
nějaký mrzutý chlapík, ukončili jsme to a rozhodli
se, že stezku zopakujeme další den. Ale o tom až
později.

Další den jsme měli ten
nejtěžší a nejnáročnější úkol
zaměřený na vše, co jsme se ten
týden naučili. Úkol byl nazván
orientační běh. S mapou a
buzolou jsme běhali po lese a
odpovídali na otázky na různých
stanovištích.
Na konci výletu jsme si
udělali táborák se slibovaným
dokončením
stezky
odvahy.
Tentokrát ale strašily děti.
Bohužel byly méně strašidelné
než učitelé. Na ohni jsme si pak
opékali tradiční buřty, jablka a
žužu.

Bohužel jsme ten samý den už museli balit a den na to jsme odjížděli. Moc se nám to líbilo
a většina z nás by se do Jedlové zase vrátila. Děkujeme proto především paní učitelce
Froncové, že to vůbec navrhla a poté uskutečnila. Nadále děkujeme p. uč. Hozákové, p. uč.
Kapounové a p. uč. Justovi, že s námi měli trpělivost, zabavili nás a přitom i něco naučili.
-zuko-elpa-

Agama kočičínská aneb ideální mazlíček
V prvním čísle nové rubriky bych chtěl představit agamu kočičínskou. Agama je
velmi pěkná, hodná a přátelská ještěrka. Je barevná, má pruhovaný ocas a je celá
zelená. Na zádech má velký hřeben.

Třída: plazi
Druh: Agama Kočičínská
Výskyt: Indie, Vietnam, Čína
Vejce: 8-12

Agama dorůstá až
jednoho metru a může vážit až
půl kilogramu. Na záchod chodí
jen do vody. Krmí se červy,
cvrčky a sarančaty. Má ráda
vlhko a vedro. Je to ideální zvíře
do bytu a k dětem, protože je moc
milá a nenáročná. Stačí si pořídit
terárium asi jeden metr dlouhé a
padesát cm široké a vodní bazén.
Povinné je i mít zářivku, která
svítí dvanáct hodin denně.
Jednou denně jí rozprašovačem
stříknete do terária a dáte jí
pinzetou červy. Většinou sežere
tak dva až čtyři. Musíte si dát
pozor, abyste ji nechytli za ocas,
protože by ho upustila a už jí
nedoroste tak velký.
Moje agama je asi půl
roku stará. Jednou za měsíc se
svléká z kůže a já tu kůži potom
suším, abych si ji mohl schovat.

Víte že,
agama může vážit až 500
gramů a měřit až metr.

Po dvou dnech jí měním vodu
v rybníku a teď jí chystám udělat
vodopád. Na vodopád potřebuješ
čerpadlo a trubici, celkem to stojí
asi 400 korun.

Momentálně mám kluka, ti jsou větší, ale chtěl
bych i holku, aby mohli mít malé agamy. Agama se dá koupit
od 500-1500 korun. Je samozřejmě lepší si koupit Agamu u
chovatele, protože ve zverimexu může mít i bacily a může
zahynout. Doufám, že si můj tip necháte projít hlavou a
Agamu kočičínskou přivítáte u sebe doma.

-onku-

Černá  - Bílá 
Ahoj, letos tu máme zvláštní vydání stránky Černá  - Bílá . Hlasovali ţáci 6. – 9.
tříd ZŠ Edisonova a ZŠ Maršovská. V této rubrice se porovnává, jestli jsou lepší
CONVERSE BOTY x NIKE BOTY.
V této skupině vyhrály NIKE BOTY. Získaly
neuvěřitelných 126 hlasů a tím se dostávají na
BÍLOU listinu.

Na druhém místě skončily CONVERSE BOTY.
Získaly 65 hlasů a tím se dostávají na ČERNOU
listinu.

Názory na ně byly:

Názory na ně byly:

Vydrží déle než Converse
Jsou levnější než Converse

Jsou drahé
Rychle se ničí

Víte že,
Converse se na trhu drží téměř
stovku let - překonala světové
války i ekonomické krize.

Víte že,
se používají 4 různé číselné
systémy k určení velikosti bot
(EU, UK, US, Asie).

Víte že,
firma Nike byla založena
v roce 1964 atletem Philipem
Knightem a jeho trenérem
Billem Bowermanem.

-lhor-

Činoherní studio Ústí nad Labem
Utrpení mladého WertherA
Jako minulý rok, i letos jsme dostali od paní učitelky
Eliášové nabídku, že bychom se mohli vydat do
Činoherního studia v Ústí nad Labem a zkouknout hru,
která bude na programu. Tentokrát – Utrpení mladého
Werthera od Johanna Wolfganga Goetha. Nikdo z nás
neváhal ani chvilku a všichni se začali těšit. Vždy to bylo
totiž super. 

Když jsme tam dorazili, udělali jsme ze sebe
hodné a slušné děti a začali se chovat vzorně. Měli
jsme hodinu do začátku a my se těšili na to, jaká ta
hra asi bude. Hodina utekla jako voda a najednou
jsme seděli v hledišti. Zhasla světla a začalo
představení. Byla to hra, kde hrál jen jeden herec –
Jan Jankovský. Hra vyprávěla o mladém chlapci,
který se nešťastně zamiloval do dívky jménem
Lotta. Dívka byla však zasnoubená s Albertem.
Werther neunáší pomyšlení na to, že Lotta patří
Albertovi, a tak často přemýšlí nad tím, jaké by to
bylo, kdyby Albert zemřel a Lotta mohla být jeho.
Takhle se trápí den co den, až ho to dohání k
šílenství a zastřelí se.
Tato hra se mi velmi líbila. Přemýšleli jsme
nad tím, jaké to asi musí být, když se někdo takhle
nešťastně zamiluje, až to skončí tragédií. Jelikož je
to hra z 18. století, ne vždy jsme rozuměli všem
slovům, ale stačilo sledovat samotný herecký
výstup a bylo jasno.
Velice herce obdivuji, protože hrál sám a měl
tolik textu, který se musel naučit. 

Účast byla dobrovolná, takže
mohl jet jen ten, kdo chtěl. Jako
doprovod jela ještě paní učitelka
Hrabětová. V úterý 25. října jsme
se sešli na nádraží v Teplicích v
půl šesté večer. Počkali jsme, než
se shromáždili všichni účastníci a
vyrazili jsme směr Ústí nad
Labem. Ve vlaku jsme se smáli,
blbni a nafotili crazy fotky. Na
plánu jsme měli ještě jednu věc,
než jen divadelní hru. V Ústí se
zrovna v ten den natáčela scéna do
filmu, a kdyby se bývala před
námi paní herečka nestyděla,
mohli jsme vidět, jak se takový
film točí. I když jsme byli trochu
zklamaní, na náladě nám to
nevzalo, a vydali jsme se k
činoheráku.

Po skončení jsme se vydali
zpět k nádraží, a protože jsme byli
hladoví jako vlci, udělali jsme si
menší zastávku v Burger Kingu.
Všichni spokojení, nadšení z hry a
s nacpanými bříšky jsme čekali, až
si pro nás přijede vlak. I zpáteční
cestu jsme si užili, rozloučili se,
popřáli hezké prázdniny a odebrali
se do svých postýlek .

Celé jsme si to zkrátka užili a moc děkujeme našim paním učitelkám, že nám umožňují
takovéhle zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat. Těšíme se další představení. 

Jak se Vám líbilo v činoheráku?? Jak se Vám líbila tato hra?? 
Bylo to úžasné. I přesto,
že to bylo vážné téma, jsem si
to tam užila.  Herec dokázal
perfektně zahrát všechny
emoce a udržel si pozornost
publika. Má můj obdiv!
Ano, v činoheráku
se mi velice líbilo, bylo
to super .

Představení bylo dobré,
herecký výstup byl skvělý, ale
téma bylo opravdu složité. 

