ŠKOLNÍ ČASOPIS

Scoola
Květen - druhé číslo, školní rok 2015/2016

Vítáme vás v druhém čísle školního časopisu!

Nevím, jak vy, ale já pořád čekám na dobu, kdy bude konečně teplo. Minulý týden jsme teprve uklidila dětem zimní boty. A tento týden jsem přemýšlela, jestli zimní bundy ještě chvilku nenechám na věšáku. Kytky venku mně pomrzly a ptáci prý v té zimě přestali zpívat. Proto
se snad ani nebudete zlobit, když začneme několika postřehy z lyžařského výcviku. A abychom se všichni zahřáli alespoň u srdíčka, doporučuju si přečíst odpovědi v článku o svátku
matek. Pak přidejte nějaký vtípek a uvidíte, že všechno bude veselejší. Bez smíchu a bez lásky by totiž na světe moc dobře nebylo.
Stejně tak dobrou náladu pak přibalte do batůžku na školní výlety. Pak ještě na pár dní zatněte
zuby a vydržte. Prázdniny se nezadržitelně blíží a snad se dočkáme i toho tepla.
Marie Doležalová
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Lyžařský výcvikový kurz sedmého ročníku
21.2.-27.2.2016
Tento rok jako každý jiný se žáci sedmého ročníku základní školy Sloup zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu v Karlově. Žáci si mohli vybrat, jestli budou jezdit na lyžích nebo snowboardu.
První den se moc nevydařil. Žákům při lyžování pršelo a taky nebylo moc sněhu, ale na sjezdovkách byl udělán umělý sníh. Následující dny lyžování napadl sníh a byly příznivé podmínky. Žákům lyžování velmi šlo a za odměnu měli večerní akce a diskotéky, které se všem
moc líbily. Na závěr byl karneval a diskotéka.
Denisa Procházková, Adéla Dvořáčková, VII. B
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Nero
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
(rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus)
Nero byl 5. římský císař, který se prakticky neproslavil žádným hrdinským činem = on se
spíše proslavil odpornými činy:
např.: Jakmile dosedl na trůn, prohlásil o sobě, že je bůh, a každý, kdo ho takto
nebude nazývat (nebo ho odmítne takto nazývat), skončí v kanalizaci.
Nebo: Zabil svoji matku Julii Agrippinu.
Protože těchto činů je více, povím Vám ještě tři:
1.
Nero moc rád zpíval a vystupoval - jenže dělal naschvál to, že mezi jeho a předešlým
vystoupení udělal několikahodinovou přestávku a lidé nesměli z vystoupení odejít.
Když ho ale obecenstvo prokouklo, začala většina předvádět, že omdleli =
proto je odnesli z divadelního cirku a tím pádem mohli odejít.
2.

3.

K Neronovým nejoblíbenějším koníčkům patřil tzv.Žrout.
Žrout byl egyptský otrok, který snědl úplně všechno, co mu předložili.
Nero se prý rád koukal na to, jak Žrout pojídá člověka.
Když v noci ze 18. na 19. července 64 vypukl velký požár Říma, lid z toho obvinil
císaře Nerona: prý stál na palatinském pahorku, hrál na lyru a zpíval píseň “O dobytí
Tróje”*, kterou přirovnával k této katastrofě.

Nejhorší bylo, že si vyhlídl své obětní beránky: křesťany. Začal je mučit nehorázným způsobem = zalíval je do vosku a používal je jako “živé svíčky”.
Dále je také ukřižovával, mučil, předhazoval šelmám, upaloval a nechal je bojovat proti lvům
bez zbraní. Podle historiků měl být císařem Neronem ukřižován vzhůru nohama i svatý Petr.
Nero mimo jiné zabil svého nevlastního bratra Britannika, matku Agripinu, manželku Claudii
Octavii a Statilii Massalinu, svého učitele Luciuse Annaeuse Senecu (donutil ho k sebevraždě) a nakonec zabil sám sebe.
Jak už jsem se zmínil, Nero byl skvělý básník, pěvec a skladatel.
Jenomže: nutil významné Římské občany vystupovat v divadelních slavnostech, což bylo v
lepší společnosti považováno za zcela nedůstojné.
Nero se dokonce rozhodl, že na festivalu pojmenovaném po něm “Neronia” vystoupí osobně.
Senátoři se ho snažili odradit tím, že mu udělí cenu za zpěv a za výmluvnost, ale Nero to odmítl. Nakonec Nero vystoupil v básnické i pěvecké kategorii. Urození Římané i cizinci, kteří
tam přijeli z provincií, pociťovali podle historiků čiré zděšení.

