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Spatøení duhy na obloze je nezapomenutelným zá� itkem dìtí. Duhu chápou jako kouzlo pøírody. Obdivují ji pro krásu, pro ba-
revné duhové oblouky. Nìkomu mù�e pøipomínat most. Dne 27. 2. 2013 byl duhový den. Duha spojila svým duhovým mostem
tøi školní budovy naší školy. �áci si oblékli barvy duhy a spoleènì vytvoøili barevné øady. Zapojily se i 1. tøídy.  Jejich záøivá du-
ha se narodila z vodních kapek a sluníèka. Dìti ji zavolaly pomocí písnièek, které pohybovì doprovodily. Zaèaly si s ní povídat.
Nakonec nìkolik z nich vytvoøilo barevné spektrum.
Dnešní den byl pro nás symbolem jednoty. Jsme jedna velká školní rodina.

OKRESNÍ KOLO ZŠ V BASKETBALU 8.-9.r.
Kvalifikaèní skupina
28. února jsme se zúèastnili základního turnaje v kvalifikaèní skupinì okresního kola v basketbalu na ZŠ Dobiášova v Liberci.
Pùvodnì jsme mìli mít tøi soupeøe, ale nakonec dorazili pouze dva. Nejprve jsme hráli s domácí ZŠ Dobiášova.
Mysleli jsme, �e na nás vlítnou a my si ani nezahrajeme, ale po pár minutách bylo vidìt, �e jsme s nimi schopni hrát.
Dokonce jsme hned v úvodu šli do vedení a díky aktivní høe jsme náskok nejen udr�eli, ale i navýšili, tak�e jsme nakonec vyhráli
14 : 8.
Po krátkém oddechu jsme hned nastoupili do druhého zápasu proti Strá� i nad Nisou.
Se zvednutým sebevìdomím jsme zaèali tento zápas s pocitem, �e to bude jednoduší.
Ale zmýlili jsme se. Celou dobu to bylo napínavé a se soupeøem jsme se pøetahovali o body.
Ve vyhroceném a nervózním závìru jsme nakonec udr�eli tìsné vedení a vyhráli jsme 10 : 8. Tímto vítìzstvím jsme vyhráli
tuto kvalifikaèní skupinu, co�  je obrovský úspìch, kterého jsme ještì nikdy nedosáhli a kvalifikovali jsme se do dalších kol,
v kterých pøejeme klukùm mnoho úspìchù.                                                                                                             VS
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Duhový Den

Duben
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ŠKOLNÍ KOLO RECITACE

Nejlepší recitátorku se ji�  po druhé stala Darina Halušková, na 2. místì se umístil Marek
Mráèek a 3. místo si odnesl Dominik Bára.

Blahopøejeme.

D.Nováková
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Sponzorùm turnaje dìkujeme !!!

5. roèník turnaje ve florbalu praktických škol

2 Karel Øehák

Dne 19.3.2013 probìhl ji�  pátý roèník turnaje praktických škol ve
florbalu. V prùbìhu školního roku se úèastníme mnoha akcí poøáda-
ných pøedevším libereckými praktickými školami a tento námi poøá-
daný turnaj si praktické školy z okolí zaøadily do svých roèních plánù
a dìti i pedagogové se v�dy na tuto událost tìší. Turnaj probìhl bez
sebemenších problémù a všichni úèastníci ho pro� ívali velmi
intenzivnì. Pøi letošním klání, kdy hráli ve dvou kategoriích �áci
a �ákynì, jsme museli øešit i nevšední zakonèení dvou zápasù. Stav
v normálním hracím èase skonèil remízou a prodlou�ení na náhlou
smrt nepøineslo výsledek. Na øadu pøišly samostatné nájezdy.
To zdramatizovalo celý turnaj, který bezvadnì zvládli rozhodèí

a kterým patøí podìkování.

V prùbìhu celého turnaje byl tipován nejlepší støelec v kategorii
�ákyò a �ákù.

(hráèkou) byla vyhlášena
. (hráè) byl vyhlášen

.

Poøadí na konci turnaje:

Turnaj se povedl, hráèi obdr�eli ceny a všichni se tìšíme na další
roèník.

Dominik Sívek Dominik Ïuriš,

Nejlepší støelkyní Kristýna Honzejková
ze ZŠP Orlí, Liberec  Nejlepší støelec Zdenìk
Mencl ze ZŠP Gollova, Liberec

Dívky - 1. místo Gollova, 2. místo Orlí, 3. místo Chrastava
Chlapci - 1. místo Gollova, 2. místo Chrastava, 3. místo Orlí

MOTTO: „ Ka�dá èinnost s �áky pøináší výsledky - i malé jsou
velkým úspìchem."

