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Ohlédnutí za rokem 2009
Internet a počítače:
V roce 2009 vyvinul Microsoft Windows 7.
Google také pocítil zlepšení,když postupně
vylepšoval svůj vyhledávač.

Nejsledovanější videa youtube:
Xindl X-Anděl
Lucie Vondráčková - Láska umí víc
Green Day – Backet Case

Katastrofy:
-V Íránu se zřítilo letadlo.Všichni lidé,kteří byli
na palubě letadla,zahynuli.Jednalo se o 168 osob.
-V Chorvatsku našli policejní potápěči české
turisty utonuté.Našli je v hloubce téměř 40 metrů.
-V uplynulém roce odešla také řada významných
osobností, od architekta Jana Kaplického přes
zpěváky Waldemara Matušku a Michaela
Jacksona po prosincové úmrtí herečky Mileny
Dvorské.

Naše škola:
-Naší škole bylo v roce 2009 74 let. Na tuto počest byla
uspořádána Školní akademie ZŠ Kamenická.
-Tento rok se také konal školní jarmark a byly zde
vystaveny krásné výrobky všech tříd.
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Horoskopy na rok 2010:

eran nijak zvlášť nestrádal ani v roce 2009 a nebude ani v roce 2010. Je
to dynamické a flexibilní znamení, které neporazí žádná situace, naopak
při nepříznivých událostech často umí nasbírat cenné zkušenosti, které
dokáže neuvěřitelně bezezbytku zhodnotit. Přesto by si měl dát beran velmi pozor
v první polovině roku, v pracovním životě to může vypadat trochu jako na
houpačce a mohou se objevit problémy zaviněné špatnou komunikací v poslední
čtvrtině roku 2010. V průběhu celého roku má beran šanci využít svých možností
ke zhodnocení majetku, pravděpodobně výhodnou koupí nemovitosti nebo
uměleckého předmětu.

R

ok 2010 je pro býka relativně slibný. Bude však od něj vyžadovat tvrdou
práci, nasazení a také trochu změny v pohledu na život a postoji k
mnoha záležitostem. Zejména pracovní život přinese býkovi nové
příležitosti a především větší příjmy než doposud. Býk však musí zároveň velmi
pečovat o své zdraví, bohužel jsou v dohledu případné problémy spojené s
vyčerpáním, stresem a přepracováním. Nepodceňujte varovné signály
počínajících nemocí, mohou se vám jevit banální, ale nejsou, pokuste se své
zdravotní problémy řešit včas.

N

a vaše činy a jejich výsledky budou mít vliv smíšené jevy, s mnohdy
protichůdnými tendencemi. V první polovině roku se budete pokoušet o
změny v otázce vašeho soukromí. Může jít o změnu bydliště, nebo
zaměstnání, u nezadaných je možný vstup do manželství. Vaše kariéra strmě
poroste v době okurkové sezóny - odložte proto dovolenou a raději plně využijte
svých možností v období od května do září. Bohužel budete mít celý rok mírně
oslabenou schopnost rozhodování, nedělejte proto žádná životně důležitá
rozhodnutí a dejte si pozor zejména při finančních spekulacích v první polovině
roku.

N

a rozdíl od blížence si můžete dovolit v roce 2010 učinit zásadní životní
rozhodnutí. Vaše rozhodovací schopnosti jsou v tomto roce nezastřené
a myšlenky břitké jako ostří nože. Z pracovních důvodů budete značně
cestovat. Možná budete přehodnocovat své dosavadní vztahy s ostatními lidmi,
případný rozchod nebo nová známost, souvisí právě s určitou zjitřenou schopností
jasně vidět souvislosti. V předjaří a na podzim budete trpět příznaky chřipky nebo
podobného virového onemocnění, příčinou může být oslabená imunita a zároveň
pracovní cesty a častý kontakt s ostatními lidmi - zákazníky nebo kolegy v práci.
Posilujte své zdraví a nezapomeňte na relaxaci a pestrou dietní stravu.