TAKOVÁ BYLA TEDY JEHO VLÁDA
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Pokud má někdo zájem, abych napsal text o nějaké historické osobě, ať mi napíše na e-mail a
já o ní napíšu dvoustránkový text (pokud to bude možné).
Vojta Štrajt

*soubor “O dobytí Tróje” mám stažen v PDF.
Pokud má někdo o tento “dokument” zájem, tak vám ho klidně pošlu (má 253 stran).
Můj email: strajt.vojtech@zssloup.net

Květný pátek
Sloupský kostel byl postaven v letech 1751 – 1754 jako místo pro uctívání sochy Panny Marie Bolestné, kterou si vyprosil rájecký hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu od brněnského
minoritského kláštera. Nejprve byla socha dočasně umístěna ve sloupském mlýně. Mlynářova
dcera Rozálie, která trpěla epilepsií, se k této soše modlila a došlo u ní k zázračnému uzdravení.
Zpráva o této události se rychle šířila a tak do Sloupu začaly proudit tisíce poutníků.
Od té doby se vždy v pátek před Květnou nedělí – tzn. týden před Velikonocemi, koná pouť
věřících k uctění Panny Marie Bolestné.
Během tohoto dne – nazvaného Květný pátek se slaví 7 bohoslužeb (mší)v:
5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 a 18:00 hodin
V 13:00 hodin se koná pobožnost Křížové cesty, která připomíná ukřižování Ježíše Krista.
Hlavní mši v 10:30 hodin celebruje brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
Sloup v tento den navštíví několik set poutníků z blízka i daleka.

Vojta Štrajt, VI. B
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Šepotání [A.G.Howardová]
Originální název: Splintered
Série: Šepotání, první díl
Datum vydání: USA: 2013 / CZ: duben 2015
Počet stran: 416, vázaná
Alyssa nikdy nebyla zrovna normální dívka. Patří k
potomkům Alice Liddellové, která se stala předlohou pro známou Alenku z Říše divů. Její matka
Alison je už léta zavřená v psychiatrické léčebně a
sama Alyssa dělá koláže z brouků a všemožných
hmyzáků, jen aby je přestala slyšet, aby umlčela
jejich šepotání. Alyssa se obává, že trpí stejnou
psychickou poruchou jako její matka, ale co když
je na všem něco pravdy? A nesouvisí to s Alenkou
a její návštěvou Říše divů? Že by byla Říše divů…
skutečná?

Šepotání je kniha, na kterou se hodně lidí těšilo. I já jsem patřila mezi ty, co si na ni brousili
zuby. Kdo by si nechtěl přečíst “pokračování” Alenky v Říši divů? No a o to větší zklamání to
pro mě bylo.
Každý na blogosféře si knihu vychvaloval, jak dokonalá, že vás chytne a nepustí...ehm
NE! Začátek je opravdu dobrý. Alyssa je sympatická, Zach je ten typický kluk od vedleochránce, tajná láska a spojenec, ale Morfeus… na začátku byl dokonalý, potom už tak ne, a
stejně jako Morfeus se změnila i celá kniha! Z dokonalého začátku, kde se řeší jak zachránit
její maminku před elektrošoky jsme došli k místu, kdy skákala do králičí nory aby se dostala
do Říše divů. tam, se to chvíli dalo a jakmile se ocitli u Morfea všechno se zkazilo a už jsem
nebyla schopná číst dál.
Samotný svět, ve kterém se odehrává je hodně dobrý. Říše divů je tady velmi dobře
vykreslená a je udělaná trochu hororově. Šepotání dokáže navodit trochu děsivou atmosféru
– z toho by byl super film, říkala jsem si – a kdyby byla hybnou silou příběhu jen honba za
záhadou po téhle překroucené Říši divů, nebylo by si nač stěžovat.
Jenže je to YA kniha, kde se prostě musí vetřít i nějaká ta láska. A to i za cenu toho,
že vám to celou knihu zničí. Docela tomu ubíraly amatérsky vytvořené scénky, při kterých
Alyssa řešila jen to, při které polibku jí srdce bušilo víc, kdy měla pocit, že se vznáší atd.
Abych to ukončila. Jedná se o knihu s jedinečným pojetím, které jen tak nepotkáte.
Krajina je opravdu povedená, no hlavní hrdinka už moc ne. Šepotání ale rozhodně není špatné. Jestli vás to láká, směle do toho. Ale to už nechám na zvážení každému zvlášť.