V činoheráku jsem
byla poprvé a moc se mi
to líbilo. Jak divadlo, tak
i hra .
-karc-

KDO S KOHO?!
MARŠOVSKÁ VERSUS EDISONKA
Dávejte velký pozor! Tentokrát jsme si pro vás připravili
něco extra! V redakci jsme si říkali, že udělat anketu mezi
dvěma trnovanskými školami by byl originální nápad. Jak
víte, obě školy jsou zaměřené více na jeden předmět sport, nebo hudební výchova, a proto jsme obě školy
chtěli porovnat.
A tak dlouho nezůstalo u diskuzí a nápad jsme realizovali!
Čtěte pozorně!
Ve středu 12. října jsme se s holkami vypravily na ZŠ Maršovskou a vyzpovídaly jsme celý
druhý stupeň. A o čem že je vlastně řeč? Pro jejich žáky jsme vymysleli takový speciální úkol: do
rukou jsme jim podstrčili dotazníky s otázkami na naši školu, které měli dle svých názorů vyplnit.
Na Edisonce jsme udělali podobnou anketu, ale s otázkami zaměřené na ZŠ Maršovskou. Prolezli
jsme u nich na škole všechny třídy 2. stupně a v každé z nich jsme je seznámili s naší anketou.
Můžu říct, že asi po 4. prošlé třídě jsem znala celý obsah proslovu nazpaměť :) Nejdříve jsem naši
čtveřici obecně představila a seznámila žáky s jejich nastávajícím úkolem. Pročetla s nimi všechny
otázky a následně jim dala prostor na vyplňování. Musím uznat, že i přesto, že nevím, zdali to
vůbec žáky zajímalo, mi věnovali pozornost.
Mezitím co psali své názory, jsme je ještě v rychlosti
nechali hlasovat v naší rubrice Černa x Bílá na téma:
BMX x SK8 a dále ve značkách bot: Converse x Nike.
Zpravidla se v každé třídě ze začátku zdráhali zvedat
ruce, ale nakonec se vždy snad většina třídy hlasování
zúčastnila. Výsledky si můžete sami přečíst v rubrice.
Popravdě, vůbec jsme nečekali, že nám žáci budou věnovat tolik pozornosti a že budou
učitelé tak vstřícní! Po každém mém dlouhém proslovu následovalo rozloučení se třídou a
poděkování ve jménu celé redakce.
Naše otázky byly rozmanité a stejně tak jsme obdržely i rozmanité odpovědi. Ty
nejoriginálnější a nejčastější si přečtěte právě tady.

1. Co tě ve škole baví?
Hv, M, Čj, Rj, M, Inf, Nj, přestávky,
kroužky, fotokroužek, plavání

2. Jaký máš názor na ZŠ Edisonova?
+
- je to dobrá škola
- jsou tam sexy fotbalisti

-

- jsou tam moc namyšlení fotbalisti
- můj názor je, že každá škola je
něčím výjimečná, a taky žádná
škola není bez chyb
- Edisonka se mi nelíbí, strašný…
- ne moc pozitivní...
- je to průměrná základní škola

3. Znáš z Edisonky
někoho? Jaké s ní/ním
máš vztahy?
- znám, ale nevycházím
s nimi
- znám a máme výborné
vztahy
ano, mám tam přátele, ale
moc s nimi nevycházím

4. Víš něco o této
škole?
- stojí na jílovité půdě a
pomalu po ní klouže :)
- sportovně založená a
doufám
- je tam milý personál

5. Jaký mají žáci ZŠ Edisonova podle
tebe názor na ZŠ Maršovskou?
- myslím, že nás pomlouvají
- špatný, nemají nás rádi
- že jsme nafoukaný
- asi nejsem Edward a neumím číst
myšlenky!
- že jsme lepší
- že jsme jen trapní zpěváčci

7.Chodil/a bys rád/a
na tuto školu? Proč?
- ne, jsem spokojená tady
-ne, kvůli těm fotbalistům
- ne, mám ráda svou školu
- ne

6. Víš, na co je ZŠ
Edisonova zaměřena?
- na sport
- cizí jazyky
- na fotbal, je tam hodně
Tepličáků

8. Myslíš si, že žáci ze tříd zaměřených
na Hv mají nějaké výhody?
- jo, učitelé jim dávají přednost
- mají lepší známky
- mají zkrácené vyučování
- mohou předbíhat na obědě
- jsme si rovni
- jak to mám sakra vědět?!

Den na Maršovské jsme si vážně užily. Nejen že jsme byly nadšené z té skvělé spolupráce,
které se nám dostalo jak od žáků, tak učitelů, ale také z vybavení školy. Hodně se nám zalíbily
nástěnky s fotkami žáků z různých akcí. U nás na škole nic takového nemáme.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří se námi podělili o své názory, ale samozřejmě i
vedení školy za to, že nám tohle všechno umožnilo. Pečlivě jsme pročítaly veškeré odpovědi a
našly jsme mezi školami velké podobnosti :) Takže vzhůru do porovnávání odpovědí z obou škol.
Doufáme, že se vám anketa líbila a odpovědi vás někdy třeba nejen donutí k úsměvu, ale třeba i
ve vás probudí zájem o žáky z druhé školy :) Anketu pro vás připrala Šárka, Lenka, Verča a Karča.
Mockrát děkujeme!
-stud-such-lhor-karc-
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Bouračka před
školou
Dne 11. října
auto
značky
Škoda
Felicia
v bílé barvě jelo
směrem ke škole
a nabouralo do
lampy.
Jelikož
nebyl
nikdo
připoután,
všichni cestující
lítali po autě.
Když to žák z 8.B
Matěj Berkovec
uviděl, společně
s p.
uč.
Koželuhovou
běželi k autu.

Víte že,
v autě seděli tři děti, máma a
táta. Nikdo nebyl připoután a
auto jelo cca 70km/h.

Naštěstí tentokrát všechno dopadlo dobře. Chválíme p. uč.
Koželuhovou a Matěje Berkovce, že byli tak duchapřítomní!

Když zjistili, že
něco z auta teče a
kouří se z něj,
začali
vytahovat
lidi z auta a mezi
tím
volali
záchranku
a
hasiče. Byl jen
zázrak,
že
se
nikomu
nic
nestalo.
Auto
málem vybuchlo.
Řidič měl nejspíš
srdeční slabost, a
proto najel do
lampy.
-onku-

Přírodovědný
klokan:

další z poddruhů
papírových
vačnatců
Sezóna školních olympiád a
všemu, co se jim podobá, znovu
pomalu začíná. Tento rok ji zahájil
Přírodovědný klokan. Tato soutěž je
na naší škole novinkou. Mě, jako
člověka, který musí být na jakékoli
podobné akci povinně poměrně
potěšila. Dost bylo nepříliš záživných,
někdy
až
příliš
„psycho“
matematických klokanů (ten nás bude
pravděpodobně čekat také). Tento
poddruh klokana byl alespoň podle
mě mnohem lepší a přívětivější svými
otázkami, které se týkaly fyziky,
zeměpisu, přírodopisu a i trochu
matematiky.
Přírodovědný klokan na naši školu spíše trochu vtrhl. Zadání soutěže se totiž objevilo ze dne
na den. Ještě na obědě nás p. uč. Kapounová odchytila a pověděla nám o této nové soutěži.
Druhý den jsme již nad otázkami v klokanovi přemýšleli (nebo tipovali a nepřemýšleli) a usilovně
zapisovali A, B, C, D nebo E.

I přes některé velice
obtížné
otázky
byl
Přírodovědný
klokan
poměrně
zábavný.
Možná, že jste se
neumístili na zrovna
dobrém místě – nevadí,
každý je dobrý v něčem
jiném
a
zrovna
Přírodovědný klokan vám
nesedl. Mě ale poměrně
bavil a potěšil, protože
jsem se umístil na prvním
místě (hned to člověka
baví víc ). Všem tedy
přírodovědného klokana
vřele doporučuji.

