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Báje, povìsti a my
Druhá letošní návštìva páákùv liberecké knihovnì se odehrála v duchu bájí a
povìstí. Vybraný interaktivní program se jmenoval Báje, povìsti a my.
V úvodním seznamovacím koleèku se kadý naší lektorce pøedstavil a zároveò
povìdìl nìco o tom, co právì ète nebo nedávno pøeèetl. Jak se nám nyní hodily
naše prezentace referátù z pøeètených knih. Všichni moc hezky a bez dlouhého
pøemýšlení pøedstavili svou oblíbenou èetbu. Pak u následovala èást o bájích a
povìstech, ve které jsme si pøipomnìli, co to povìsti jsou, a sami jsme vysvìtlili,
proè vznikly. Paní lektorka nám pøedstavila spoustu knih. Formou soutìe jsme
poznávali bájné hrdiny z øecké mytologie. Také jsme si poslechli nìkolik ukázek.
Jako poslední z nich byla o Pandoøinì skøíòce, do které jsme na závìr mohli
zavøít svá trápení.
Za svou práci jsme dostali od paní lektorky pochvalu.
Vl. Kollmannová

Kamarádství a my ze 3.A
V pátek 15. února jsme opustili naši školu i Chrastavu a vyjeli na návštìvu do Krajské vìdecké knihovny v Liberci. Poèasí bylo
nevlídné a studené, ale nám to nevadilo, protoe na nás èekalo nìco nového, a na to se vdy tìšíme.
Rádi èteme kníky, které nás zajímají, a tak jsme byli zvìdaví, která nová kníka nás bude provázet celým vzdìlávacím poøadem.
Byli jsme pøekvapeni, e kníka o kamarádství na motivy knihy Angely Sommerové-Bodenburgové Mùj kamarád upírek byla pro nás
novinkou, o které jsme ještì neslyšeli. Seznámili jsme se s hlavními hrdiny, upírkem Ruprechtem a jeho kamarádem Tondou, a
zaili s nimi nejedno malé dobrodruství, do kterého nás zapojila paní knihovnice, jenás poøadem provázela. Kníka byla zajímavá
také svým obsahem, protoe námìt o upírech je sám o sobì strašidelný a napínavý. Pøeètenými ukázkami jsme byli vtaeni do dìje
a také jsme nìkteré scény domýšleli. Kdo chtìl, tak i dramaticky pøedvedl.
I my jsme paní knihovnici velice pøekvapili, protoe jsme si povídali o našich kamarádech, jejich povahových vlastnostech, a ona
nás velmi chválila za pøátelské vyjadøování bez ostychu a opovrení.
V knihovnì to bylo zajímavé a pouèné. Tìšíme se na další zajímavé dobrodruství s kníkami.
Øeháková J.
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Lyaøský výcvik oèima dìtí (10. 2.-15. 2. 2013)
Na lyaøském výcviku se mi velice líbilo, protoe jsme si mohli odpoèinout od školy a pokoukat se po Jizerských horách. Opravdu je
tam nádherná zasnìená krajina. Moc se mi tu líbilo a chtìla bych jet znovu nebo zùstat tam déle.

Kateøina Procházková, 7. A

Lyaøský výcvik musím ohodnotit jako výborný. Všichni si ho uili. Na lyaøský výcvik jely i dìti, které nikdy nestály na lyích a po týdnu
se nauèily lyovat. A to díky uèitelùm, kteøí byli trpìliví a vše nìkdy i víckrát vysvìtlili a pøidali i nìjakou soutìpro potìšení. Na takovýto
lyaøský výcvik bych jela ráda ještì jednou.

Karolína Šírlová, 7. A

Jsme u v sedmé tøídì. Celý rok jsme se tìšili a pojedeme na lyaøský výcvik. Doèkali jsme se. Ubytovali nás v útulných pokojích v
penzionu Alberto. Bìkaøi i sjezdaøi se rozdìlili do skupin podle svých dovedností. Bìhem celého týdne jsme zdokonalili své
schopnosti na lyích. Hráli jsme rùzné hry. Na konci týdne pro nás uspoøádaly paní uèitelky závody. Vìtšina z nás získala prùkaz
sjezdaøe nebo bìkaøe. Myslím si, e na tento týden budeme všichni vzpomínat.