Mé hodnocení: 55%

GoodReads: 3,98

databázeknih.cz: 82%

Adéla Kouřilová, IX.
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Svátek matek
V květnu slaví svátek naše maminky. Těm, kteří vůbec netuší, připomínáme, že se slaví druhou květnovou neděli. Takže letos to bylo 8. května. Zeptali jsme se žáků druhého stupně,
jestli doma svátek slaví, co mamince kupují a hlavně co pro ně maminka znamená.
A co jsme se dozvěděli?
Většina svátek slaví. Což je určitě dobře. Bohužel se našlo i pár odpovědí zcela záporných. Ti
svátek neslaví, nijak si ho nepřipomínají.
Odpovědi byly mnohdy podobné. Předkládáme je ve volném sledu, protože není třeba je dál
rozebírat. Moje mateřské srdce jihlo a jsem ráda, že i v dnešní uspěchané době si děti uvědomují, co má opravdovou hodnotu.

Co mamince dáváme?
Něco malého, cokoli chce. Jen drobnost, nepřeháníme to. Dárek, který ji potěší. Skládáme se
na větší dárek. Mamka nic nechce.
Pro inspiraci:
Přání, kytka, víno, chipsy, čokoláda, bonboniéra, kytička, náušnice, šperky, svíčka., víno, voňavka, bílá čokoláda.
Taťka koupí, já předávám.
Nakreslím obrázek. Něco vyrobím. Řeknu jí pár slov. Obejmutí a pusa.
Zazpíváme písničku. Nabídneme pomoc, klid. Připravím snídani, oběd nebo večeři. Celý den
se o vše starám.

Maminka pro nás znamená:
To se nedá říct, ale hodně. Strašně moc. Máma je sluníčko, ochrana a opora. Znamená pro mě
hodně, celý svět. Kamarádka. Máma je srdíčko. Kdybych měl jít s někým na ostrov, tak
s mámou. Máma je vše. Celý den se o mě stará. Je celý můj život, nedokázala bych bez ní žít
a mám ji moc ráda. Je to moje rodina a zázemí, pomáhá mi. Máma pro mě znamená jídlo .
Důvěřuju jí. Celý svět, celý můj život. Je s námi odmala a zná nás nejlíp. Je důležitější než
kdokoli jiný, pořád mi pomáhá. To největší štěstí na světě. Porodila mě, má mě ráda. Člověk,
se kterým se doma směji. Můžu se jí svěřit, má pro mě pochopení. Je to jeden z nejbližších
lidí, co mám. Člověk, kterého mám ráda, vždy mě vyslechne a vždy mi odpustí. Osoba, která
mi se vším pomůže a má mě ráda. Vychovává mě.
Pár smutnějších slov, ale ani maminka nemůže být pořád jen sluncem…:
S polovinou toho, co řekne, nesouhlasím. Někdy mě naštve. Zákaz tabletu.
Jedna osoba do ankety napsala i citát:
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„Není nic krásnějšího než dítě v náručí matky a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.“

