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Anketa o nejoblíbenějšího učitele na druhém
stupni
Také si často říkáte, kterého učitele máte na naší škole nejraději? My ano!
A právě proto jsme vytvořili následující anketu. Aby anketa byla
spravedlivá, mohl v každé třídě vyhrát jiný učitel. Každý student mohl
hlasovat pouze jednou a hlasování probíhalo anonymně. Naší snahou
nebylo rozzlobit učitele, ale naopak udělat někomu radost a následující
anketou dát učiteli vědět, že žáci z konkrétní třídy se na jeho hodiny těší.
No a nyní už se dozvíte výsledky. V 6. A je nejoblíbenějším učitelem pan
učitel Jiří Chmelík. V 6. B je to pak pan učitel Michal Rada, v 6. C vyhrála paní učitelka Alena
Prachařová, v 7. A zvítězil pan učitel Dušan Mencl a v 7. B vyhrál pan učitel Jiří Chmelík. V 8. A
vyhrál pan učitel Michal Kryštof, 8. B málem výsledky neměla, protože žáci se nejdříve hlasování
nechtěli zúčastnit, ale nakonec u nich vyhrál pan učitel Jiří Chmelík. 9. A má nejraději paní učitelku
Annu Hlaváčkovou, a konečně v 9. B vyhrála paní učitelka Irena Vyhnisová.
Velice často se stávalo, že první místo bylo obsazeno například s rozdílem jednoho hlasu. Proto nás
také zajímalo, který učitel dostal nejvíce hlasů po sečtení ve všech třídách. Absolutně nejoblíbenějším
učitelem na druhém stupni je tedy pan učitel Jiří Chmelík, o chlup za ním je paní učitelka Alena
Prachařová a na třetím místě skončila paní učitelka Denisa Seidlová.
A teď otázka pro vás. Podle čeho jste rozhodovali o nejoblíbenějším
učiteli vy? Byla to sympatie, schopnost naučit látku, učitelovo jednání
nebo něco úplně jiného?
Pro každého je tou hlavní prioritou něco jiného. Jestliže chcete vědět, co
je v této otázce důležité pro vaše spolužáky, určitě si přečtěte naše říjnové
číslo v příštím školním roce, ve kterém chceme v další anketě zjistit právě
to, čeho si na učiteli žáci nejvíce cení.

Prázdniny
No jo konečně je to tady. Naše oblíbené období v roce, kdy máme konec
školy a žádné starosti. Máme čas na naše oblíbené aktivity. Ale co si to
vlastně namlouváme..... Vždyť většina z nás si beztak sedne na gauč a
kouká do mobilu. Ale to se tyhle prázdniny srát nesmí. Musíme jít taky
ven, jet na tábory na dovolené a ne jen každý den přidat status, jak se
nudím. Ty sám se zamysli, co děláš, když máš o prázdninách volno.
Místo toho abys koukal do mobilu, zkus dělat něco produktivního. Místo toho abys jen seděl, tak
můžeš třeba pomoct mamce s vařením nebo s úklidem. Však rodiče taky nejsou polobohové, aby
dělali všechno, a i když nás občas štvou, tak mi věřte, že to s námi myslí dobře. A navždy tu s námi
taky nebudou a proto bychom si
jich měli vážit. Tento článek byl
hlavně pro zamyšlení a doufám,
že si to někteří z vás uvědomí.
Počasí o prázdninách
Jaké vlastně bude o prázdninách
počasí? To je otázka, která nás zajímá velice často a také velice často ovlivní naše plány. I když
předpověď je většinou sázka do loterie, protože to co v předpovědi počasí platí v pondělí, může být
ve středu úplně jinak. Meteorologové prozatím slibují, že v pátek se má oteplit, ale pak mají teploty
znovu poklesnout. Na horách se dokonce dají očekávat mrazíky. První prázdninový týden by však
měl být teplý. Teploty by se měly pohybovat kolem 25 stupňů, což je takové příjemné počasí. Koncem
týdne by se teploty měly vyšplhat až k letní třicítce.
Pavla Salveguartová