V bøeznu probìhlo na naší škole ve speciálních tøídách ka�doroèní recitování básní.
Cílem pøednesu je nejenom procvièit pamì� , ale i pøekonat svùj ostych, vystoupit pøed
posluchaèe a podìlit se s nimi o obsah svých básní.V loòském roce se nám osvìdèilo
natáèení pøednesu kamerou a následné zhodnocení vlastního projevu. �áci tak mají
mo�nost získat pøedstavu o svém vystupování, pøednesu, hlasitém èi tichém projevu.



Literární pøíspìvky 6.A
Rozchod

Rozchod

Teèou mi slzy,
skonèilo to brzy.
Jenom jsem lásku poznala,
u�  jsem košem dostala.

Smutek ošklivì bolí,
jako kdy�  posypeš ránu solí.
Zraníš �alem srdce,
to pøec nikdo nechce.

A tak tu stojím s kyticí rù� í,
v hlavì mám zmatek, dech se mi ú� í.
Panna, èi orel. Co mi teï padne?
Bez tvojí nìhy, lásko, jsem na dnì.

(K.Holinská, VI.A)

Rozchod zraní všem lidem srdce. Rozchod znamená konec. Konec lá-
sky, nìhy, citù toho druhého, objímání a radosti z náhodného setkání.
U�  neucítíte vùni toho druhého. S rozchodem prostì všechno hezké
konèí! Pøíèiny rozchodu jsou: hádání, jeden z nich si našel nìkoho jiné-
ho, nebo jen u�  nejsou ty city velké jako na zaèátku. Láska je strašnì
tì�ká na pochopení. Myslíte si, �e je to ten pravý a ono ejhle. Za rohem
se schází s nìkým jiným. Ale urèitì se na nás nìkdy obrátí ta hezká
strana lásky.

(V.Kašpárková, VI.A)

Na návštìvì
I tak by se dala nazvat miniexkurze �ákù první tøídy v lékárnì. �ukáme
na dveøe a jsme mile pøivítáni. Vcházíme dovnitø. Ne ka�dý zde u�  byl.
Struènì si øíkáme nìkolik dùle� itých informací, tiše míjíme pana magist-
ra, který právì vysvìtluje nemocným, jak lék správnì u� ít. Víme, �e pøi
práci nesmíme rušit. Moc se sna� íme, hlásky utichají. Vcházíme do la-
boratoøe. Uprostøed stùl, na nìm lahvièky, kelímky, váhy a vše potøebné
pro práci lékárníka. Stojíme okolo a s údivem sledujeme všechny poli-
èky s tajemnýmitekutinami, mastmi, pøísadami a neznámými pøístroji.
Hltáme povídání lékárnic. Vypráví tak zajímavì. Èicháme k nìkolika
lahvièkám, kelímkùm, látkám. Hádáme, co to mù�e být. Rybí olej, mast
pro miminka? Na chvíli se stáváme malými èarodìji, mícháme a vá� í-
me léèivou mast. Poté si prohlí� íme police s perfektnì uspoøádanými
krabièkami lékù, které pomohou lidem od nemoci. Vše má své místo.
Vše je øádnì uklizeno. Jako odmìnu si odnášíme nezapomenutelný
zá� itek, vitamínové bonbony a obrázkový materiál. Nemù�eme se
doèkat, a�  to povíme doma. Nezapomeneme i na své hraèky. I ony,
stejnì jako léky, musí být hezky uklizeny. Pracovat v lékárnì je moc
hezké povolání. I my, a�  budeme velcí, chceme lidem pomáhat.
Podìkování dìtí a paní uèitelky patøí všem zamìstnancùm lékárny.
Umo�nili nám vidìt lékárnu tak, jak ji neznáme.

Finanèní gramotnost
4. roèník celostátní „Soutì�e Finanèní gramotnost"

Ještì jsme nevynechali ani jeden roèník, a tak jsme

se zapojili i letos. Na podzim jsme s �áky absolvovali

školní kolo, kterého se zúèastnilo 145 �ákù z druhého

stupnì. �áci vypracovávali on-line test na poèítaèích.

kde se zaregistrovali a výsledky se hned odesílali.