Zjistil jsem překvapivou věc,
některé otázky byly lehčí, a
některé těžší . Přírodovědný
klokan byl vlastně matematický
klokan s jiným tématem. Papír
byl rozdělen na otázky za 3, 4 a 5
bodů. Některé dotazy se do své
bodové kategorie sice moc
nehodily (např. otázka za 5 bodů
– Vyberte skupinu zvířat, která
se vyskytuje v Austrálii; to by
uhádlo i malé dítě). Za každou
špatnou odpověď se bod
odečítal. Do mínusu se dostat
naštěstí nelze, protože vlastníte
v základu tolik bodů, kolik je
otázek. Osobně si myslím, že je
lepší tipovat (když nevíte),
jelikož když správnou odpověď
trefíte, máte za to bodů
mnohem více, než když ji
netrefíte. Strategie je ale různá.

Víte že,
Víte že,
Přírodovědný klokan
vznikl v roce 2006.

Víte že,
Celkové vyhodnocení
a zpracování statistik
za celou Českou
republiku se provádí
v centru v Olomouci.

Každá soutěž „Klokan“
obsahuje 24 otázek.

EKOLOGIE
Všichni kolem nás se pořád ohánějí ekologií. Televize, rádia, internet, škola...
Všude samá ekologie... Ale co to vlastně je?!
Slovo ekologie se vyuţívá v širokém smyslu
jako ochrana ţivotního prostředí.
Sousloví označuje obvykle systematickou a
vědecky podloţenou lidskou činnost, která
zahrnuje ochranu okolního prostředí
nutného pro uspokojivý ţivot všech
organismů na Zeměkouli a to včetně
člověka samotného.
Ţivotní prostředí v Česku tvoří
soustava četných přírodních prvků
(ovzduší,
voda,
půda,
organismy,
ekosystémy a energie) fungující jako
všestranný a propojený systém.
Jak všechna ta ochrana vlastně
začala?
Problematika
ţivotního
prostředí a jeho ochrana se řeší uţ od
šedesátých let. Důleţitým posunem se
stala konference Spojených národů o
ţivotním prostředí člověka v roce 1972
ve Stockholmu. Tam jsme se dozvěděli,
ţe: Pro dosažení racionálnějšího
využívání zdrojů a proto zlepšení

životního prostředí by státy měli
přijmout integrovaný a koordinovaný
přístup
ke
svému
rozvojovému
plánování tak, aby byl jejich rozvoj
v souladu
s potřebou
ochránit
a
zlepšovat lidské životní prostředí ku
prospěchu jejich obyvatelstva.
To si na té konferenci řekli moc
pěkně, ale co to má znamenat???
Přeloţeno do normální řeči, všechny
státy by měly pouţívat mozky a měly by
se zkrátka při svém rozvíjení chovat
tak, aby se tady dalo ţít i za milión let.

Ale jak můžeme pomoct my, žáci základní školy???
Jednoduše!!! Můţeme měnit prostředí své školy a jeho okolí, aby se stalo ekologičtější
a příjemnější. Ti zapálenější můţou pozorovat ţivotní prostředí (vývoj počasí a
podnebí, zkoumat druhy lesních porostů, vlastnosti půdy či kvality vody ve svém okolí)
a podle výsledků pomáhat zlepšovat okolí.

Ti, co „nemají tolik času“, se můţou zapojit do školních akcí, které probíhají
kaţdoročně. Mezi ně patří sběr papíru, coţ je součástí třídění odpadu. Odpad se
třídí podle toho, z čeho je vyroben. To se pak dá znovu recyklovat (znovu pouţít) a
začlenit do výroby, takţe ušetříme výrobu nových věcí. Se sběrem odpadu se setkáte
i na ulici. Jistě znáte speciální kontejnery, které jsou označeny konkrétně na danou
surovinu (plast, papír, sklo…).

JAK TŘÍDIT???
MODRÝ KONTEJNER - papír
ANO
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamy
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton…
NE
mokrý, mastný nebo nějak znečištěný papír,
úhlový a voskovaný papír, pouţité pleny a
hygienické potřeby…
ZELENÝ nebo BÍLÝ KONTEJNER - sklo
ANO
nevratné lahve od nápojů, skleněné nádoby,
střepy, tabulkové sklo…
NE
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo,
zrcadla, lahvičky od léků, ţárovky, zářivky a
výbojky
ŽLUTÝ KONTEJNER - plasty
ANO
PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky, folie,
výrobky a obaly z plastu, polystyrén…
NE
PVC, textil z umělých látek, linolea, gumy,
molitany…
U nás ve škole jste si jistě všimli červených popelnic. Ano, ano, i ty jsou součástí
třídění odpadů. Kdyţ do nich budeme házet PET lahve, pomůţeme tím ţivotnímu
prostředí. Takţe si prosím dobře rozmyslete, neţ zase hodíte flašku od pití do koše
ve třídě. Ekologie je důleţitá, tak nezapomeňte třídit!

Soutěž ve sběru papíru trvá do konce listopadu!!! Třídění PET
lahví celoročně!
-zuko-elpa-

Želva vroubená
Víte že,
dospělá želva sežere hlávku salátu za
týden a že vůbec nekouše.

Třída: plazi
Výskyt: Řecko
Velikost: až 35 cm
Hmotnost: až 5 kg
Rozmnožovaní: 6-15 vajec

Dalším tipem na domácí zvířátko je
ţelva vroubená, protoţe vůbec není
náročné zvíře. Ţelva je spokojená, kdyţ
má vodu, ţrádlo a teplo. Kdyţ jí
vezmete jednou za týden ven,
samozřejmě v létě, bude ráda. V přírodě
se ţiví tím, co najde na zemi: jablka,
hrušky a tak dále. V létě je lepší jí chodit
trhat pampeliškové listy, mají více
vitamínů, ale neţ je dáte k ţelvě,
opláchněte je pod ledovou vodou.

Potrava: plevel, salát a ovoce
Cena: 2500 kč

Je vhodné po
ţelvě popřípadě
sesbírat
i
bobečky.

Úkolem
nás
chovatelů
není
vymýšlet
nové,
úţasné
a
supermoderní
substráty,
ale
snaţit
se
napodobit
co
nejvíce podmínky,
ve kterých ţelva
ţije v přírodě.

Pokud
se
takto
budete
starat o čistotu
terária, stačí pak
substrát vyměnit
v létě.
Cena jedné cihly vlákna se
pohybuje dle prodejce většinou mezi
20 a 50 kč. Je lepší mít v půlce teraria
kameny a v druhé půlce teraria
kokosové vlákno. Pak bude ţelvička
naprosto spokojená.

-onku-

DROGY?? PROČ NE??!!
V půlce září jsme se dozvěděli o přednášce
pro deváté třídy. Říkali jsme si, o čem to asi
bude a jestli to bude stejně „zajímavé“ jako
většina přednášek. Ráno, když měla přednáška
začít, jsme se sešli ještě s našimi spolužáky z 9.A
u učebny chemie. Přednáška byla připravena ke
startu.

Čekalo nás velké překvapení. Před námi stál starší
pán a představil nám svoje jméno. Krásně nám
povídal o dětech, které trpí HIV nebo o dětech, které
byly zneužity. Každý den se tento zajímavý muž
setkává s podobně trpícími dětmi. Vyslechne jejich
problémy a snaží se jim pomoci. Snaží se tak, jak mu
jeho síly stačí.

Pak řekl něco, co asi nikdo z nás
nečekal. Tento pán byl bývalý alkoholik a
ani on sám se drogám neubránil. Možná
proto nás ta přednáška tolik zaujala,
protože ten člověk mluvil od srdce. Jenže
on nad tím rázně řekl „NE“ a dostal se
z toho. Tito lidé, co se se svým osudem
poperou, jsou u mě „frajeři“.
Ke každému případu, o kterém nám vyprávěl, měl fotky. U některých dětí bychom
ani neřekli, že je něco trápí. Úsměv, oči dokořán a přesto se ze života neradovaly.
Zajímavé bylo video o chlapci, který byl na vozíku a zúčastnil se triatlonu. Jeho velký sen
mu splnil jeho otec, i když měl velké postižení. Je totiž dokázáno, že když máte u sebe
někoho, komu na Vás záleží, není nic nemožného. Přiznejme si, že i když máme jen
malé, nepodstatné problémy nebo nemáme vůbec žádné, jsme rádi, když nás rodiče
obejmou a pošeptají nám: „Jsi moje hodná holčička či chlapeček.“ „Máme tě rádi.“
Každého to na srdíčku zahřeje.

