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Aprílová školièka aneb Škola naruby
Ve støedu 3. 4. jsme museli do školy jako ka dý den, ale èekala nás Aprílová školièka. Naši spolu áci se stali uèiteli a k nám do tøídy pøišla nová
 ákynì, naše paní uèitelka Janièka.
Po prvním zvonìní paní uèitelka celou akci zahájila a s druhým zvonìním vcházela do tøídy jako naše nová kamarádka a pøed tabulí se nám
pøedstavily nové paní uèitelky èeského jazyka: Terka Hynková a Vìrka Polášková. Bìhem hodiny je vystøídala Jeni Stojanová. Všechny tøi p. uèitelky
mìly pøipravený program k opakování a procvièování vyjmenovaných slov.
Druhou hodinu se nám pøedstavila p. uèitelka Adélka Ryvolová a vystøídal ji Ráïa Povýšil. Oba uèitelé odvedli svou práci výbornì a dùkladnì jsme si
zopakovali malou násobilku.
Tøetí hodinu nás pøivítali Sára Kotrèová s Jiøíkem Tvrdkem a vystøídal je Honzík Popelínský.
Mìli výbornì pøipravenou hodinu prvouky na téma  ivoèichové.
Ètvrtou hodinu jsme mìli tìlesnou výchovu a vyuèovali nás Jiøík Èervený s Patrikem
Rubešem a ti se støídali s Nikèou Tøešòákovou a Monèou Martinù.
Celkem 12  ákù naší tøídy si vyzkoušelo alespoò na malou chvíli stát se uèitelem. Pøi jejich
hodnocení se nám svìøili,  e není v dy jednoduché stát pøed celou tøídou a vysvìtlovat
zadání školní práce. Pøíprava pracovních listù jim zabrala dost èasu a opravování také.
Pøi hodnocení  ákù jsme se dozvìdìli:
„Uèitelé mìli výbornì pøipravené pracovní listy."

.... Verunka D.

„Bìhem celého vyuèování mì zaujala aktivita všech spolu ákù."
„Sára mìla krásnì a zøetelnì popsaný laný ."

.... Kaèka J.

.... Terka H.

„Nejvíce mì zaujala prvouka Sáry a Jiøíka, proto e mìli na ukázku opravdový vlašský
oøech."
.... Vìrka P.
„Aprílová školièka se mi líbila, proto e byla zábavná."

.... Kaèka Š.

„Moc se mi líbilo stát se na chvíli uèitelem. A budu velká, chci být uèitelkou."
.... Áïa R.
Školièka naruby se nám moc líbila a tìšíme se,  e si ji pøíští rok zopakujeme.
 áci 3.A a p. uè. Øeháková J.