Zaèátkem ledna jsme se dozvìdìli výsledky. Na prv-

ních šesti místech byli: Sobotková Tereza 9.B

Hlavatý Tomáš 8.B

Kopecký Josef 6.B

Plecháèová Monika 6.B

Lohynský Michal 8.A

Borovanová Lada 7.B

Pro okresní kolo byl sestaven tým z prvních tøí �ákù

ze školního kola. Nakonec se okresního kola zúèast-

nili T. Sobotková, T. Hlavatý a M. Plecháèová.

Opìt spolu vypracovali jeden on-line test a po vyho-

dnocení se umístili na šestém místì v okrese.

Blahopøejeme.

Karneval - rej masek
Rok se s rokem sešel a ètvrteèní odpoledne 21. února
2013 patøilo dìtem prvních a druhých tøíd. Konal se
tolik oèekávaný dìtský maškarní karneval. Pro velký
zájem dìtí se poprvé uskuteènil ve sportovní hale.
Na parketu se sešly veselé postavièky nejen z pohá-
dek, ale také kostýmy zvíøátek a pøevleky povolání lidí.
Maškarní zábavou dìti provázel Køemílek s Vochomù-
rkou. Na chvíli vymìnili paøezovou chaloupku za
organizování soutì� í, tancù, dopøáli nám spoustu le-
grace.
Karnevalové kostýmy zhlédli také rodièe, babièky, dì-
deèkové, pøátelé a známí, pan øeditel a paní zástup-
kynì.
Spoleènì s dìtmi si zatanèili a u� ili veselou zábavu.
Hala burácela smíchem, hudbou, fotoaparáty a
kamery se  pøed sebou pøedhánìly.
Všechny masky byly ocenìny sladkým mlsáním.
Podìkování za hezké odpoledne patøí všem. I letos
se karneval vydaøil.

Tøídní uèitelky
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Škola pro „plaváèky"

p. uèitelky 3. a 4. tøíd

Øeháková J. a Smrèková E. s �áky 3.A i B

�áci naší školy se ve 2. a 3. tøídì v rámci tìlesné výchovy úèastní plaveckého výcviku - 10 lekcí. Dìti 3. A i B se letos úèastnily
ji�  podruhé. Ka�dou støedu jsme byli nachystání odjet do Stá�e pod Ralskem, kde na nás èekal plavecký bazén  v areálu
místní základní školy. Uèitelé plavání pro nás mìli pravidelnì nachystaný program ve 4 oddílech A - D podle naší plavecké
výkonnosti. Ka�dý týden jsme bìhem plaveckého tréninku 2x navštívili místní saunu a poté jsme opìt pokraèovali ve výcviku.
Pou� ívali jsme rùzné pomùcky, které nám pomáhaly ke zdokonalování v plavání. Bìhem celého výcviku jsme hráli hry ve vodì,
ve kterých jsme si procvièovali pohyb, nebojácnost z ponoøení, odvahu z náhlého skoku do vody
…
Na konci celého plaveckého výcviku jsme obdr�eli Mokré vysvìdèení, ve kterém bylo podle našich plaveckých
výkonù zaznamenáno, zda jsme „�elvièky, kapøíci nebo delfíni".

Tìšíme se, a�  si opìt zaplaveme.

Voda se stala naším kamarádem.

Všichni neplaveme jako delfíni, ale nebojíme se vody a víme, jak se k ní a v ní máme chovat.

Únor je mìsíc maškarních rejù a u nás ve škole je u�  ka�doroèní tradicí. V pondìlí 25. 2. se v tìlocviènì školní budovy
na námìstí sešli �áci 3. a 4. tøíd, aby se promìnili ve všelijaké pohádkové bytosti. Dìti mají ú�asnou fantazii, staly se
princeznami, èarodìjnicemi, kouzelníky, èerty, vílami, ale nechybìli ani Mach se Šebestovou, Šmoula, Pipi Dlouhá punèo-
cha … Ani paní uèitelky nemohou své �áky zklamat a rády je potìšily promìnou ve Zlatovlásku,  babu Jagu èi babièku
Vševìdku.
Všechny dìti si zasoutì� ily v rùzných zábavných disciplínách, za co�  obdr�ely bodíky, které smìnily v obchùdku „U Evièky".
V rytmu diskotékové hudby nikdo nesedìl, rozvlnili jsme svá tìlíèka, spojili dlouhého hada a bylo nám hej.
Èas nám utekl rychleji ne�  voda, karneval se chýlil ke konci a nikomu se nechtìlo domù. Slíbili jsme si setkání i pøíští rok.
Pøijïte také a uvidíte.

Karneval 3. a 4. tøíd
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