Marie Doležalová

Mandala dětem 2016 - výsledky
Projekt Mandala dětem běží pátým rokem. To znamená, že má svou tradici, historii, příznivce
i odpůrce. Aby těch z první skupiny bylo co nejvíc, upravuje se každý další ročník podle
zpětné vazby učitelů, rodičů i dětí. Letošní rok jste proto z 962 mandal vybírali nejen vy (40
mandal), ale také odborná porota (13 mandal).
Letošní porota byla ve složení:
* Ivan Štrouf (výtvarník a grafik),
* Jana Gajdošová (kurátorka výstav),
* Zuzana Řezáčová Lukášková (lektorka kreslení mandal),
* Markéta Bártová (organizátorka výstavy Mandala dětem a architektka),
* Klára Balášová (lektorka rukodělných dílen),
* účastnice kurzu kreslení mandal
Mezi 53 vítěznými mandalami jsou i 2 z naší školy. Velká gratulace patří

Kláře Zatloukalové ze 7. A
a Natálii Richtrové z 8. B.
Na všechny výherní mandaly se můžete podívat na
http://www.mandalaria.com/mandaladetem/vyherni-mandaly/
Prodejní výstava děl bude zahájena květnovou vernisáží. Výnos z prodeje bude věnován na
konkrétní předem domluvené programy Spolku Janus Brno, věnujícímu se dětem, mládeži a
mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči.
Z "vítězných děl" bude sestaven kalendář, který bude použit jako jedna z odměn, pro propagaci všech zapojených subjektů a jako pozvánka do dalšího ročníku projektu.
Gratulujeme výherkyním, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník!
V. Ševčíková
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Rozhovor se zajímavým člověkem
Rozhodla jsem se udělat rozhovor s jedním týpkem… Říká si Sky_max aka ředitel vápenky
aka poloMpolo, ale můžete mu říkat prostě Martin. Je to youtuber a vegan.
Rozhovor je uvedený v hovorové a nespisovné češtině.
Obsahuje slangové výrazy.