Okresní kolo ZŠ v basketbalu pro rok 2013
Semifinále a finále

Na 4. bøezna bylo naplánováno pokraèování okresní èásti soutì e v basketbalu chlapcù ve vìkové kategorii 8. - 9. roèník. Po bezvadném výkonu
v kvalifikaèní skupinì, ze které jsme postoupili, nás èekal tì ký boj s vítìzi ostatních skupin. V semifinálové skupinì jsme narazili postupnì na
ZŠ Sokolovskou a pak na ZŠ Barvíøská. Nastupovali jsme s respektem, ale ne se sklonìnou hlavou. Kluci od zaèátku dávali najevo,  e chtìjí hrát,
a pokud to jen trochu pùjde, i vyhrát. To se jim po skvìlém výkonu i podaøilo a se Sokolovskou nakonec vyhráli 10 : 7. Po jednozápasovém oddechu
jsme nastoupili proti „Barvírnì" a kluci opìt podávali bezvadný výkon a zaslou enì vyhráli v pomìru 10 : 5 a tím i svoji semifinálovou skupinu.
Po odehrání naší skupiny nastoupili týmy z druhé semifinálové skupiny a my si museli poèkat na vítìze, abychom s ním sehráli finálový zápas.
To dlouhé èekání zapùsobilo na nás špatnì a z klukù vyprchala jiskra, která z nich vyzaøovala v pøedchozích zápasech. Finále jsme jednoznaènì
prohráli 10 : 35.
V koneèném poøadí naši kluci obsadili ve velké konkurenci v okrese nádherné druhé místo, za které si zaslou í obrovské blahopøání a podìkování:
HOŠI DÌKUJEME!
TÝM: J. Bednáø, B. Bukaj, P. Drbohlav, J.Gazquez, J. Koubík, P. Kroka, J. Øíha, D. Sívek
SV
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English Weekend (22.-24.3.2013)
Ji dlouho jsme si pohrávaly s myšlenkou uspoøádat akci, na ní bude mít výsostné postavení angliètina. Málo èasu a spousta jiných
programù však odsunula tento letní nápad na dno šuplíku a my na nìj pozapomnìly. S blí ícím se jarem, mo ná silou sluneèních paprskù, se vše zaèalo
ozývat znovu. A tomu u nešlo odolat! První roèník akce s názvem Anglický víkend právì oslavil své narození.
Vùbec jsme netušily, co od toho mù eme èekat. Budou mít dìti zájem? Kam pojedeme? Jak uspoøádat program, aby  áci co nejvíce pou ívali
cizí jazyk a zároveò se dozvìdìli nové informace? V hlavách nám huèela jedna otázka za druhou. Postupnì jsme tedy zaèaly pavuèinu rozplétat.
V pátek veèer odjelo auty do Jítravy 27  ákù naší školy (6.-8.roèník). Ubytování jsme nalezli v místní faøe. Ještì tý den nás èekal první blok
angliètiny. Nastoupili jsme do letadla smìr Velká Británie, prostudovali pravidla letu, seznámili se s ostatními pasa éry a vyplnili povinný vstupní
dotazník. Ti, kteøí nebyli po dlouhém letu unaveni, ještì zhlédli krátký film v angliètinì.
Sobotní ráno jsme zaèali zdravou anglickou snídaní a po ní se hned s chutí pustili do dalšího programu. Dnešním cílem bylo natoèit video
pohlednici z Velké Británie. Nejprve jsme museli získat potøebné informace a poté se ka dá skupina promìnila v jeden filmový tým. Po obìdì se naplno
rozjely kamery a ve vzduchu byla cítit nervozita. Abychom si provìtrali hlavy, vydali jsme se na procházku ke Sloním kamenùm. Neodradil nás ani
studený vítr. Po návratu jsme si zasoutì ili v AZ kvízu a poté si prohlédli natoèená videa. Veèer u patøil stolním hrám, anglické gramatice, rozhovorùm
atd. Ka dý si mohl zvolit, co ho lákalo nejvíce. Kdo ještì neusnul, vychutnal si další anglický poøad.
Nedìlní ráno nás pøivítalo typickou anglickou snídaní - fazole, vajíèka, anglická slanina… Tento den byl zamìøen na øešení rùzných situací,
do nich se mù eme v cizinì dostat. Jednotlivé skupiny si vylosovaly témata rozhovorù a pøipravily si scénky, které jsme opìt natáèeli na kameru. Potom
jsme se zvládli nauèit i další u iteèné fráze, a to u z kuchynì vonìl poslední obìd - fish and chips. Celý náš pobyt jsme uzavøeli zhodnocením
a rozdáním certifikátù. A urèitì bylo o èem vyprávìt. Ka dý si bìhem víkendu vyzkoušel, jaké je to vaøit pro 29 hladových krkù, mluvit anglicky v reálných
situacích, pøekonat strach z cizího jazyka a neznámých lidí atd.
Vše uteklo jako voda a pøed farou ji netrpìlivì èekali rodièe, kteøí dìti odvezli zpìt do Chrastavy. Tímto bychom chtìly mnohokrát
podìkovat všem rodièùm, kteøí ákùm naší školy zajistili bezplatnou dopravu! Velmi si váíme i napeèených buchet. Moc nám chutnaly! První
roèník je za námi, ale na nás u míøí dotazy, kdy bude ten další.  e by pøíští školní rok?
(M.Mézlová, K.Kašková)