Těžší to mají lidé, kteří berou drogy, a jejich rodina je odsoudí. Rodina drogy těžko přijímá, a
proto tihle lidé zřejmě málokdy slyší, že je má někdo rád. Proto je lepší si s drogami nebo
alkoholem vůbec nezačínat. Můžeme totiž během jednoho okamžiku ztratit úplně vše.
Přednáška byla dost smutná a podle mě si každý z nás uvědomil, kolik nebezpečných věcí je
okolo nás. Bylo to prostě jedním slovem naučné a úžasné.

Víte že,
drogy se rozdělují do těchto skupin:
Cannabinoidy - marihuana, hašiš
Halucinogeny - extáze, LSD, psilocybin
(lysohlávky)
Opiáty - heroin, opium
Stimulanty - crack, kokain, Metamfetamin
( pervitin)
Trankvilizéry - Diazepam, Rohypnol
Rozpouštědla- Toluen

Víte že,
užíváním drog se člověku horší
soustředěnost, úměrně k tomu
prospěch ve škole, zpomalují se
reakce, člověk je podrážděný,
vznikají onemocnění dýchacích
cest, oslabuje se imunitní systém,
k tomu se přidává sklon k násilí,
nespavost, poškození srdce, plic,
jater, ledvin a nakonec smrt
předávkováním.

-karc-

Historie

Golfu
V roce 1974 k nám s úsměvem přichází
Volkswagen Golf 1. Karosérie je hranatá. Měl
benzínový i naftový motor, ale naftový motor
stále ještě neměl turbo. Takže z toho možná
dostanete těch 140 km/h. Kdybyste z něj chtěli
vymáčknout víc, určitě se dá upravit motor nebo
přidat intercooler (chladič stlačeného vzduchu),
turbo a kompresor. Když si dáte tyto díly do auta,
určitě pojedete 180 km/h (to vám zaručuji).

VW

Golf I
Volkswagen nám posílá
v roce 1983 Golfa 2. Byl
hodně podobný Golfu 1,
jak je vidět z obrázků.
VW Golf II

VW Golf I

Volkswagen Golf 3, jak už sami
vidíte, má zakulacenou karosérii.
Začal se vyrábět i Volkswagen Golf
3 Variant (Combi). Myslím si, že to
byl dobrý nápad od Volkswagenu.
Určitě byl vhodný pro rodiny,
protože se tam vešel i kočárek.
VW Golf III

VW

Golf

III Variant

Jako další kousek
nám
Volkswagen nabídl Volkswagna
Golfa 4. Také se dělal Variant
(Combi). Byl to takový mezikus
mezi Golfem 3 a 5. Vzadu se mu
akorát změnily lampy a to je asi
vše. Zepředu jsou skoro stejná.
Když se chcete svézt, tak si kupte
sportovní verzi Volkswagen Golf 4
R32. Je to pěkná jízda. 
VW

Golf

IV

Volkswagen Golf 5 je velmi podobný
vzhledem s řadou 6, ale nemá tak dokonalou
výbavu a konstrukci pro bezpečnost provozu.
Volkswagen Golf 6 přichází s doplňky jako
např.: parkovací asistent, více airbagů,
xenonové světlomety. Zatím posledním a
nejnovějším Golfem je ten s označením 7.
Vyniká ekonomickými motory a je vylepšen
oproti šesté řadě satelitní navigací a jinými
elektronickými prvky.
VW

VW

Golf V

Golf VI

V rubrice Cars jste se
dozvěděli o Historii Golfů a
v příštim díle bude??
Nechte se překvapit 

-pama-

VW

Golf VII

Černá - Bílá
Druhou soutěţící dvojicí je SKATEBOARD x BMX. Opět hlasovali ţáci 6. – 9. tříd
ZŠ Edisonova a ZŠ Maršovská.

V této skupině vyhrálo BMX. Získalo 120 hlasů
a tím se dostává na BÍLOU listinu.

Na druhém místě skončil SKATEBOARD. Získal
36 hlasů a tím se dostává na ČERNOU listinu.

Názory na něj byly:

Názory na něj byly:

Triky vypadají profesionálně
Těžší triky než na Skateboardu

Triky nevypadají tak profesionálně
Oproti BMX na něm jezdí i holky

Víte že,
BMX stojí až 20 950 Kč.

Víte že,
triky na BMX jsou lehčí
než na skateboardu.

Víte že,
první BMX vzniklo
v 70. letech.
Víte že,
první skateboard
vznikl v průběhu 40. a
50. letech.

-lhor-

School’s cool Finger

Board

Vsadím se, že spousta z nás se někdy
alespoň pokoušela postavit na skate. Jsou
mezi námi tací, kteří se na něm prohánějí
denně a podávají fascinující výkony, až se jeden nestačí divit. Říkáte
si: „Wow! To je úžasný, musím to taky zkusit!“ A pak už to sami
znáte; při prvních pokusech se rozjedete po asfaltce, snažíte se
udržet a po pár metrech už ležíte na zemi. Zkusíte to ještě párkrát a
pak si řeknete, že už to asi nemá cenu, protože přece nikdy
nemůžete být jako ONI... Právě pro ty, kteří jsou velkými nadšenci
sk8, ale příliš jim to nejde, nebo pro ty, co právě zahodili veškeré
naděje, je tu Finger board!
A co že to vlastně je? V překladu: FINGER=
prst a BOARD = prkno. Takže, pokud jste si
to správně přeložili, znamená to prstový
skate,
neboli
jeho
napodobenina
v kapesním provedení.
FINGERBOARDING je velice podobný
normálnímu ježdění na prkně. Stejně jako
v reálu na něm zkoušíte triky, řítíte se
rychlostí větru a sjíždíte rampičky. Vše je
jen v mnohem menším provedení a
rozhodně nehrozí, že si při něm ublížíte :)
Základem je ukazováček a prostředníček
jedné ruky a dále malý skate. Vše je
založeno pouze na pohyblivosti a mrštnosti
vašich prstů. V jistý okamžik přiložíte prsty
na různé části skejtu, čímž ho uvedete do
pohybu a vytvoříte nepřeberné množství
triků, jako např. olíčko, flipa apod.

Více nám však už poví jeden ze žáků, už od pohledu sympatický Leon Mašita (7.C), současný
fingerboardista s nemálo úspěchy, který se fingerboardingu věnuje delší dobu a naplno .
Čauky  Donedávna jsem
vůbec netušila, že je mezi
námi takto talentovaný kluk
jako ty, který prostě ví co
s prsty. Jak ses k tomu
vlastně dostal?
Ahoj  Převážně z videí na
netu a částečně i od
kamarádů.

Víš vlastně, kde a jak tento
sport vznikl?
Fingerboarding se objevil
v Americe poměrně brzy, už
v letech 1986, Kdy si údajně
tamní skejťáci začali ohýbat
kreditky a přidělávat k nim
kolečka z angličáků.