Co si myslíš o dětech na 1. stupni (6-11 let)?
Jaký jsou dnešní děti v týhle věkový kategorii? Podle mě stejný, jako když jsem já byl tak
starej. Děti jsou naivní, s chutí hrát si, zvědavý, nedočkavý. Chtěj rychle vidět výsledky svý
práce. Neradi seděj na zadku a nic nedělaj. Rády by vycházely dospělákům vstříc, ale zároveň
dospěláky nechápou. A mají obří výhodu, že rychle a intuitivně chápou nový technologie.
Jak ses rozhodl pro SŠ?
Moje základka měla jenom první stupeň. Takže bylo jasný, že pak půjdu jinam. Rodiče pro
mě chtěli nejlepší vzdělání, a tak jsem se pokoušel dostat se na nějakej gympl. Nedostal jsem
se, a tak jsem do šestý třídy šel na obyčejnou základu. Ta byla naprosto šílená, a tak jsem po
šestce zkusil znova udělat přijímací zkoušky na ještě jeden gympl a tam jsem se nakonec dostal. Rodiče se nějak o něm dozvěděli, že byl prý hodně dobrej, a tak jsem to tam znovu zkusil. A protože otevíral novou třídu jenom jednou za dva roky, šel jsem znovu do primy.
Jak tě napadlo natáčet na youtube? Všechen ten minecraft a různý (ne)vlogy1. Baví tě to
ještě po těch letetech?
Na internetu jsem odjakživa. Dejme tomu od roku 2000 a protože počítače hrály v mým dětství a pubertě důležitou roli, tak jsem se nemohl ubránit ani internetu a všemu s tím spojeným.
Když Ryan Higa udělal video How to be Emo a nebo když Smosh nahráli Pokemon theme a
Mortal combat theme, tak jsem je viděl ještě tehdá v oněch letech 2006 a 2007. Takže to by
mohlo poskytnout náhled na to, jak moc jsem se pohyboval na internetu. No a okolo roku
2010 jsem si všiml, že v Americe je YT (youtube) velice populární a že spousta lidí tam dává
spousta zajímavejch videí a začal jsem cíleně sledovat daný YTbery. Takže jsem se stal stálým YT divákem. Logicky jsem časem narazil i na českou YT scénu. Nějak mě zatím neštvala, protože to bylo všechno hrozně lame2 a o věcech, který mě nebavily. To se ale změnilo,
když jsem v lednu 2012 uviděl Nejfejkův minecraft song a myslel jsem, že se pozvracím .
Zbožňoval jsem minecraftový songy, co dělal Captain Sparklez a Tryhardninja, a to, co
uploadoval3
Nejfejk bylo ztělesněný zlo, který (v tý době) mělo 300 000 zhlednutí! To mě tak neskutečně
naštvalo, že jsem si řekl, že takovej nesmysl by na netu bejt neměl a že by s tim měl někdo
něco udělat, protože divák si zaslouží přece kvalitní kontent (obsah). Tak jsem o pár měsíců
vydal svůj českej minecraft rap. Což však nemění nic na tom, že moje úroveň kvality byla asi
tak stejně špatná jako Nejfejkova, takže se tím toho moc nevyřešilo :D Českej minecraft rap
měl úspěch. Za prvních dnů to mělo 900 zhlednutí a 20 liků a pak v pátek večer to zasdílel
minecraft box na svým facebooku a za ten jeden večer to nabralo asi 15 000 zhlédnutí. To mě
namotivovalo v tom "pokračovat". Uvozovky, protože to trvalo dlouho, než jsem vydal něco
dalšího.
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Baví :D? Tak já jsem toho moc ještě neudělal, takže mě to ještě nemohlo přestat bavit :D Letsplaye nejsou úplně můj styl, takže ty různě pokulhávaly, ale nevlogy, songy a skeče - těch
jsem zatím udělal tak 3% z toho, co plánuju a co bych rád.
Jak by ses popsal?
Jsem vysokej, extrémně. Rád si pískám a zpívám a vyklepávám rytmus. Nedokážu bejt v klidu. Furt sebou šiju, když mně něco vadí, tak to musím hnedka sdělit. Nedokážu nečinně přihlížet, pokud se děje něco, co se, podle mě, děje nějakým způsobem špatně. Jinými slovy rád
se vyjadřuju a vztahuju k věcem kolem mě. A jsem asi tak stokrát víc emotivní, než bych si
chtěl připustit :D Jo a jsem línej a rád spím a jím. Bože jak já rád spím a jím... Někdo by skoro mohl říct, že jsem sám sebou.
Měli to s tebou rodiče těžký?
To by byla lepší otázka spíš na moje rodiče než na mě :D Ale moje rodiče byli skvělí. Vedli
nás s bratrem odmalička k tomu, abychom měli vlastní názor, ale zároveň, abychom nebyli
kreténi. A samozřejmě, že pokud se dítěti dá v něčem svoboda, tak může zvlčet, ale rodiče
nám naštěstí šli příkladem, takže byť to někdy bylo víc v pohodě a někdy to bylo horší, tak
jsme podvědomě chápali, že oni mají autoritu a že jim jde o naše dobro. Maminka za boha
nesnáší počítač a ty roky, co jsem u něj v dětství a pubertě strávil, byly pro ní těžký a dávala
nám to silně najevo, ale zase s náma rodiče dělali aktivity, který nás od počítače odtrhávaly a
skutečně se snažili nám jako dětem porozumět. Já jsem nikdy cíleně nechtěl dělat problémy a
všechny hádky a problémy, co mezi náma vznikly, se vždycky (byť o den nebo dva později)
vyřešily usmířením a přiznáním vlastní viny. Ať na straně mojí (což bylo mnoho případů), tak
na straně rodičů (což bylo připadů asi o trošku míň :D). Takže rodiče to určitě neměli lehký,
ale těžký taky ne. Nikdy jsem nepropadl drogám, alkoholu, promiskuitě, hazardu nebo špatný
ideologii, takže já se považuju za úspěšně vychovaný dítě :D
Pamatuješ si na nějakou vylomeninu ze základky?
Na operaci X. Byli jsme na škole v přírodě. Myslím, že to bylo buď ve 4. nebo v 5. třídě. A
neměli jsme rádi holky ze třídy, logicky. Učitelka jim furt nadržovala (chudák sama tehdy
nevěděla, co dělá), a tak jsme se chtěli nějak pomstít nebo prostě na to nějak reagovat a mýho
nejlepšího kamaráda napadl nápad. Vyžadoval přípravu víc jak týden předem, takže skutečně
to bylo promyšlený. Nepamatuju si přesně jakou plíseň to schoval, jestli ze sýrů nebo z čeho,
ale prostě nějakým způsobem nashromáždil docela hromadu nějaký plísně, kterou si s sebou
vzal na onu školu v přírodě. Pak jedno ráno, když se šlo na snídani, tak jsme odběhli ze skupinky (chodilo se na snídaně po skupinkách) a vplížili se holkám do jejich pokoje. Kamarád
to měl schovaný v malejch mističkách z alobalu a strčil jim to za skříň a pod postel. Nastříkal
do toho vodu z vodní pistole, aby to ještě nějak víc reagovalo a smrdělo a vodní pistoli, jako
předmět doličný, vyhodil z okna do keřů, pak jsme vyšli na chodbu a tam nás zahlídla učitelka, rychle jsem zareagovali, jako že jdeme na druhou stranu a když se ptala, co tady děláme,
řekli jsme, že se vracíme pro kapesník.. To byla ale výmluva. Učitelka nás nechala a my jsme
zmizeli z místa činu jako ninjové. Holky pak později ten den nahlásili, že jim to v pokoji smrdí. Našla se jedna mistička, ta pod postelí, ale ta za skříní tam zůstala. Tak to jsme tehdá byli
happy a nikdy na to nikdo nepřišel.
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Proč jsi se stal veganem?
Nejsem vegan :D ale skoro vlastně jo. Mě nejde o to bejt nebo nebejt veganem, mně jde o to
dělat ty věci tak, jak já chci. A pokud mi na veganství je něco velmi sympatickýho, tak je to
soucit vůči ostatním živým tvorům. Chovat zvířata po tisícech, týrat je v průběhu, likvidovat
přitom lesy a pralesy, podřezávat je zavěšený za nohy, na tom je něco očividně špatně. Bez
ohledu na věk, vzdělání rasu či náboženství, tak člověk odvrátí zrak, takový násilí není nikomu příjemný. V supermarketech to ale nevidíme, tak na to zapomínáme a vlastně nám to nevadí. Ale jet na ryby, lovit tři hodiny kapra, pak ho konečně ulovit a pak ho doma sníst, je
myslím v pohodě :). Stejně tak mít hospodářství s krávami pasoucími se na poli a čas od času
jednu picnout. Neříkám, že bych to praktikoval, ale je to mnohem přirozenější cesta, od které
nikoho neodrazuji :)
Vysvětlivky:
1 - lame - vychází z anglického slova lamer (lame = chromý). Výraz je pejorativní až hanlivý, označuje neschopného, nešikovného uživatele, který zcela neumí pracovat s počítačem a ještě s tím obtěžuje a zdržuje ostatní uživatele.
2 - upload = poskytovat někomu svá data, opak downloadu, kdy stahujeme data my od někoho k sobě.
3 - vlog = video blog.