L

ev bude z nejrůznějších důvodů přinucen k větší flexibilitě činnosti než
kdy doposud. Jeho finanční situace se bude zlepšovat, ale může u něj čas
od času nastat záblesk negativních pocitů nebo deprese. Ve vztazích a
lásce se mohou objevit problémy z nově nastalých situací, kartami v rodinných
vztazích může zamíchat například narození dítěte. Tento rok bude pro lva rokem,
kdy musí ustát přechodnou krizi a neztratit půdu pod nohama a tak trochu zatnout
zuby a přizpůsobit se. Právě to je pro pedantského lva s vlastními představami o
všem kolem něj někdy to nejobtížnější. Harmonii by mohl nalézt spíše v posledním
čtvrtletí roku 2010.
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P

ro pannu bude rok 2010 velmi energickým a výživným rokem. Mnohé
panny naleznou v tomto roce svůj středobod bytí - životní cíl. Aby byla
panna stoprocentně úspěšná, musí i ona tento rok pilně pracovat a
neztrácet flexibilitu a soustředění na svůj nalezený cíl, to vše bude doprovázet
velký osobnostní rozvoj a schopnost podívat se pod povrch věcí. Jedním slovem
rok velkých možností, ale panna nesmí zapomenout, že štěstí přeje připraveným.

V

áhy se v první polovině nemusí obávat o stabilitu svých příjmů, přestože
jejich zdroj může být odlišný než byly doposud zvyklé. Příležitostí pro váhy
je v tomto roce méně než v minulosti, může jí lákat vidina zhodnocení peněz
při spekulacích s nemovitostmi, ale měly by zůstat opatrné a konzervativní. Váhy
by se měly především zamyslet nad snížením zbytečných výdajů, šetřit a trochu se
uskromnit. Lepší příležitosti k výdělku se jistě objeví v dalších letech, proto buďte
tento rok skromní a trpěliví.
eká vás neuvěřitelně štědrý a téměř bezvadný rok. Kromě toho, že bude
sklízet ovoce z úsilí v uplynulých letech, nemusí se bát nedostatku podpory
od svého nejbližšího okolí ale i z míst, ze kterých by jste to možná nečekal.
Tento rok štírovi přinese bohatství a peníze. Nesmí však usnout na vavřínech a ve
svém úsilí vytrvat. Tento rok je ideální pro nalezení nových zdrojů příjmů. Štír se
nemusí bát riskovat ve spekulacích na finančním trhu ani investic do nemovitostí,
obojí mu může přivést znační profit. U bezdětných možné narození potomka.

Č

M

írně smolný rok, hlavně v pracovní oblasti, střelec se totiž snadno
nedokáže přenést přes určité vlastní stereotypy a bloky v myšlení, což
způsobí, že možná ztratí práci. V loňském roce (2009) sice udělal značný
emocionální a myšlenkový pokrok, který mu pomohl z bryndy, ale v roce 2010
jako by zůstal na mrtvém bodě. Aby neztratil víru, naději a sebevědomí, měl by
budovat dobré vztahy se svým okolím, to pro něj bude oporou a zdrojem
pozitivních podnětů a pomůže mu tak, přenést se přes nedostatky roku 2010.

P

odobně jako střelec může prodělat kozoroh mírné ustrnutí, ne však tak
dlouhodobé, půjde spíš o periody, které se budou střídat s obdobími větších
podnětů a příležitostí. Vzhledem k tomu, že kozorohovo zdraví bude tento
rok 2010 horší, je možné že období útlumu budou ta, kdy se bude zotavovat s
nemoci. Objeví se tendence k hromadění majetku a vynoří se otázky víry, kozoroh
bude takto hledat oporné body, kterých by se mohl zachytit. Bohužel s majetkem
mu to příliš vycházet nebude, bude nucen snížit své výdaje, aby se nedostal do
nesnází. Měl by se držet dlouhodobých cílů a zůstat prozíravý, opatrný a klidný, to
mu nejvíce prospěje.

Neu

Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho
hodně promarníme.
Lucius Annaeus Seneca

e-mail: redakce@zskamenicka.cz

3/2010

S

libné příležitosti pro vodnáře v roce 2010, jen je chytit za pačesy. Podněty a
zisk přijdou z oblastí, které se mohou jevit jako nekonvenční a nečekané.
Vodnář se tento rok jakoby probere ze snů, vezme vše do svých rukou a bude
nezvykle pragmatický a soustředěný, dá se říct že dětinský snílek vodnář velmi
dospěje. Opráší stará přátelství a otevřou se mu nové cesty. Příjmy vodnáře
budou vysoké a stabilní. Pracovní tempo neutuchající, vodnář bude velmi
progresivní v práci, ale velmi těžko bude snášet autority (své nadřízené,
supervizory, nebo učitele), měl by se proto případným konfliktům s nimi
vyvarovat.