Koukám, že počátky byly opravdu velice zajímavé. Tímto mě
ovšem napadá docela dobrá otázka, jestli jezdíš i ty normálně na
sk8?
Dříve jsem jezdil, ale pak jsem přešel na fingerboard.
A prozradíš nám, prosím, jak ti to šlo na velkém?
Abych byl upřímný, moc ne :) To, co dělám teď, je pro mě
mnohem snadnější.
Myslíš si, že triky, které se naučíš
s malým skejtem, se dají pak lépe
využít a naučit při klasické jízdě na
prkně?
Určitě, hodně si tím promyslíš tu
Kde se dají fingerboardy
správnou techniku, tudíž je to pro
sehnat?
tebe pak mnohem snadnější.
Klasicky ve skateshopu,
nebo také v hračkářství či
na stránkách swat.cz
Jak hluboko musíme sáhnout
do kapsy, pokud si ho budem
chtít také sehnat?
Ceny se výrazně liší podle
toho, zdali si chcete pořídit
začátečnické vybavení, nebo
profesionální. Pro nezkušené
se sk8 dá sehnat kolem 100 Kč
a rampy cca za 200 Kč.
Opravdoví
sportovci
a
nadšenci si však už budou
muset výrazně připlatit. Cena
sk8 se pohybuje v řadách
tisíců (můj cca 2700 Kč) a
skate parky dokonce v řádech
desetitisíců (až 30 tisíc).
A jak jsi dopadl?
Zúčastnila se spousta
soutěžících,
někteří
jezdí třeba už dokonce
10 let… Takže musím
přeci
jenom
ještě
trénovat 

Uff! To jsou pořádné sumy! Když už do toho tolik finančně
investuješ, jezdíš pak na nějaké soutěže, kde předvedeš
to, s čím jsi se tak nadřel?
Začal jsem trénovat teprve před rokem, ale 9. 3. jsem byl
na své první soutěži.
Než se s tebou rozloučím, ráda bych
věděla, kdo je tvůj sponzor a také, kde
tě tví fanoušci mohou najít?
Sponzoruje mě GAVIAL FINGERBOARDS
a naleznete mě na YouTube, když
zadáte: FBRMASITAFILIINGER.
Mockrát děkuji za rozhovor!
-stud-

KDO S KOHO?
EDISONKA VERSUS MARŠOVSKÁ
Edisonka versus Maršovská
Máme tu pokračování dílu Maršovská versus Edisonka. V předešlém článku jste se mohli
dozvědět, co si Maršovská myslí o naší bezva škole a teď tady máte vaše názory!! Teď jsme se pro
změnu vydali na naši školu, protože jsme chtěly vědět, co si o naší a jejich škole myslíte. Vybraly jsme
ty nejlepší odpovědi, které jsme vypátraly v osmých a devátých třídách.

1. Co tě ve škole baví?
-Hv, M, Čj, Rj, M, přestávky,
kroužky, Inf ,

2. Jaký máš názor na Maršovskou
základní školu?
- nemůžu je pozorovat, když je neznám
- frajeři
- nevím, ale většinou jsou tam barbínky
- učitelé jsou divní

3. Znáš z Maršovské školy
někoho? Jestli znáš jeho/její
názor, můžeš ho napsat.

- stejně ubohá škola jako Edisonka
- ano, znám, jsou tam bezva kámoši

- je tam jeden kluk, který si večer
vaří guláš
- nuda
- tak normální

4. Víš něco o této škole?
- mají tam čipy na oběd
- ano, prý tam vyhodili učitele z okna
- prima učitelé a dobré vybavení
- nic, je trapná a nezajímavá
- fuj!

5. Jaký názor mají žáci ZŠ
Maršovská na ZŠ Edisonovu?
Myslíš, že stejný?

6.Věděl/a bys, na co je ZŠ
Maršovská zaměřená?
-na hudbu, nevím, nezajímá mě to
-ne, jsou to smraďoši
-na hv, jsou úchylní na nástroje

8. Myslíte si, že žáci ze tříd
zaměřených na TV mají nějaké
výhody?
- jsou to chudáci
- jo, spalování tuků, pohyblivost
- fotbalisti si jezdí na závody a pak
nemají tolik učení
- je to vše nespravedlivé vůči nám
ostatním
- jsou to jen ubohý fotbalisti
- nemají, jsme nejlepší

- stejný názor určitě ne, každý má
svůj názor
- smějí se, že máme stravenky
- tyhle dvě školy se navzájem
nesnášejí
- nic špatného jsem o ní neslyšela

7.Chodil/a bys rád/a na tuto
školu?
- ne, chodím na Edisonovu školu 9
let a všichni mě tu znají
- ne, protože je na kopci
- ano, jsou tam sympatičtí lidé
tady na Edisonce by se klidně mohli
točit Bastardi 3

Such-karc-stud-lhor

POKUSY A ROŠTÁRNY
Jak udělat uzel na cigaretě
O co jde?
Hledáš způsob, jak odradit kuřáka od jeho
poţitku ze smradlavé cigarety. Tak se s ním
vsaď, ţe se ti na jeho hřebíku do rakve podaří
udělat uzel, aniţ by se cigareta rozlomila. Kdyţ
vyhraješ, musí vyhodit jednu celou krabičku.

Potřebuješ:

Průběh:

cigaretu a plastikovou fólii
(např. potravinovou)

1. Poloţ cigaretu na kousek plastikové fólie a
pevně ji do ní zabal. Dej dobrý pozor, aby fólie
přiléhala opravdu těsně k cigaretě.
2. Stoč konce fólie jako u bonbonu.
3. Teď udělej na cigaretě pomalu uzel. Uvidíš,
ţe se cigareta nezláme.
4. Kdyţ uzel rozváţeš, vymotáš cigaretu a
jemně ji narovnáš, je jako nová - a protoţe jsi
sázku vyhrál, tak ji ani nikdo nevykouří.

Jak to?!

Díky těsné druhé kůţi
z fólie nemůţe tabák
protrhnout jemný
cigaretový papír.
Papírek jí zesílí a tlak
se rozloţí po celé
délce cigarety.

-lhor-

Jaká tajemství skrývá
školní automat

?

Jistě jste potěšeni z nového automatu na svačiny a pití. Ve škole je poměrně hojně využívaný,
někdy je u něj dokonce i fronta. Já se nyní ale nezaměřím na to, jak je skvělý, nýbrž na jeho
temnou stránku.
Ta temná stránka, o které jsem se
zmínil, se netýká jen automatu
samotného, i když i na něm se něco
najde. Například to, proč se do
školy pořizuje nový automat, když
zde, o pár metrů vedle prodává již
řadu let školní krámek s jídlem.
Některá jídla tam samozřejmě
nejsou, to by se ale jistě dalo vyřešit
jejím dokoupením. Nový automat
nabízí i pití, jež se prodává dokonce
ve dvou jiných o kousek dále. Jeho
koupi jsem tedy zcela nepochopil.
Nad cenou jsem raději ani
nepřemýšlel, doufám jen, že škola
z jeho pronájmu alespoň vydělává.

Poté, co jsem zkritizoval automat samotný, se vracím k
„tomu hlavnímu“. Jednoho krásného dne, jsme se o
přestávce jen tak pro srandu podívali na složení nevinně
vyhlížející obložené housky. Oči nám málem vypadly
z důlků, když jsme napočítali kolem 21 tzv. éček.
V housce se vyskytovala i záhadná „složka posilující
chuť“ neznámého původu. Mimo jiné také namleté kosti
a kůže obsaženy v salámu, ve kterém bylo pro
zajímavost „éček“ nejvíc. Je tento salám opravdu z masa
nebo byl vyroben v některých chemických továrnách?
Pro zajímavost bych dodal, že tento druh housky se
v našem automatu již neprodává.

Po tomto překvapení jsme se spolužáky a
paní uč. Kaponouvou začali zkoumat
složení dalších výrobků z našeho školního
automatu. Oblíbené bonbóny Skittles také
nedopadly dobře. Často kupovaný
croissant 7 Days neskončil zrovna první
v žebříčku potravin bez chemických látek.
Naše paní učitelka na chemii Kapounová
dokonce tvrdí, že některé složky tohoto
croissantu jsou vyrobeny z ropy! Na obale
„jídel“ se objevují názvy takových
chemických látek, že se nikomu nepodařilo
na první pokus přečíst jejich jména.
Někteří do sebe každodenně cpou tato
chemická svinstva, aniž by to vůbec věděli.
Aby toho nebylo málo, tyto „humózní“
směsi zalijí přeslazenými rádoby zdravými
nápoji a la čaje Nestea, v nichž je snad více
cukru než čaje. Možná, že nevíte, co to
vlastně ta „éčka“ jsou. Pro odpočinek zde
dávám trošku informací.