Máte dotaz? Pište mi na zatloukalova.klara@zssloup.net
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Ročníkové práce
Rozhodli jsme se udělat článek o ročníkových pracích některých deváťáků.
První byl Mirek Přibyl s tématem Můj chov papoušků.
My: „Proč zrovna toto téma?“
On: „Protože chovám papoušky. Mám jich 38 + mladí
My: „Jaký druh papoušků se ti líbí nejvíce?“
On: „Ara a Žako
My: „Jak dlouho asi žijí papoušci?“
On: „Jak který. Většinou je to tak, že čím větší tím déle žije.
Další byla Barbora Machová s tématem Severská mytologie.
My:,,Proč toto téma?“
Ona:,,Je to můj koníček.“
My:,,Co to znamená?“
Ona:,,Báje a pověsti ze severu.“
My:,,Řekneš nám o tom něco?“
Ona:,,Oni věří, že existuje devět světů a že jsou všechny na jednom
velikém stromě Yggrasil, a že ty světy jsou třeba ohnivé, ledové, dešťové…“
My:,,Jakou pověst máš nejraději?“
Ona:,,Pověst o Lokim.“

Monika Mikulášková, Adéla Dvořáčková, VII. B
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Jak jsme vycestovali...zase
Dobar dan! to je pozdrav, se kterým jsem zdravila
poslední týden absolutně všechny a všude. A ti, co jsou
znalí jazyka v Evropě nebo si to dali do překladače, vědí, v
jaké zemi jsem teda nakonec byla. Kde? V SRBSKU!
Snad každý má nějaký sen odjet někam a třeba tam
bydlet nebo tak. Oblíbené země chceme navštěvovat, a
většinou to je něco jako Anglie, Francie, Španělsko,
Amerika, Čína, Japonsko atd. Prostě země, které jsou na
tohleto zvyklí. Ale je tady strašných zemí, kam lidé moc
zavítat

nechtějí.

