
1

cest cest

Èerven

     Dne 25.4.2013 v Jièínì probìhla kvalifikace basketbalu mladších žákù AND1 CUP. Do tìchto kvalifikaèních skupin 
se probojovali vítìzové krajských finálových kol. Naše škola vyhrála finále Libereckého kraje. V naší kvalifikaèní 
skupinì nás èekali vítìzové kraje Královehradeckého víceleté gymnázium Nová Paka a kraje Støedoèeského víceleté 
gymnázium Nymburk. Souèasnì probíhala kvalifikaèní skupina mladších žákyò ze stejných krajù. Prostøedí sportovní 
haly bylo pìkné a jako bonus pøenášela celou kvalifikaci internetová televize TVcom. 
     Podle mého skromného názoru mìla obì gymnázia pouze o trochu lepší mužstva, a tomu odpovídal i vývoj zápasù. 
Na rozdíl od krajského finále se k nám i štìstí odvrátilo trochu zády. Náš úvodní zápas s Novou Pakou byl po dlouhou 
dobu až do ètvrté ètvrtiny vyrovnán a soupeø se nám nevzdálil více jak o ètyøi body. Naši hráèi si však nepohlídali osobní 
chyby a jeden z našich  klíèových hráèù byl vylouèen. Následoval psychický šok mužstva a za pár minut opouštìl 
palubovku pro osobní chyby náš další podstatný hráè. A aby tomu nebylo málo, byl vylouèen i náš jediný basketbalista v 
mužstvu za údajný úmyslný faul a zápas jsme dohrávali ve ètyøech malých hráèích. Do druhého zápasu proti 
Nymburku, z dùvodu  pøedešlého 
vylouèení, nám nejlepší hráè týmu 
nemohl nastoupit. Jeho vylouèení 
bych hodnotil ze strany rozhodèích 
jako neobjektivní a v tomto názoru mì 
utvrdil i záznam zápasu. Tìžko 
hodnotit práci rozhodèích, ale jejich 
rozhodnutí vnímám jako poškození 
našeho týmu.
Naši chlapci i tak bojovali a podali 
výkon, za který se nemusí vùbec 
stydìt, a na který se dalo pìknì 
koukat. 
     Za dosažené výsledky zasluhují 
naši chlapci velmi pochválit, i za 
dobrou reprezentaci naší školy                   
a našeho mìsta. A jak jsem psal                
v minulém èlánku, vítìzství krajského 
finále bylo pro nás neskuteèné.

     Výsledky zápasù :

Chrastava : Nová Paka   16 : 31
Chrastava : Nymburk      12 : 36

Kuriozity z kvalifikace :

! Po našem pøíjezdu na kvalifikaci se nás ptá poøadatel odkud jste a kde je ta Chrastava? Èekali jsme Liberec nebo 
Jablonec. Vy tam hrajete basketbal?

! Z krajského finále naši chlapci znali dìvèata z Jablonce. Ta mìla na dresech sponzora Bonpari. A naši chlapci 
Bonparky nepøetržitì pronásledovali - že by za ten neúspìch mohli ony?

! Rozhodèí nás oøízli, a• se kouknou na záznam!

Karel Øehák

Kvalifikace na republiku - basketbal
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Èarodìjnické nocování 3. A
Dne 26. dubna jsme se sešli na autobusovém nádraží, 
abychom mohli pøejet do vítkovské školy, kde jsme mìli 
nocovat. Hned jak jsme pøijeli, jsme se pøevlékli, vzali 
batohy a vyrazili na farmu.  Na farmì jsme se šli podívat 
na telátka, krmili jsme konì, oveèky, kozièky, kravièku, 
která se jmenovala Eliška, a také jsme vidìli plemenného 
býka…

…Bylo to skvìlé! Opravdu se mi vše líbilo! Na farmì bylo 
krásnì! Nikdy jsem nevidìla tolik zvíøat… 

 

…Moc se mi to líbilo, protože jsme hráli rùzné hry a plnili 
zajímavé úkoly. Tìšil jsem se už dlouho pøed tím... 