T

ento rok přinese rybám spíše výhody po labilním a neklidném loňském roce
je to vítaná změny. Výsledek jejich snažení přesto není jistý a měl by být
pozitivní, pokud budou ochotny velmi pečlivě zvažovat své možnosti,
efektivně se rozhodovat, aby předešly nevratným ztrátám. Ryby budou mít roce
2010 velké výdaje, které se naštěstí později ukážou jako dobrá investice, která se
zhodnotila v čase. Možná půjde o výhodné obchodní vztahy, ale osobní život bude
trochu strádat a osobní vztahy mohou být v posledním čtvrtletí roku téměř
rozvrácené. Ryby by měly v roce 2010 zpomalit a být velmi ostražité v oblasti
financí a vztahů.
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Anketa – předsevzetí na nový rok
Ptali jsme se na otázku : Dal sis nějaké předvsezetí? A jaké bylo?

Žáci odpovídali takto:

Učitelé odpovídali takto

4.B
- Zabít Vojtu
-Jezdit na koni

p.uč. Chovanec – zhubnout (řízková dieta)

6.A
- Zhubnout
- Zlepším si známky

p.uč. Skálová – užívat si života,protože na to
abych si dávala nějaké předsevzetí, je život
moc krátký

6.B
- Lepší známky

p.uč. Huspůdková – předsevzetí si dávám
v průběhu roku – tento rok: více se smát a
více pohybu

7.A
- Jo, že si budu připravovat učení večer.
- Jo dala, že budu více trénovat.
- Dlouho chodit na jeden sport.
- Nic,radši nic.
- Nebudu odpovídat na ankety do Kamínku
- To,že si žádný předsevzetí dávat nebudu ☺

p.uč. Culek – být ke všem spravedlivý

p. školník – méně kouřit,pít,nebýt
sprostý,více lásky
ostatní učitelé si žádné předsevzetí nedali
nebo nám ho neprozradili…….

7.B
- Dal, že tento rok přečtu knihy Letopisy
Narnie.
- Že nebudu tak nervní
- Bude mi 13
8.B
- Zhubnout
- Nic

Neu
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Rozhovor s panem ředitelem
1)Jaké jste měl přípravy na
vánoce???

6)Co plánuje naše škola v roce
2010???

Pomáhal jsem uklízet,nakupoval.

Největší letošní stavební akcí je
postavení patra na přístavbě,
nové hřiště a horolezecká stěna
(dokonce bude kroužek
horolezectví).

2)Jaký dárek se vám nejvíc
líbil???

Knížka o Evropě.
3)Měl jste
krásné svátky???

Určitě krásné a
klidné.
4)Dodržoval jste nějaké
vánoční zvyky???

Pouštěli jsme svíčky a všechny
dohořely až do konce.
5)Slavil jste Silvestr podle
svých představ???

Moc Silvestr
neslavíme,naprosto v klidu.

7)Kdy bude hotové
hřiště a nové patro
na přístavbě???

Dostavba se plánuje na
prosinec 2011.
8)Jaké jste si vzal novoroční
předsevzetí???

Nedával jsem si žádné
novoroční předsevzetí.
9)Co byste popřál naší škole
do roku 2010???

Abychom měli hodně dobrých
žáků,
učitelů a úspěchů!

Děkujeme za rozhovor a také bychom byli rádi, kdyby se Vaše přání splnila.
Anna Tesařová, Jakub Schön
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PAN SLAVOMÍR BEDNÁŘ VYPRÁVÍ O HISTORII NAŠÍ ŠKOLY

Po milém a přátelském uvedení pana
Bednáře se náš vážený host
rozvzpomínal a vyprávěl nám veselé
historky z jeho dětství.Porovnával
dnešní moderní vybavení a umístění
tříd a učeben s původním vzhledem.
Například dnešní učebna fyziky
bývala učebna Vv a šatna sedmých a
šestých tříd plus kabinet pana školníka
a našich paní uklízeček bývala
mateřská školka.Dnes je vše jinak,ale
panu Bednářovi se nový vzhled školy
líbí.Bohužel pro nás si na jména svých
učitelů,kromě bývalého ředitele pana
Pelikána,nevzpomíná.Ovšem víc než
dobře si vzpomíná na školní aktivity
apod..Historce o průšvihu pana
Bednáře na tělocviku jsme se všichni
rádi zasmáli.Po krátkém rozhovoru, na
kterém jsme se dozvěděli mnoho o
jeho životě,jsme si šli prohlédnout
školu a jak už jsem napsala, rozdíly v
původní a té nové škole pana Bednáře
ohromily, byl doslova nadšený.Naše
krásná škola se mu líbila.
Tereza Deusová
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Vancouver