Jako

příklad

použiju

Bosnu

a

Hercegovinu, kde jsem taky byla, a právě moje milované
Srbsko.
Naše škola má už několik let výměnný program s jednou z srbských škol, jak už jistě
víte. Tato škola se nachází ve městě Kragujevac, což je město, které se velikostí podobá asi
Brnu. Škola Milutin i Draginja Todorović patří do srbského TOP listu a tenhle rok vyhrála
nějaké ocenění... noo kdybyste to viděli, tak byste si to nemysleli. Turecké záchody pro žáky,
díra ve stropu v dámské šatně, ze které spadl kus betonu, zaprášené exponáty ve druhém patře, okna, které vypadají dost nebezpečně... prostě děcka - važte si našich starých plechových
záchodků, tam nemají pomalu ani dveře.
Jak jsem napsala - je to výměnný pobyt. Jeden rok oni jedou k nám, další my tam, a
tak se střídáme. Z toho vyplývá, že jsme bydleli v rodinách a věřte nebo ne - tohle je můj nejoblíbenější způsob ubytování. Miluji takový to, když se seznamujete se zvyky za pochodu.
Když vám to tam rodina vysvětluje a pomalu vás bere mezi sebe, nebo alespoň tak to vypadá
na mých výměnných programech.
Skoro čtyři odstavce k úvodu a já jsem se ještě nepustila do popisování výletů. No i
když toho moc není. Spěšně - výlet na lodi po Západní Moravě, potom výlet do Bosny a Hercegoviny do městečka Višegrad. Další den jsme byli ve škole a vyhráli jsme ve florbale (zase)
a den na to jsme ve škole vyráběli, i když upřimně –všechno, co jsme dělali, bylo dělat kuličky z ubrousku… A dokonce i to museli opravovat. No a všechno to končilo průvodem na
oslavu města, ve kterém jsme měli tančit fakt vyčerpávající tanec, ale ten snad nikdo netančil.
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Kdybych měla vybrat nejhorší věc na tom všem, byl by to odjezd. Klidně bych jedla ty
vadný kombinace párku a medu, klidně bych chodila i na ten turecký záchod a dokonce bych
třeba i snědla ten závitek, co jsme dostali ve škole. Udělala bych všechno to, čemu jsem se
tam vyhýbala jenom pro pár dní navíc. Protože najednou nastoupit do autobusu, sedět na sedačce a koukat se na vzdalující skupinku lidí, u kterých jsme ty čtyři dny bydleli… Ačkoliv se
to nezdá, tyto pobyty dokáží mezi lidmi vytvořit pouto. A to i když s nimi strávíte tak krátkou
dobu. Moji Srbku i její rodinu jsem si oblíbila a s těma pubošama tam si píšu pořád a neustále.
A pořád a neustále také vymýšlím, jaká je šance, že se tam ještě dostanu.
Adéla Kouřilová, IX.

Internet a PC
Vítejte - v mé rubrice, ve které budu probírat zajímavosti, jak z internetu,
tak i z oboru informačních technologií (počítačová věda)

Facebook a shromažďování údajů
Zajímá vás co Facebook shromažďuje o vašem profilu? Můžete to zjistit podle tohoto návodu.
1.) Klikněte na šipku v pravém horním rohu a zvolte nastavení
2.) Poté obecná nastavení účtu a v levém dolním rohu viz.
obrázek, klikněte na ,,Stáhněte si soubor“. Po aktivaci musíte
zadat heslo od svého účtu.