Záitkové uèení v ZOO Liberec
Je úterý 26. 3. 2013 a my vyrá íme do Liberce navštívit zvíøátka
v zoologické zahradì. Podle kalendáøe by mìlo zaèínat jarní období, ale
my jsme zahaleni v èepicích a rukavicích. Studí nás mrazivé „jarní" poèasí.
Není nám to pøíjemné, studenì pofukuje, ale tìšíme se na dobrodru ství,
které na nás èeká.
Zahøáli jsme se ve vlaku i v tramvaji, a tak jsme mohli vyrazit za
informacemi, které jsme ještì nevìdìli. Zjistili jsme,  e liberecká ZOO je
nejstarší v Èeské republice. V pavilonu  iraf bylo teplíèko a velké fialové
jazyky nás olizovaly pøes sklo. To byl zá itek! Nevìdìli jsme, kdo je
„mimochodník", teï u víme,  e  irafa i velbloud. Víte proè? Vysvìtlením
bychom zabrali moc místa, zeptejte se nás, my vám to vysvìtlíme. Vyu ili
jsme znalosti, které máme z prvouky, tak e jsme podle potravy dokázali
nìkteré  ivoèichy zaøadit mezi býlo ravce, maso ravce nebo vše ravce.
Podle zpùsobu  ivota jsme øadili  ivoèichy mezi savce, plazy nebo ptáky.
Nìkteré informace jsme vìdìli, ale mnohé byly nové.
Takovou prvouku plnou zá itkù bychom si rádi zopakovali. Tìšíme se na
další „zá itkové uèení".
p. uè. Øeháková a  áci 3. A
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Pááci u vìdí,
kde se skrývá energie
První jarní den jsme si udìlali výjezd do Oldøichova v Hájích, abychom navštívili
ekologické støedisko Støevlík. Zde jsme díky interaktivnímu programu s názvem
Kde se skrývá energie? pøedem poznali na uèivo, které nás èeká v hodinì
pøírodovìdy.
Lektorka Petra pro nás mìla pøipravené rùzné aktivity, pøi kterých jsme si
uvìdomili, co to vlastnì energie je, co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie, jak energii šetøit. Všichni teï u víme,  e bez vyu ívání energie se náš  ivot
neobejde, ale zále í na tom, kolik jí spotøebujeme a jakým zpùsobem ji získáme.
Zajímavé na tomto výletì bylo,  e do Støevlíku jsme šli v zimì, ale zpìt jsme se ji
vraceli na jaøe, které právì nastalo. I sluníèko si to uvìdomilo, a tak jsme cestou
domù mohli èerpat i jeho energii.
Vl. Kollmannová

Okresní kolo v basketbalu ákù 6. a 7. tøíd - finále
Dne 10. 4. 2013 se na ZŠ Aloisina výšina konalo finále okresního pøeboru v
basketbalu. Naši  áci se bez vìtších problémù probojovali ze základní skupiny,
kterou pøed nedávnem vyhráli. Ze základních skupin postupovali pouze vítìzové.
Ve finále jsme se sešli se ZŠ Vrchlického, ZŠ Vratislavice a ZŠ U školy.
Velice dobrý výkon nám pøinesl neèekané výsledky:
ZŠ Chrastava x ZŠ Vrchlického

48 : 4

ZŠ Chrastava x ZŠ Vratislavice

30 : 13

ZŠ Chrastava x ZŠ U školy

43 : 2

POSTUPUJEME DO KRAJSKÉHO KOLA !!! GRATULUJEME !!!
Podìkování patøí všem, kteøí se na tomto úspìchu podíleli - basketbalové
dru stvo, viz foto.
Karel Øehák

Vítìzství v krajském finále
basketbalu mladších ákù
Dne 18. 4. 2013 se v Zákupech u Èeské Lípy na místní základní škole uskuteènilo
krajské finále v basketbalu mladších  ákù. Po vítìzství v okresním kole jsme
postoupili do krajského finále, a to byl pro naše  áky velmi cenný a neèekaný
úspìch.
V krajském finále se hraje o tøídu vyšší basketbal a naše hráèe èekali vítìzové z
okresních finálových kol: ZŠ Zákupy - Èeská Lípa, ZŠ Jilemnice - Semily
a ZŠ Pivovarská - Jablonec.
Po odehraných zápasech ve velice krásném prostøedí, kdy se prolínaly finálové
zápasy mladších chlapcù a dívek, jsme mohli radostnì zakøièet: „Jsme vítìzové
krajského finále a postupujeme do kvalifikace na republikové kolo
v basketbalu!"
Zápasy našich chlapcù byly a na jeden dramatické, ale hráèi se sna ili zodpovìdnì plnit zadané úkoly a díky dobrému výkonu a obìtavému
nasazení ( i štìstí ) jsme dotáhli vítìzství a do samého konce.
Z našeho dru stva byl vybrán i nejlepší hráè turnaje Filip ŠIMON.
Výsledky zápasù:
LB - ZŠ Chrastava
LB - ZŠ Chrastava
LB - ZŠ Chrastava