rozloha: 114,67 km²
počet obyvatel: 587 891

Vancouver je přístavním městem v jihozápadní části kanadské provincie Britská
Kolumbie. Je to docela mladé město, které nedávno oslavilo 120 let existence.
Vancouver je největší metropolitní centrum v západní Kanadě a třetí největší v
celé Kanadě.
Leží v údolí řeky Fraser u Tichého oceánu, mezi úžinou Strait of Georgia a
pohořím Coast Mountains.. Vancouver leží na ploše 114,67 km². Terén tvoří
nížiny i pahorkatiny Město v 60. letech 19. století založili přistěhovalci.
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V KANADSKÉM VANCOUVERU
Naše země vyslala na olympijské hry zástupce pro tyto sporty:

Neu

Akrobatické lyžování

Krasobruslení

Boby

Saně

Alpské lyžování

Severská kombinace

Běh na lyžích

Rychlobruslení

Biatlon

Skoky na lyžích

Hokej

Snowboard
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NAŠE MEDAILOVÉ NADĚJE VANCOUVER 2010
Lukáš Bauer

Šárka Záhrobská

Běh na lyžích

Alpské lyžování

Martina Sáblíková

Rychlobruslení
Tomáš Verner

Krasobruslení
Tomáš Kraus – DĚČÍNSKÝ RODÁK

Nikola Sudová

Akrobatické lyžování
Antonín Hájek

Skoky na lyžích
Hokejový tým ČR

skikros
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Zábava
Učitelka si zavolá ke stolu Pepíčka: "Pročpak jsi včera nebyl ve škole?" ""Říkala jste, že kdo nebude mít domácí
úkol, ať se tady ani neukazuje!"

Přišla domů Petra a povídá: "Tak jsem dneska dostala dvojku a trojku." Maminka se diví: "Vždyťˇjsem potkala
paní učitelku a ta mi řekla, že jsi dostala pětku!" "To jo, dvě a tři je přece pět

Ptá se učitelka při zkoušení žáka: "Proti komu bojovali Husité?" Žák odpoví: "Proti Křižákům." Jiný žák se přihlásí
a nesměle řekne: "A co jim ti pavouci udělali?"¨

Učitelka se ptá žáků, jaké mají doma zvířátko. Přihlásí se Mařenka: "My máme pejska." Přihlásí se Honzík: "My
máme kočičku." Nakonec se přihlásí Pepíček: "My máme kuře v mrazáku."

Ptá se otec syna : Co to tam gumuješ Pepíčku ? A Pepíček na to : Pan učitel mi říkal,abych si tu pětku co nejdřív
opravil .

V nový školní rok příjde do třídy nová paní učitelka a říká : Dobrý den ,děti , připravila jsem si pro vás hru na celý
školní rok . Každé pondělí vám zadám otázku a ten , kdo na ní odpoví správně ,může být celý týden doma. V
pondělí příjde do školy paní učitelka a zeptá se dětí : Kolik kilometrů má Sahara ? Všichni mlčí . Další pondělí
příjde paní učitelka do školy a vykřikne : Kdo sem dal tu krysu !? Přihlásí se Pepíček a řekne : To jsem byl já paní
učitelko a nashledanou za týden .

Paní učitelka se ptá Pepička : Když ti dá maminka 1 žvýkačku a tatínek 2 , tak co máš ?
A Pepíček na to : Prosím , svěží dech !

Mami , já jsem dostal poznámku za to,co jsem neudělal ,stěžuje si Pepíček mamince. A co jsi neudělal ?
Domácí úkol ...

Paní učitelka se ptá Pepíčka : Pepíčku , kde leží Kuba ..? A Pepíček na to : Kuba leží v posteli , a má hroznej
kašel .

Pepíčkovi se nechce do školy, a tak volá řediteli : Dobrý den , prosím omluvte mého syna , onemocněl .
Dobře , povídá ředitel . A kdo volá ? No přece můj táta.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Do čeho se dávají květiny?
2.

3. Lišák se zamiloval do …..
4. Nejlepší přítel člověka je ……
5. Čím se čichá?
6. Hluk – opak
7. Smutný – opak
8. Zmrzlina na špejli
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