3.) Čekejte až se archivace dokončí, měli by vám poslat email nebo se objeví tlačítko stáhnout.
Máte dotaz? Pište mi na zatloukalova.klara@zssloup.net.
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Vtipy

by Monika

Jde Karkulka lesem a potká vlka. Vlk jí říká:,,Kampak jdeš Karkulko?“,, Za babičkou.“ ,,Aha, a jakou má babička adresu?“ ,,www.babicka.cz“
,,Ty se vůbec nerozčiluješ, že jsem přišel pozdě domů?“ ,,Ne, už jsem se s tím smířila!“
,,Škoda, měl jsem připravenou takovou krásnou výmluvu…“
Na vyznačeném přechodu pro chodce leží muž. Přiběhne dopravní policista a ptá se
řidiče:,,Vy jste ho přejel?“ ,,Ani nápad! Zastavil jsem, abych mu dal přednost, a zdvořile mu pokynul, aby v klidu přešel přes ulici. A on údivem omdlel!“
V nemocnici. Přijde sestřička k pacientovi, který je celý v sádře. Pacient se s vypětím
všech sil ptá: ,,Sestři, nevíte, jestli jsem ten řidičák udělal?“
Ptá se chlapeček maminky:,,Víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?“ Maminka po pravdě odpoví:,,Nevím.“ Chlapeček se pochlubí:,,Já už to vím, od gauče až k televizi!“
Učitel oznamuje žákům:,,Žáci, nezapomeňte se v 17:48 hodin dívat na zatmění slunce.“ Jeden žák se ozve:,,A na kterém programu, prosím?“
Programátoři si dávají na noční stolek dvě sklenice vody. Plnou, kdyby dostali žízeň, a
prázdnou, kdyby ji nedostali.
,,Tatínku, můžu si číst než usnu?“ ,,Jo, ale ani o minutu déle!“
,,Kolik spíte denně hodin?“ ,,No, tak tři hodiny.“ ,,A není to trochu málo?“ ,,Ne, ještě
spím v noci osm hodin.“
Víte, kdo měl první telefon v celé České republice? Přece Mach a Šebestová!
Přijde malý Pepík ze školy a povídá: ,,Dostal jsem tři pětky.“ ,,A z čeho?“ ptá se maminka. ,,Z ničeho nic!“
Na hodině geometrie: Brání se žák: ,,Vždyť jsem ten trojúhelník ABCD narýsoval
správně!“
,,Děti, vždycky se řiďte zásadou, že je lepší dávat než dostávat,“ poučuje katechetka.
,,Náš tatínek to taky říkává,“ přisvědčí Slávek. ,,A čím je tvůj tatínek?“ ,,Boxerem.“
Paní učitelka napsala žákovi do ŽK: ,,Smrdí, umývat!“ Otec žáka odepsal: ,,Učit, nečuchat!“
Jdou dva lidi po poušti a ztratí se. Potkají beduína a zeptají se, kam jít: ,,Prosím vás,
jak se dostaneme do nejbližšího města?“ ,,Jděte rovně a v úterý zabočte doprava.“
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VZKAZY
Na této stránce může už příště být váš vzkaz !!!
Pokud někomu chcete něco vzkázat, stačí donést vzkaz některému z našich redaktorů!!!
Pokud se vám stalo něco „úchvatného“, na co jen tak nezapomenete, pochlubte se i nám!
Ty nejlepší kousky budeme publikovat!!!

PRO UČITELE !
Pokud máte od svých žáků nějaké pěkné práce, které by si zasloužily publikovat,
budeme jenom rádi!!!

CHCETE SE STÁT NAŠIMI KOLEGY?
Víte něco zajímavého?
Chtěli byste zde uveřejnit své obrázky?
Pochlubit se svými básnickými a literárními díly?
Proč ne?!
Příspěvky můžete posílat na e-mail: dolezalova.marie@zssloup.net
nebo přinést komukoli z uvedených redaktorů.

Těšíme se na spolupráci!!!
Redakce:
Adéla Kouřilová, 9. A

Kristýna Hudcová, 7. B

Klára Zatloukalová, 7. A

Monika Mikulášková, 7. B

Denisa Procházková, 7. B

Marie Doležalová

Adéla Dvořáčková, 7. B
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