11 : 6
41 : 7
12 : 9

ÈL - ZŠ Zákupy
SM - ZŠ Jilemnice
JN - ZŠ Pivovarská

Dne 25. 4. 2013 jedeme do Jièína na kvalifikaci na republikové finále, kde odehrajeme zápasy s vítìzi finále Královehradeckého kraje a dvou dru stev
Støedoèeského kraje.
Dr te nám palce, proto e u vítìzství v krajském finále je pro nás, jak je v nadpisu NESKUTEÈNÉ. Všichni dobøe víme,  e basketbal v našem mìstì
není skoro kde trénovat, a proto výkon našich  ákù zasluhuje veliké uznání.
Všem díky. Karel Øehák
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Cestujeme po Evropì
Projektový den "Cestujeme po Evropì" uskuteènìný ve støedu
27. bøezna 2013 mìl za cíl ovìøit nejen znalosti našich  ák a vést je ke
spoleèné spolupráci, ale také za ít pøi soutì ích zábavu, legraci, získat
nové vìdomosti a pøedevším strávit školní den ve škole jinak.  áci
soutì ili ve svých pùvodních skupinách, stáli proti sobì Tygøi
a  raloci. Den byl rozdìlený do tøí blokù: Svìt kolem nás,  ijeme v
Evropì a Doma je doma. V prvním bloku jsme se utkali v poznávání
svìtadílù se zamìøením na Evropu. Hra "Riskuj"  áky opìt nadchla,
mìli radost nejen ze získaných bodù pro dru stvo, ale byli pyšní i na
svoje vìdomosti. V textu, který si vyhledali po budovì, mìli rozpoznat,
o jaký se jedná stát, urèit polohu a hlavní mìsto. Indiciemi byly slovní
pøesmyèky. V odkrývání obrázkù pomocí matematiky museli uhodnou
názvy, místo a úèel stavby. V Èeské republice jsme vybírali
z jednotlivých krajù významné osobnosti a jejich pøínos pro Èeskou
republiku. Do soutì e se zapojili i naši nejmenší. Dominik Kraka,
Margarita Vokøálová a Dušán Herák. Svými úspìšnì splnìnými úkoly
pøispívali do dru stev nemalým poètem bodù.

Florbalové turnaje
Celý bøezen probíhaly v chrastavské sportovní hale florbalové turnaje
mladších i starších  ákù ZŠ. Pìtièlenná dru stva, jejich názvy byly
mnohdy exotické èi tajuplné (Union Santa Fé, Sexy Heroes), hrála
systémem ka dý s ka dým.
V kategorii starších  ákù pøesvìdèivì zvítìzil tým ve slo ení L. Ïuriš,
J. Pejznoch, M. Pokorný, J. Kudláèek a F. Slezák. Tito  áci neztratili ani
bod a znovu potvrdili,  e patøí mezi nejlepší hráèe libereckého okresu.
V kategorii mladších  ákù zvítìzilo dru stvo IRON KNIGHTS ve slo ení
J. Bek, F. Sobotka, D. Horáèek, M. Tajbr a P. Ferenc.
Všichni úèastníci dostali za své sna ivé výkony sladké odmìny.
V. Øehoøek, M. Podrábská

Vítìzným dru stvem v tomto kole jsou Tygøi. Kdo získá další
vítìzné body pro své dru stvo se dozvíme 25. dubna v soutì i " Dìjiny
národa udatného" .
D. Nováková

Projektový den:

Hydrostatika v praxi
Fyzika je mnohdy  áky vnímána jako izolovaný pøedmìt, který
nemá s  ivotem moc spoleèného. Kdo by na tu nenávidìnou fyziku ze
základní školy nevzpomnìl. Jednou z mo ností, jak mladé generaci
ukázat fyziku z jiné strany, je fyzika z  ivota a zde se pro výuku nejlépe
hodil projekt, který v našem pøípadì byl projektovým dnem, jeliko byl
realizován celý vyuèovací den, tedy 5 hodin.
Projektový den probìhl v pátek 19. 4. v poèetné tøídì 8.A.
Byl koncipován jako mezipøedmìtový, tedy s pøesahy dalších pøedmìtù
(matematiky, èeského jazyka, výtvarné výchovy, pracovních èinností,
zemìpisu) do fyziky.  áci se na páteèní den celý týden tìšili, pøekvapení
však støídaly obavy, zda-li vše zvládnou, a jestli pak nebudou nìjaké
znalosti, které se omylem nìkam nìkdy zatoulaly. Strach ovšem
nemuseli mít, proto e zamìøení projektového dne bylo na praktické
pøíklady a funkèní modely z bì ného  ivota.
Po úvodních pokynech, stanovení si pravidel a programu,
následoval krátký text, kde se  áci sna ili pøijít na slovo, které bylo
zámìrnì vynecháváno. Tím slovem byla voda, která se vá e na téma
z fyziky, a tím je hydrostatika. V navazující aktivitì  áci napsali na
lísteèek slovo, spojení, které se jim vybaví, kdy slyší slovo voda.
Aktivita dobøe poslou ila i jako rozøazení do pìti pracovních skupin.
Hydrostatici, Pascalové I, Pascalové II, Archimédi, Sifoòáci, jména
skupin odvozených od fyzikální problematiky, kterou se jednotlivé
skupiny zajímaly.  áci si rozdìlili jednotlivé role ve skupinì a práce
zaèala. Na funkèních modelech vodojemu, ponorky, bagru, sifonu,
lodního pøístavu si ovìøili své odpovìdi na otázky a našli øešení na úkoly
z pracovního listu. V druhém bloku jednotlivé skupiny vytvoøily poutavé
plakáty, kde shrnuly své poznatky a vyu ití v dalších oblastech bì ného
 ivota, vše doprovodili poutavými obrázky, funkèními schématy
a myšlenkovou mapou. Tøetí blok pøinesl pro  áky nesnadný úkol,
sestavit svùj funkèní model zaøízení pouze podle pøilo eného obrázku
hotového modelu, ten doprovodili postupem a fyzikálním vysvìtlením
èinnosti a principu. Všech pìt skupin se úkolu zhostilo na výbornou a po
necelé hodinì byla heronova fontána, horkovzdušný balón, potápìè
v láhvi a hadicová vodováha hotova. Èas se zlehka pøehoupl pøes
dvanáctou hodinu a skupiny mìly pøed sebou poslední a nyní se zdá asi
nejtì ší úkol, a tím byla prezentace svých experimentù, funkèních
modelù, plakátù, výsledkù a závìrù, které v prùbìhu celého dopoledne
nasbíraly. Závìreèné shrnutí a reflexe ukázala,  e mnohatýdenní
pøípravy na projektový den se vyplatily a v  ácích zanechá vzpomínky,
a troufnu si øíct i nové poznatky, a v neposlední øadì i lepší pohled na
fyziku a techniku obecnì.
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Chvilka poezie v knihovnì
Naši nejmenší  áci jsou velice nadšení a aktivní ve všech školních
i mimoškolních akcích. Proto se pro nì sna íme pravidelnì pøipravovat
karneval, drakiádu, recitaci, sportovní odpoledne, zlatého slavíka,
besedy…………
Ji pátým rokem zveme do pøíjemného prostøedí naší mìstské
knihovny pana uèitele Ivana  áka, který je odborníkem a dlouholetým
pøíznivcem poezie. Dìti z druhých tøíd si pøipravily básnì našich autorù
a své umìní pøedvedly pod odborným dohledem tøídních uèitelek, pana
 áka i nìkterých rodièù.
Kluci a holky se potom se zájmem zaposlouchali do recitace dospìlého
recitátora, která byla doprovázena pøíjemnou hudbou. Samozøejmostí
je v dy sladká odmìna a diplom úèastníka. Všichni si odnášeli krásný
zá itek a pøání opìt za rok se zde setkat.
Tøídní uèitelky Iva a Zuzka

NÁVRAT K DÍLNÁM
ZŠ v Chrastavì se od bøezna zapojila do projektu Návrat k dílnám,
který pøipravila Støední odborná škola a Gymnázium Na Bojišti v Liberci.
Projekt, který si klade za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci mezi
základními školami a SOŠaG v oblasti praktického vyuèování  ákù ZŠ na
støední škole, obsahuje dva vzdìlávací programy - strojírenský
a elektro pro práci  ákù v dílnách.  áci si vyzkouší svou zruènost
a poznají, jak jsou pøesní a trpìliví, a hlavnì se zvýší jejich informovanost
o technických oborech a øemeslech.
Do poloviny dubna se na SOŠaG Na Bojišti uskuteènily dvì návštìvy
 ákù 9. tøíd. Ètyøicet  ákù bylo poka dé rozdìleno do ètyø skupin pod
vedením odborných mistrù. Ti  ákùm vysvìtlili pracovní postup a pak u
zále elo na ka dém jedinci, jak se s po adavky vyrovná. Nutno zdùraznit,
 e vìtšina  ákù zvládla úkoly bez vìtších potí í a u v oblasti
strojírenství (práce s kovem), nebo elektro (odpor, Ohmùv zákon).
Do projektu se v tomto školním roce zapojí ještì  áci 7. a 8. roèníkù
a budou v nìm pokraèovat i ve školním roce 2013/2014. Nespornou
výhodou celého projektu je i bezplatné zajištìní dopravy autobusem do
Liberce a zpìt, tak e výuka v Liberci výraznì nezasahuje do rozvrhu
hodin.
V. Øehoøek