„Tzv. éčka někdy nazývané emulgátory neboli přídatné látky jsou chemické látky, které
se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu,
konzistence, chutě, vůně, atd.

“

Zdroj: wikipedie.cz (upraveno)

Aby z mého článku nebyla přímo hysterická poplašná zpráva, chci podotknout, že celá řada
„éček“ nebezpečná není. Najdou se samozřejmě i zdraví škodlivé látky v jídlech, i v těch
pochutinách, které jsem již vyjmenoval.
Na závěr bych chtěl říct, že vás věci z tohoto automatu sice zaživa „nesežerou“, ale s jejich
konzumací byste to neměli moc přehánět.

-mkas-

Jako bonus vám předkládám TOP 3 velmi oblíbených „chemických směsí“ z automatu i s popisem:
Nebezpečnost „éček“:
* - bezpečná složka
**- nebezpečná ve velkém množství
(v potravinách je malé množství)
***-mírně nebezpečná složka
(u některých lidí může způsobovat alergie)
? – podezřelá látka
****-nebezpečná složka
! – velmi nebezpečná složka

1.
Složení: kyselina citronová(E330)*,kyselina l-vinná*,
kyselina jablečná(E296)**,dextrin(E1400)*,citronan
sodný(E331)*, karnaubský vosk(E903)***, E120****,
E171?, E100*, E132****, E160e*, E133!(zvyšuje riziko
vzniku rakoviny)

Složení: E472e*, E322*, E341*, E466**,
E300*, E270*, E260*, hydroxid sodný**,
E450-E452**, E301*, dusitan sodný
(E205)! , gumaeuchema (E407a)***,
glutamát sodný(E621)****,
karagenan(E407)***, karubin (E410)*,
guma gust/guma guar (E412)***,
xanthan(E415)*, askorban sodný(E301)*

3.

2.

Mono- a diglyceridy mastných
kyselin(E471)*,kyselina
citronová(E330)*,sorbát draselný(E202)*,
E472b*, E339**, E338**, E466**, E440*,
E282***(složka vyrobená z ropy)

I

má své mouchy…

Facebook. Tuto sociální síť zná opravdu
skoro každý. Většina lidí má na Facebooku svůj
vlastní profil a je na něm, přiznejte si, i poměrně
závislá. Celkem je na něm registrováno přibližně
800 000 000 profilů na celém světě, proč by se
někteří lidé nepokusili Facebooku zneužít?
Facebook jako sociální síť slouží pro komunikaci
mezi přáteli, zájmovými skupinami aj., mohou se
na něm sdílet názory, videa a fotografie. Můžete
tam hrát i spoustu her a využívat různé aplikace.
No, není to všechno super? To možná je, ale
najde se i temnější stránka TÉTO sociální sítě.
Na Facebooku se dějí zajímavé kriminální praktiky, jako zneužívání dat (fotografie,…),
vydírání, spamování, šíření virů, nepravdivých zpráv a informací. Hodně lidí se na internetu chlubí
tím, že se nabourali na nějaký účet na Facebooku. Myslím si, že ne za všechno může samotný
Facebook, ale například špatné heslo. Za ostatní již zmíněné problémy mohou ve většině případů
lidé, jenž Facebook navštěvují, i když osobně si myslím, že Facebook žádné převratné
zabezpečení nemá.
Nyní bych se chtěl zabývat oblastí
virů, pro které je Facebook velmi dobrou
živnou půdou. Na samotných stránkách
sociální sítě viry nejsou, ale mohou vám je
„naservírovat“ boti (programy, které vám
mohou poslat zavirovaný odkaz. Normální
boti slouží vyhledávačům jako pomůcka při
vyhledávání
stránek)
ve
formě
zavirovaného odkazu třeba v podobě videa
na Youtube, které je samozřejmě falešné.

„Na Facebooku lze narazit na odkazy, které místo slibovaného videa pouze vyvolají dialog na
stažení / spuštění údajného chybějícího video kodeku. Třeba s názvem Flash-Player.exe. Zaujalo
mě, jak se tato havěť schovává za jména antivirových programů...

„
Zdroj:Viry.cz

Když se vám potom místo Flash
playeru stáhne virus v podobě antiviru,
můžete si doopravdy říct už jenom: „Co to
je???“. Jak bylo zmíněno v ukázce článku ze
stránek viry.cz, podvodné odkazy s vaší
pomocí a případnou naivitou natáhnou do
počítače takovou havěť, které si buď vůbec
nevšimnete (schová se za antivir, jenž
předtím vyřadí z provozu) nebo si jí všimnete
dost výrazně a budete litovat, že jste na
Facebook vůbec někdy vlezli. Tím vám
samozřejmě nechci bránit v navštěvování
vaší oblíbené stránky, spíše chci upozornit,
abyste používali zdravý rozum a „nenalítli na
každou kravinu, která se vám zalíbí“- prosím
za prominutí. Pokud chcete mít ještě
pojistku, je dobré vlastnit aktualizovaný
antivirus, firewall, případně antispyware.

=

Doufám, že vás tento článek poučil (nebo ještě lépe to
pro vás není nic nového) a budete na Facebooku opatrnější.
Hodně štěstí se sociálními sítěmi!

?
-mkas-

Víte že,
Existuje skupina lidí, kteří jsou
zaujatí proti Facebooku a jsou ve
skupině AntiFacebook.

Víte že,
Facebook si rezervuje práva k
registraci a ponechání všech druhů
osobních informací a aktivit přímo
spojených
s
působením
na
Facebooku – dokonce i po zrušení
profilu.

Víte že,
Facebook nikdy a
nikde nezaručuje, že
vámi nahraná data
nebudou přístupná
jiným osobám.

Víte že,
Facebook je informován o vašich
aktivitách na více jak 40ti velkých
internetových stránkách, které s
Facebookem uzavřely partnerství.

Atletika okres
Začal nám nový školní
rok, učení, zábava a taky
sporty, turnaje a tak dál.
Jako první budeme mít
atletiku. Určitě jste někteří
postřehli, že okresní kolo
čtyřboje už dávno proběhlo.
Ptáte se co je to čtyřboj? Je
to závod, kde soutěží čtyři
lidé a každý z nich soutěží
v hodu nebo ve vrhu
míčkem, v běhu a ve skoku
dalekém nebo vysokém.

kategorie

celkové umístění

ml.holky

8.místo

ml.kluci

3.místo

st.holky

4.místo

st.kluci

1.místo
Na Edisonku vždycky
chodilo spoustu talentů
jako
třeba
loňská
deváťačka, o které byla
reportáž v minulém čísle a
samozřejmě tady také
spousta talentů zbyla a
každý rok přichází noví a
ještě lepší žáci. Přesto se
nám okresní kolo čtyřboje
moc nevyvedlo.

Do Bíliny jeli
Edisonku
reprezentovat čtyři
družstva,
z každé
kategorie
jedno.
Z toho
postoupili
jen starší žáci.

Velkou čest škole
udělala Jana Šimková
(9.C), která soutěžila
za starší kategorii. Na
celkovém umístění
jednotlivců skončila
na 1. místě z 65
závodnic. Jana je
velice
dobrá
sprintařka.