… Ani jedna èarodìjnice neunikla spárù ohnì. Na jejich 
místì bych se klepala. Byla to zábava! Nikdy jsem si 
neužila s kamarády tolik zábavy. Myslím, že si užil 
každý…

…Po setmìní jsme se vydali s lampiony na stezku 
odvahy, pøi noèní høe jsme plnili rùzné úkoly, za které na 
nás èekala odmìna… Èarodìjnické nocování se moc 
povedlo, byla krásnì teplá noc…

...Bylo to hezky udìlané. Zkrátka bylo to moc pìkné.

Okresní kolo Atletického ètyøboje žákù základních škol

Karel Øehák

V úterý 14.5.2013 na mìstském stadionu  Liberec, Jeronýmova probìhlo každoroèní klání žákù 

praktických škol v Atletickém ètyøboji. Disciplíny jsou sprint, vytrvalostní bìh, hod míèkem a skok 

daleký. 

Letošní rok naši školu reprezentovali žáci Vendula Pilnáèková, Dominik Novotný, Marek Mráèek, 

Darina Daduèová, Kateøina Málková a Margarita Vokøálová.

Naši žáci se mezi ostatními školami nedali zahanbit a naše úèast se dá hodnotit jako úspìšná.

Disciplíny mìli organizátoøi dobøe zajištìny, a to i za pomoci studentù pedagogické školy.

Umístìní našich žákù:

Margarita Vokøálová - 2.místo skok daleký a 3.místo hod míèkem

Vendula Pilnáèková - 3.místo bìh na 800 metrù

Dominik Novotný - 1.místo bìh na 50 metrù, 1.místo skok daleký, 1.místo bìh na 1000 metrù

Áïa Ryvolová

Sárinka Kotrèová

Honzík Popelínský

Sárinka K.

Áïa R. 

Honzík P.
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V úterý 23. dubna  se 3.A vypravila 

za poznáním do Ekocentra 

Støevlík v Oldøichovì v Hájích. 

Vybrali jsme si poøad, který nesl 

název „Ètení                z pøírody", 

a èekalo nás nejedno pøekvapení. 
Lektorka Petra nás mile pøivítala a 

provedla celým programem. 

Vysvìtlila nám znamení v pøírodì, 

která nám mohou pomoci  

pøedpovìdìt poèasí. Nejdøíve 

jsme si ho uvaøili v hrnci, zahráli si 

na déš•, bouøku i mlhu, ta nás 

zaujala nejvíce. Poté jsme se 

vydali do pøírody, kde jsme se 

seznámili s chováním živoèichù 

za rùzného poèasí. Stali jsme se 

vlaštovkami a hmyzáèky, vyzkoušeli si postavit mraveništì              a v rukou jsme drželi obrovskou pavuèinu, kterou 

navštívil pavouk, aby nám ukázal, jak se zachová, když pøijde déš•. Zjistili jsme, že každé poèasí je v pøírodì dùležité a 

potøebné. 
Celý poøad byl velice zajímavý. Všichni si zasloužili pochvalu: Petra za zajímavý program, dìti za znalosti, pøíkladnou 

poslušnost a úžasnou touhu po poznání.

Uèení v pøírodì

J.Øeháková

Den zvíøat a útulek
„Paní uèitelko, my chceme Den zvíøat!"

Tuto vìtu jsme slyšeli v 5. B mnohokrát. Dlouho jsme dìtským pøáním odolávali, ale nakonec jsme podlehli. 

„Ach jo, to bude den!" - øíkali si uèitelé. „Jééé, to bude den!" - øíkaly si dìti. Pøi troše štìstí se to zvládne. Musí ale ona 

dobrá vùle sídlit na obou stranách, u dìtí i uèitelù. Vlastnì na tøech stranách. I u zvíøat! Povoleni byli jen živoèichové 

malí, dùvìryhodní a bezpeèní.  

Tak jsme v hodinì èeského jazyka psali slohovou práci o køeècích, želvách a králících, ve výtvarné výchovì jsme si je 

nakreslili, v matematice spoèítali, v pøírodovìdì jsme je prozkoumali a v angliètinì si o nich popovídali. A všechno 

dobøe dopadlo.