Viktorie Rùièková, 7. A

Lyaøský výcvik byl velice zajímavým a vítaným èasem k odpoèinku, ale i ke sportu. Byl to hezky strávený týden plný her a zábavy.
Anna Zlochová, 7. A

Lyaøský výcvik 10.-15.2.2013
Nyní umùeme pouze vzpomínat na krásný týden, který jsme strávili v penzionu Alberto v Jizerských horách. Letošního výcviku se
zúèastnilo 32 ákù, pøevánì ze sedmých tøíd. První chvíle na lyích byly opravdu nároèné, ale kadý se velmi rychle zlepšoval. Nauèili
jsme se rùzné lyaøské styly, vyzkoušeli si dva druhy vlekù, vyøádili se na sjezdovce (jak sjezdaøi, tak bìkaøi), zazávodili si, navštívili
pìšky rozhlednu Královka, pøekonali strach pøi stezce odvahy, zvládli vìdomostní testy a kvízy, pobavili se u spoleèenských her,
zatanèili si na diskotéce atd. Kadý z nás musel nìkdy pøekonat únavu, bolest a pohodlnost, ale nakonec pøece jen vítìzí ty dobré
vzpomínky a pocit, e s lyemi jsme kamarádi, o èemsvìdèí následující slova: „My tu chceme zùstat!“
(I.Lejsková, J.Suchá, D.Pustková, K.Kašková)

Zimní výlet s kroukem pohybových her
V pondìlí se malí sportovci sešli pøed školou a èekal je výlet zimní
krajinou.
Našim cílem byl lyaøský vlek v Andìlské Hoøe. Mráz zalézal za
prsty, ale to nám nevadilo. Cestou dìti hrály zimní hry, napø.
koulování, pøeskakování pøekáek, pøenášení zranìného
kamaráda na stolièce nebo bìh do kopce. Nejkrásnìjší podívaná
byla, kdydìti leely ve snìhu, ètenáøi ocení naši fotogalerii. Pobyt
na èerstvém vzduchu dìti pozitivnì naladil a zlepšil jejich imunitu
proti nemocem. Moc dìkuji všem dìtem , které na vycházku pøišly:
Adam, Matìj, Šimon, Pavlík, Romanka, Kaèenka, Terezka a Michal.
vedoucí krouku Iva Ø.

Ì Mikuláš mi dones sánì, podívejte, dìti, na nì!!

SÁN

Sedátko mají zelené, zelené jako jehlièí,
Doufám, e mi to na nich pofrèí!!
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(Míša Stašíková, 2.A)

Projektový den "Zvíøata kolem nás"
Projektový den "Zvíøata kolem nás" uskuteènìný v pátek 15. února 2013 navazoval na exkurzi v ZOO Liberec. Zahajovacím
úkolem bylo poznat logo naší ZOO a vzpomenout si na názvy vzácných a ne vdy pøíliš známých zvíøat. V Èeském jazyce jsme v
prezentaci odkrývali obrázek zvíøete pomocí vyjmenovaných slov a pak následnì ve vìtách o rozpoznaném zvíøeti hledali chyby.
Hodinu zemìpisu jsme proili hledáním úkolù v prostorách speciálních tøíd, cestovali po svìtì a vyhledávali podmínky pro ivot
zvíøat. V soutìní høe "RISKUJ", která procházela všemi pøedmìty, jsme si vzájemnì porovnávali svoje znalosti. V pøírodopisu
jsme vytváøeli plakát Zverimexu nabízející prodej obratlovcù. Cílem bylo nalákat reklamou zákazníky ke koupi zvíøete, ale i
vyhledat informace na internetu o cenì zvíøátka a péèi, kterou mu musíme doma vìnovat. Moc jsme se snaili, i kdy naše
informace byly nìkdy mírnì, ale jen velmi mírnì nepøesné. Napøíklad jsme zamìnili velikost terária pro hada s teplotou vzduchu.
Pravdìpodobnì bychom hada uvaøili, ale výbuch smíchu spoluákù za tu "chybièku" stál.
Vítìznou skupinou jsou raloci, ve které svými velkými znalostmi vévodil Dominik Bára. V mìsíci bøeznu se opìt spoleènì
setkáme, tentokrát pod názvem " Cestujeme po Evropì".
D. Nováková

Výroba dárkù Devìt stateèných
Naše škola v Revoluèní ulici poøádala v prosinci 2012 tøetí kolo
výtvarné soutìe „Malujeme èeské pohádky“. Dìti prvních, druhých,
speciálních tøíd a tento rok i dìti z mateøské školy malovaly na ètvrtku
libovolnou technikou svoji oblíbenou pohádku. Soutìjsme na konci roku
vyhodnotili a rozdali dìtem diplomy a dárky. Málokdo u ví, e za
odmìnami se skrývá nároèná práce dívek ze speciálních tøíd, které
nejenom v rámci pracovních èinností, ale i ve volném èase vyrábìly
keramiku pro svoje mladší spoluáky. Naše dìti se podílely i na tvorbì
dárkù pro budoucí prvòáèky, z koøenáèù oívala zvíøátka - medvìdi,
zebry, velryby, ptáèci, v keramické dílnì zdobily koèièky a zvonky. Velké
podìkování patøí Vendule Pilnáèkové, která malováním, zdobením
keramiky leckdy trumfne nás dospìlé.
V poslední dobì se opakovanì mluví o integraci, inkluzi. Naše dìti
ve speciálních tøídách rozhodnì nejsou izolované od dìtí bìného
vzdìlávacího proudu, naopak spoleènì proíváme naše školní dny.