U mladších žáků zazářil
Lukáš Čisár (7.C), který je taky
jako Jana velice dobrý
sprintér a u mladších dívek se
předvedla Tereza Neguczová
(7.C), které šel dobře běh na
dlouhou trať.
Gratulujeme
starším
klukům a přejeme jim mnoho
úspěchů na krajském finále a
zbylým kategoriím přejeme,
ať se příští rok zlepší! Hodně
štěstí!
-fofo-

ČTYŘBOJ - KRAJSKÉ KOLO
Jak jste už možná četli v předchozím
článku, naši kluci z devítek a osmiček
postoupili do kraje na čtyřboj. Kluci už nám
na okrese ukázali, kdo je tady pánem a
s obrovskou odhodlaností vyrazili ve středu
5. 10. do Bíliny na kraj. Soutěžilo se
v klasických atletických disciplínách např. hod
do dálky, běh, skok vysoký a mnoho dalších.

Zároveň samozřejmě brali závody
velice vážně a po deseti minutách naparování
se začali rozcvičovat a vypukl takzvaný
„chaos“! Všichni najednou sháněli tretry
(atlet. boty) a začali se protahovat. Jakmile
odstartoval první závod (běh 60m), všechno
šlo jak po másle. Po celou dobu závodů jsme
vedli nad ZŠ Verdunská sice jen o pár bodů,
ale i tak jsme vedli. Náš konečný výsledek
rozhodl běh na 1000 m. Ze začátku závod
vypadal nadějně, Denis Laňka (8.C) to hned
na začátku vypálil. Vedl dlouhou dobu, ale ke
konci se mu jeho rychlý výběh nevyplatil,
protože mu už nestačily síly.

Než naši kluci přijeli do Bíliny, všichni si
říkali: „V pohodě to vyhrajeme“, ale když
edisoňáci překročili práh stadionu, vzduch
zhoustl a byl vidět strach v očích našich
protivníků. Kluci si užívali respekt v očích
ostatních a stále se smáli.

Pěkně běžel Martin Svoboda (9.C),
který běžel od začátku stejnoměrně a na
konci sprintoval do cíle! To se mu
jednoznačně vyplatilo! Jak říkala předpověď,
běh na 1000m opravdu o konečném výsledku
rozhodl.

Bohužel ale v náš neprospěch. Prohráli jsme přesně o
161 bodů! Skončili jsme na 2. místě ze sedmi. Doufám, že
jste z mého článku vyčetli to, jak se kluci snažili a že si za
druhé místo si zaslouží pochvalu! A jen tak pro zajímavost,
kluci rozhodně měli na to být první, shodli se na tom i oni
sami. Já upřímně doufám, že se příští rok budou kluci snažit
ještě víc a dokážou nám všem, že jsou nejlepší! I když teď
nejsou mistři na papíře, pro nás jste, kluci, mistři i kdybyste
byli poslední! Děkujeme za reprezentaci školy! :)
-fofo-

Přehazovaná-okres

Ve středu 9. 11. se u nás v
tělocvičnách uskutečnilo okresní
finále v přehazované mladších a
starších dívek.

Starší děvčata narazila ve své skupině nejprve na ZŠ Koperníkova, se kterou si
poměrně hladce poradila a vyhrála 2:0 na sety. Druhým soupeřem byla ZŠ Aléská
z Bíliny, která s námi sehrála velice vyrovnanou bitvu, ve které jsme jen těsně podlehly
0:2 po setech 13:15 a 15:17. Ze skupiny jsme tedy postoupily z druhého místa do
semifinále, kde jsme narazily na favorizované družstvo ZŠ Buzulucké. Díky vlastním
nevynuceným chybám jsme byly odsouzeny k zápasu o 4. a 3. místo. V něm jsme se
opět musely popasovat s družstvem Bílínských děvčat, která v druhém semifinále
podlehla Gymnáziu Teplice. Tentokrát jsme prohrály ještě s těsnějším rozdílem po
setech 13:15 a 8:20. Škoda, měly jsme podobně jako mladší děvčata smůlu v koncovce,
ve které nám nepomohly ani výborné smeče Jany Šimkové ani téměř bezchybná práce
v poli Míši Míkové. Nakonec jsme skončily na nevděčném 4. místě. První místo podle
očekávání vybojovala po tří setové bitvě děvčata ze ZŠ Buzulucké.

Poslední zápas hrály mladší dívky se ZŠ Metelkovo nám. Zápas byl
velice vyrovnaný. Bylo cítit obrovské napětí. Vzduch v tělocvičně byl aţ
nedýchatelný. Mladší holky přišli podpořit jejich spoluţáci, kteří řvali tak
moc, ţe vlastní slovo nebylo slyšet. A teď přejdeme k jádru věci. Padal
jeden smeč za druhým. Naše holky bojovaly o první místo. První set
vyhrály Edisonský holky 15:11. V druhém setu byly holky psychicky
zdeptané a nezvládly ho. Druhý set vyhrály soupeřky 15:11.

Do třetího setu šly holky
vybouřené
a
rozhodnuté
vyhrát, ale některé to začaly
vzdávat, protoţe začala vést
ZŠ Metelkova. Byl to tvrdý boj
a do posledních pár sekund
nebyl jasný vítěz. Bohuţel
jsme prohrály o hloupé dva
body. Skončilo to 15:13. Holky
to moc mrzelo. Celkově
skončily na 3. místě z pěti
týmů. A i kdyţ holkám uteklo
vítězství o vlásek, bojovaly
statečně a patří jim dík.
„Doufáme, že příští rok o ty
dva body vyhrajeme my,“
shodla se děvčata.

-fofo-

ˇ
Detské
hrátky pro školáky
Ve větách najdi města:
1.
2.
3.
4.

Hej, kámo, stůj, nebo tě střelím.
Hanko Líná, pojď hned k tabuli.
Káťa dnes nejde ven, protože ji hlava stále bolí.
Tahleta stá borovice je ze všech nejhezčí.

Hádanky:
1.

Běžím, běžím, nemám

dech, přitom ležím na
zádech.

3.

2.

Cˇtyři nožky, dva trnožky,

v zimě běží, v létě leží.

Zelená jsem- tráva nejsem, žlutá

jsem- vosk nejsem, sladká jsem-med
nejsem. Co tedy jsem?

4.

Bílé to vyhodíš, když

8.

J

Ve dne malá jako myš,

v noci všechno přerostu,
když mě vidíš, nevidíš.

stín. Co je to?

to spadne je to žluté.

6. edna řada zubů a
5.

J

7. e rybník a letí přes něj

Je to těžké, ale nic to

neváží. Co je to?

přece tuze kousá.

Vtípek:
Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde k němu
učitelka a ptá se, proč brečí. „Protoţe před chvílí šel
do školy pan ředitel, upadl na naší klouzačce a zlomil
si nohu." „No tak nebreč, on se brzo uzdraví." „Já
vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne."

-such-

Výsledky: města – Most, Kolín, Jihlava, Tábor
1. řeka 2. sáňky 3. mrkev 4. vejce 5. tma 6. pila 7. nakopnutej krtek 8. hádanka

Autor: Tereza Kukalová 8. A

Neumírej,
Prosím!
Je nám krásně. I přesto, že je mrazivá zima, 5 stupňů pod nulou, všude jen jasně bílá zář a
nelítostně vyhlížející rampouchy na zábradlích, je nám vlastně teplo. Na ulicích ani noha, je těsně
před Vánoci, ale v tomhle krutém počasí nechce nikdo zbytečně mrznout. Nám to nevadí.
Společně nám není ani zima, ani teplo, společně jsme jedno tělo… Není nic, co by nám zabránilo
být spolu. Snad jen… Ale ne, není, myslím na blbosti, tohle se totiž nestane. Nám nikdy! Jsme
propojeni jendou myslí… Vždy nás napadají stejné věci a už předem víme, co si ten druhý myslí.