Jak přežít dovolenou s rodiči?
Ano prázdniny už klepou na dveře a to je super. Ale tím pádem začíná i čas, kdy se odjíždí na
dovolenou. Jo dovolená je moc fajn, ale ne v tu chvíli, kdy začnou rodičovské rejpání. ,,Máš už
zabaleno?!“ „Oblíkni se, je tu zima!“ „Nechoď do té vody!“
Každý jsme to minimálně jednou zažil. A proto jsem připravila
typy, jak celou dovolenou přežít.
1. Vezměte si s sebou sluchátka. Sluchátka jsou malá věcička, moc
místa nezaberou a mohou být velice užitečná například při
dlouhé cestě autem, letadlem nebo autobusem. Navíc vám
poradím jeden trik. Stáhněte si kromě své oblíbené muziky i
nějakou audioknihu, nejlépe by to měla bát nějaké známé,
klasické dílo. Například Babička od Boženy Němcové, Máj od Karla Hynka Máchy. Když se budou
rodiče ptát, proč máte „zašpuntované uši, odpovězte jim, že se i při cestě na dovolenou připravujete
na další školní rok. Jistě vás ještě pochválí.
2. Najděte si na dovolené kamarády. V případě, že s vámi kamarád či kamarádka nejedou,
poohlédněte se po „prázdninovém“ kamarádovi. Velice často tato přátelství pokračují i po dovolené
například kontaktem přes facebook. Byla by škoda se o takovou příležitost ochudit. Ale pozor! Než
se někomu začnete svěřovat, chodit s ním sami a bezmezně mu věřit, trochu toho člověka poznejte.
Ne všichni mají dobré úmysly, tak buďte opatrní.
3. Zbytečně rodiče neprovokujte. Máte prázdniny a rodiče dovolenou. Snažte si tento čas společně
užít a neznepříjemňovat si volné dny. Když vám rodiče polezou na nervy, jděte si pro zmrzku, do
vody, projít se.
Pavla Salveguartová

O prázdninách jdeme do kina!
Někdy to zná asi úplně každý. Celý rok se těšíme na prázdniny. Když
jsou konečně tady, tak nevíme, co máme dělat. Dobrou možností je
například návštěva kina. V Teplicích a jeho okolí máme poměrně
mnoho možností, které kino navštívit, tak proč se dívat doma na
počítače nebo na televizi, když můžu s partou vyrazit ven?!
A na jaké filmy se vlastně můžeme těšit? Kdo si chce zavzpomínat na dětství, může navštívit
například film „Pat a Mat znovu v akci“ No řekněte, kdo nemá tyhle dva kutily rád? V novém filmu,
který režíroval Marek Beneš, se dva známí
koumáci přestěhovali se do nových domů, kde na ně čeká hromada práce. Pro tuto sehranou dvojku
však není nic problém. Poradí si s rojem včel, opraví elektrickou sekačku, ucpaný odpad, vyženou
krtka nebo postaví novou skalku. Doma to však nezkoušejte tak jako oni!!!! A je to.
Dále mi na první pohled padl do oka film „Úžasňákovi 2.“ V tomto příběhu se opět setkáváme s
rodinou superhrdinů. Tentokrát je ale hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a
pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká
změna. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, rodina a
Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko
udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.