Šesté kolo naší speciální ŠLÁPOTY se
uskuteènilo 25. ledna 2013. Poèasí bylo chladné,
pod nohama nám køupal èerstvì napadlý sníh. Na
Vysoké se nám na chvilku ukázalo sluníèko,
abychom snad nezapomnìli, jak dokáe projasnit
oblohu a zpøíjemnit zimní vycházku.
Jako
kadoroènì i letos jsme si na snìhu rozdìlali oheò a
opekli buøtíky. Po obèerstvení jsme se vydali
smìrem na Novou Ves a pokraèovali do naší
Chrastavy. A proè devìt stateèných? Protoe tak
málo se nás letos ze speciálních tøíd zúèastnilo
tradièního pochodu zamìøeného na poznávání
zimní pøírody a shazování vánoèních kilogramù.
Bohuel, nejenom poèítaèe a teplo domova, ale i
chøipka zvítìzily nad pohybem.
D. Nováková

D. Nováková

3

Exkurze do zoologické zahrady
V únoru nìkteøí z nás ze speciálek jeli do ZOO. Poèasí nám pøálo - nebylo ani teplo ani zima a hlavnì nepršelo. Sraz jsme mìli ve
škole, do Liberce jsme se dopravili autobusem. Byli jsme prvními návštìvníky, ZOO byla liduprázdná. Prohlídku jsme zaèali u poníkù,
které jsme vesele hladili a pøíliš se nevìnovali ceduli s nápisem: "Pozor koušou!" Nadšenì jsme pokraèovali smìrem k pavilonu slonù,
které jsme bohuel nezastihli. Pravdìpodobnì mìli vlastní procedury a nás diváky k tomu nepotøebovali. A nebo jsme je v pavilonu
pøehlédli. Takového slona èlovìk pøehlédne raz dva. V dalším pavilonu jsme obdivovali irafy pro jejich ladnou chùzi a dlouhé øasy,
šimpanzi nás pøekvapili svojí divokostí a razancí, jakou bušili do skla. Nad krokodýlem nìkteøí pochybovali, zda je vùbec ivý, i
vzduch v pavilonu tomu napovídal, ale po dùkladné analýze bylo jasné, e pøece jen dýchá. Mláïata bílých tygrù lákala dìti k
pohlazení, zapomínaly na to, e jsou to šelmy, které se iví masem jiných zvíøat. Tak alespoò pøikládaly ruku na sklo, kde tygøi leeli.
U stánku jsme se my dìti nezdravì obèerstvily hranolky s tatarkou, dospìláci zase potøebovali svoji dávku kávy. Prohlídka ubìhla
rychle a tak nám nezbylo nic jiného, ne sypat do naší rodné Chrastavy. Pouze áci 9. roèníku zùstali v Liberci, vyuili monost zajít
rovnou ze ZOO do uèilištì na den otevøených dveøí.
V pátek 15. února budeme mít ve škole Projektový den"Zvíøata kolem nás" ,kde si vyzkoušíme, co jsme si zapamatovali z návštìvy
ZOO, ale i z hodin pøírodopisu.
D. Nováková

Básnická tvorba ákù 3.A Štiky, kapøi, karasové
Zima

Vìra Polášková

Na námìstí køoví, klestí,
vítr fouká ve vzduchu.
V bílém rouchu vykraèuje
tuhá zima, ejchuchu!
Podívejte, holky, kluci,
u tu máme Mrazíka.
Ten, kdo málo obleèe se,
a si potom nevzlyká.
Kdo má sánì,
skoèí na nì,
jezdí z kopce dolù.
Kdo to sjede 18 krát,
tak mùe jít domù.
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Les

Jan Popelínský

Je jeden hustý les
a v nìm bloudí pes.
Na pasece pase se jelen,
není osamocen,
je tam ještì jeden.
Na té louce bìhá prase,
srnec stojí a muflon se pase.
ába jde na velký bál,
pulec plave hezky dál.
Liška hraje karty v lese,
vlk s ní hraje,
celý se tøese.
Zajíc bìí, uši velké,
liška pouští sliny tenké.

a nejvìtší sumci...
Naše nejznámìjší ryby a povídání o nich se stalo tématem
besedy pana Petráèka a pana Jahelky, kteøí jsou
milovníky rybaøení.
Pan Petráèek dokonce obdrel za své rybáøské umìní
mnoho zlatých medailí. Jednu z nich pøivezl dìtem
dokonce ukázat, byla z Mistrovství svìta v chytání ryb
(sumcù).
Dìti z druhých tøíd mìly monost seznámit se se
zajímavostí tohoto sportu, vyposlechnout vypravování
obou hostù a pøipravit si otázky.
Kadý úèastník besedy, která se konala v prostorách naší
druiny, obdrel videokazetu, která doplnila vypravování.
Dìkujeme obìma pánùm za pøíjemné zpestøení naší
výuky. A moná, e díky této besedì nìkterý z našich
ákù rozšíøí øady chrastavských rybáøù.
tøídní uèitelky