Život bez ní si už ani neumím
představit. Často někdo říká: ,,Ona je
pro mě všechno“ a přitom jsou to jen
řeči. Ale u mě je to jiné… U mě tato
slova opravdu znamenají vše.
Rodiče nejspíš ani nevědí, že mají
syna. Otec chodí domů z hospody
večně nalitej. Buď chlastá, nebo se
hádá s matkou. Je to příšerné
poslouchat ty jejich hádky. O mé
údajné matce vím jen ve chvíli, kdy
jde vyplenit ledničku. Vlastně ani
nemám žádné přátele, jsem dost
odlišný a k vůli mému potemnělému
vzhledu, jež působí prý depresivně,
se vymykám normálu. Ale přitom
jsem štastný… Mám ji a to je vše, co
k životu potřebuji. Na přátelích mi
nezáleží. Bohužel jsem ani neměl
nikdy šanci nějakého přítele mít.
Nezažil jsem, že by se mě někdo
kromě ní nezeptal, jak se mám, jestli
nechci někam zajít, nebo zdali
nemám nějaké problémy… Je mi to
jedno. Ona je jiná. Rozumí mi a chápe
mě a můj „jiný způsob života“.

Přemýšlím, čím jí udělat radost pod
vánočním stromečkem. Znám ji až moc
dobře, vím, co by si přála a co by se jí libilo,
ale ona to vždy prokoukne. Chce to něco
originálního. Něco, co jí mě vždy připomene.
No jasně, proč mě to nenapadlo! Máme
spolu spoustu krásných fotek, tak tajemných
a nevinných, plných našich společných
vzpomínek. Třeba jak jsem jí proháněl
pomlázkou na Velikonoce a ona přede mnou
tryskem utíkala… ale přece se smála. Nebo
v létě, když jsme seděli na molu, naklonila se
ke mně, jako by mě chtěla políbit, ale
v mžiku do mě strčila a já zahučel do vody
Ta má promočená fotka byla vážně k smíchu
 Nesmím zapomenout na podzim, jak jsme
leželi v hromadě spadaného listí, které pod
námi lehounce křupalo. Tehdy jsem si nabral
hrst listů do dlaní a vše je na ní hodil. Prvně
se lekla, dlouho však neváhala a mou
neopovážlivost mi oplatila. Smáli jsme se
ještě hodně dlouho potom. A naše poslední
fotka, na které jsme se bláznivě ksichtili
v chumplu
padajících
vloček.
Nezapomenutelné. Ano, přřesně tak!
Udělám jí překrásné album se vším krásným,
co jsme zažili.

,,Píp, píp.“ ÁÁ, někdo mi píše.
Týnka! Už jsem si myslel, že na mě
zapomněla. „Za pět minut u
studánky.“ Nikdy si nespletu místo
našeho setkání. Pokaždé se
sejdem právě tady, na místě
našeho prvního setkání. Úplně
jsem se zasnil. Někdo mi přikryl oči
dlaněmi. Okamžitě jsem se otočil,
abych spatřil stvoření, které mě
přerušilo v mém snění. Sama
tvůrkyně mých myšlenek stále
přede mnou a koukala na mě tím
svým
roztomilým
pohledem.
Musel jsme se usmát. Chytl jsem ji
za ruku a vedl jí tou hedvábně
bílou krajinou.

Šli jsme ruku v ruce jako jedno tělo. Ach, to teplo u
srdce… Třemi ladnými hbitými krůčky si stoupla přede
mne. Skrze její pramínek vlasů kaštanově hnědé barvy se
na mě dívala tím nevinným, stydlivým pohledem. Srdce
se mi rozbušilo. Ty oči! Jasně modré oči, tak blankytně
modré jako samo nebe. Je nebesky krásná. Další závan
tepla. Nejde jen tak stát a přihlížet na tu nadpřirozenou
krásu. Musím blíž… Přiblížil jsem se ještě o krok. Pažemi
jsem ji objal kolem pasu a přivinul si ji ke své hrudi.
Znova tentokrát intenzivnější vlna tepla. Je blízko, tak
strašně blízko! Cítím její chladný dech na svém krku.
Pootočil jsem hlavu a políbil ji na čelo.
Jsme tady. Stojíme na konci všecho a ničeho. Skála.
Kráčíme po sněhobílé skále. Připadám si jako pod vlivem
drog. V její těsné blízkosti se nemohu osustředit. Udělala
krok dopředu. „Ne!“ vyhrkl jsem. „Nechoď dál!“ „Robi,
nejsme tu poprvé, nemusíš mít strach“ dodala s milým
úsměvem. „Prostě ne!“ zakřičel jsme až do děsivě bílé
krajiny. Zarazila se. Tuhle reakci nečekala. Měla pravdu.
Už tolikrát jsme tu byli, ale zničeho nic jsem se o ni začal
bát. Co kdyby se jí něco stalo? „Vážně se nemusíš bát.“
Seděli jsme tady i včera a nic se nestalo. Zbytečně si
děláš starosti, lásko.“ „Prosím tě, nechoď tam, já nevím,
prostě mám blbej pocit.“ „Opravdu se nemusíš bát,“
koukám kam šla…
Chtěla se usmát??

,,Týn!!“ V tu chvíli jsem musel být snad rychlejší než světlo. „Týn!!“ zastavil se čas. Zastavilo se
mi srdce… Noha, která podklouzla na zledovatělé ploše…. její oči, najednou plné strachu a
úsměv, jež ji strnul na tváři. Její tvář!! Mizí pod převisem… Dvě vteřiny, tak straně dlouhá doba,
ty zatracený dvě vteřiny, než jsem k ní přiběhl, mi zmizela. Těžce jsem dopadl na těsnej okraj
skály. Marně jsem promáchl rukou. Byla níž. Ona letěla…. do propasti. Oči.. mizející v proklatě
bílé závěji. ,,Néééé! To né!“ Už dopadla… Bezmyšlenkovitě jsem vystřelil po útesu dolů. Všechno
mi bylo jedno. Přeskakoval jsem výběžky jak nic jen s jedným cílem. „Týno!“ Náhle mi nohy
stuhly. Nemohl jsem se pohnout. Ležela tam jak padlý anděl s červenou dekou. Deka? Vážně
deka? Podlomila se mi kolena. „Ach Týn, Týn… to bude dobrý… !“ Doplazil jsme se k ní. Všude
byla jen rudě červená pokrývka… „Jsem u tebe, neboj..“ ona už mě neslyší… „Já ti pomůžu.“
Ona už nevstane. „Bude to jako dřív.“ Nepohla se. „Týn…prosím, slyšíš mě! Bože… Musíš žít,
prosím, Tý…“ Naposledy vydechla…
-stud-

Nudíš se, zabav se
Vybarvi

Najdi správnou cestu, a nebo spoj

Najdi rozdíly

Vybarvi

-lhor-

aneb zamysli se

Jsi hodně odtažitý…
zkus se více zapojit
do kolektivu a získat
nové přátele

Vážně jsi si jistý/á, že
svými pesimistickými
názory někoho
potěšíš?! Pokud ano,
tak jsi pěkně vedle!

I ty lvíče! Jsi hravý/á
a je s tebou velká
sranda! Jen si dávej
bacha na to, ať nejsi
příliš dětinský/á.

Pro každého jsi
k dispozici, když tě
potřebuje,
nepřetěžuj se tak!

Ty jsi lempl! Na
všechno kašleš a nic
neděláš pořádně.
S tím daleko
nedojdeš…

Co třeba takhle vnést
do života trochu
adrenalinu? Sedět
doma jako pecka je
vážně out ;)!

Ne nadarmo jsi ve
znamení blíženců, jsi
prostě přátelský/á.
Jen tak dál ;)

Nevíš, co dřív a stále
máš nedostatek času?
Zkus si všechno sepsat
na papír ;) Bude to pak
pro tebe snadnější!

Nezajímá se o tebe?
Kašli na něj/jí, nestojí
za to ;) stačí se jen
rozhlédnout a chopit
svou novou šanci za
pačesy

Ou, brzdi! Mluvit
trochu slušněji by
neuškodilo;) Uši lidí
v tvém okolí ti
poděkují.

Střel svůj šíp lásky do
tvé vysněné osoby,
máš velkou šanci, že u
ní vyspěješ ;)

Jsi kam vítr, tam
plášť! Rychle měníš
svůj názor pod vlivem
jiné osoby, dej si na
to pozor!
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