Letní ovoce
Ovoce

je

přírodním

zdrojem

ochranných látek, které potřebujeme
denně pro naše zdraví. Ovoce nám
zajišťuje

mnoho

vitamínů,

minerálních látek, vlákniny a dalších vitálních složek.
Mezi nejoblíbenější ovoce, které v létě vyhledáváme, je například
ananas, jahody, borůvky, maliny, ostružiny, broskve, hroznové víno, třešně a některé rané odrůdy
hrušek a jablek.
Fajn tedy, ovoce máme, co s ním máme ale dělat? Že vás
nebaví dát si ovoce jen do misky a takto obyčejně ho
konzumovat? V tom případě pro vás máme hned několik
nápadů, jak ovoce zpracovat. Jednou z možností je
například smoothie. A jak na to? Není to nic těžkého. Vezmeme si mixér, libovolné ovoce a mléko.
Do mixeru si nalijeme mléko, přidáme ovoce a led a začneme mixovat. Jestliže máte rádi sladké,
můžete přidat i cukr.
Další možností může být například skvělý ovocný salát. Nakrájíte si několik druhů ovoce a jednoduše
smícháte v jedné míse. Kdo si chce vyhrát, může použít různé formičky, pomocí kterých jednoduše
vykouzlíte z obyčejných kousků ovoce nejrůznější tvary podle své fantazie. Ovocný salát můžete
pokapat citrónem nebo můžete přidat šlehačku.
A do třetice našich nápadů nabízíme jahodovou bublaninu.
Budeme potřebovat:
600g jahod nebo jiného ovoce
250g cukru moučka
250g hladké mouky

1 prášek do pečiva
5 vajec
1dl oleje
1 vanilkoví cukr
Postup je velice jednoduchý. Vejce s cukrem ušleháme do husté pěny ve šlehači. Postupně přiléváme
olej. Prášek do pečiva smícháme s hladkou moukou a vanilkovým cukrem a pomalu vmícháváme do
těsta. Těsto vylijeme na vymazaný pekáč a posypeme ho čerstvým ovocem. Ve vyhřáté troubě na 180
stupňů pečeme asi půl hodinky.
Doufám, že vás tento článek inspirovat a až se budete o prázdninách nudit, tak třeba něco z mých
nápadů zkusíte.
Dobrou chuť!!!

Pavla SalveguartovA

Pár vtipů pro zasmání
Žena, která odjíždí na dovolenou, říká manželovi:
"Drahý, vrátím se hned, jak mi napíšeš, že se ti po mně stýská."
"To si nemůžeme dovolit, moje milá, abys tam byla tak dlouho!"
Na břehu ostrova stojí zarostlý fousatý muž a mává rukama na loď plavící okolo.
"Kdo je to?" ptá se jeden pasažér kapitána.
"Nevím, ale vždy se takto raduje, když plujeme kolem."

Lezou dva vedrem zdeptaní chlapi po poušti a jeden říká
druhému:
"Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech!"

"Tak si představ, ve vlaku se na mě koukal průvodčí pořád tak divně, jako bych neměl lístek."
"A co ty na to?"
"No já se na něj díval tak, jako bych ho měl!"
"Kamaráde, to mi vysvětli, jednou je mi na vandru děsná zima a po druhý
strašný vedro?"
"Prosím tě a jak často jezdíš?"
"No, jednou v zimě a po druhý v létě."

Cestující na lodi si protírá oči a rozespalým hlasem zkonstatuje:
"Dneska je ale sychravo..."
"Promiňte, pane," přistoupí k němu plavčík,
"zapomněl jsem vás informovat, že se loď potápí."

A co dodat na úplný závěr školního roku?
Držíte v ruce časopis, který vznikl díky chuti dělat ve škole něco zajímavého, co by nás mohlo bavit.
Tento rok jsme se snažili o první pokusy tvorby a ne vždy to bylo úplně jednoduché. Vše chce své a to
i náš školní časopis. Našim cílem je, aby byl časopis čten především studenty naší školy. Že jste
v časopise nenašli nic, co by vás bavilo a přimělo vás ke čtení? Nevadí! Příští rok se to může změnit.
Hned v září budeme hledat do našeho týmu další členy. Zkuste to, za to nic nedáte. V případě, že se
vám práce s námi nebude líbit, můžete činnost omezit. Teď si říkáte, že novinář z vás nikdy nebude,
ale máte dobré nápady. I za to budeme vděčni. Příští rok nás najdete v 8. A. Tak v září se uvidíme. Do
té doby vám celý školní časopis Eso přeje krásné PRÁZDNINY !!!!!!!