„Haf haf, mòau, mòau…"

Ptáte se, co nám chtìli øíci psi a koèky z útulku Azyl 

pes v Krásném lese? Dobøe. My vám to tedy 

pøeložíme:

„Milí lidé a hlavnì milé dìti! Dìkujeme za granule, 

konzervy, obojky, deky a hraèky…Všeho si 

vážíme. Dìkujeme vám, dobøí lidé. Ale na druhou 

stranu nebýt vás, neocitli bychom se v tak svízelné 

situaci, že jsme skonèili v útulku. Nebýt vás lidí, 

nemusel by být vybudován tento azyl pro nás.     

Vy lidé jste pro nás záhadou. Milujeme vás, ale 

pùsobíte nám také trápení. My vás ale 

nepøestaneme mít rádi a chceme žít s vámi 

spoleènì!" 

H. Šnýdlová, R. Zatoèilová 
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Peèeme si kamarády
Mùj kamarád

Ingredience: 100g humoru; 150g inteligence, nebo chytrosti; 125g zlobení; 250g pøátelství

Postup: Plátky humoru pokrájíme na proužky a polovinu množství položíme do nádoby. Poklademe nakrájenou 

inteligencí, nebo chytrostí a zalijeme osoleným pøátelstvím. Nandáme zbytek humoru a posypeme trochou zlobení. 

Zakryjeme a vaøíme 2-3 minuty. 

Moje kamarádka

Ingredience: 80dkg inteligence, 20dkg krásy, 12 dkg šarmu, špetka drzosti, 60dkg humoru, 30dkg citlivosti, 50dkg lásky, 

18dkg zvìdavosti, 14dkg smíchu, 5 lžic radosti

Postup: Inteligenci, humor a citlivost rozmícháme v misce. Vyšleháme radost, lásku a drzost. Vše øádnì promícháme tak, 

aby vzniklo tuhé tìsto. Na plech vyložený peèícím papírem položíme formu kamarádky, kterou si vymažeme zvìdavostí  

a vysypeme smíchem. Tìsto vytvarujeme do formy na plechu. Poté tìsto zalijeme polevou, kterou si vyrobíme z krásy     

a šarmu. Vložíme do trouby a peèeme pøi 180°C až 200°C asi 45 minut. Po 45 min. vyndáme plech z trouby a položíme na 

prkénko. Necháme vychladnout.

Mùj kamarád

Ingredience: 100g chytrosti, 8 stroužkù poctivosti, 5 lžic sebevìdomí, 0,5kg zdraví, špetku drzosti, 3l vody, 30g pøátelství, 

100ml odvahy

Postup: Pøipravíme si vìtší mísu. Nalijeme do ní 3l vody. Postupnì pøidáváme 5 lžic sebevìdomí, 30g pøátelství               

a 100g chytrosti. Pøihodíme pùl kila zdraví, špetku drzosti. Vše zalijeme 100ml odvahy. Nakonec dochutíme 8 stroužky 

poctivosti. Ze vzniklé hmoty vypracujeme tìsto. Z nìj postupnì vytvarujeme rùzné èásti tìla, které spojíme do sebe. 

Tímto je mùj kamarád hotov.

Moje kamarádka

Ingredience: 200g humoru, 50g soucitu, 100g inteligence, 170g lásky, 100g krásy, 150g pøátelství, 6 polévkových lžic 

obìtavosti, špetku drzosti, kapku žárlivosti

Postup: Lásku, humor a obìtavost rozmícháme v míse. Rozmixujeme inteligenci s pøátelstvím. Vše dobøe promícháme. 

Necháme pùl hodiny kynout. Poté posypeme krásou. Plech vymažeme žárlivostí a vysypeme drzostí. Na plech dáme 

vykynuté tìsto ve tvaru kamarádky a vložíme do trouby. Po hodinì a pùl máme kamarádku hotovou. Necháme 

vychladnout a potom nastrouháme soucit. A mùžeme spolu jít ven.

Výlet 5.B do botanické zahrady
Sasanky, cykasy, koráli, bambusy - to vše jsme 

poznali na krásné návštìvì botanické zahrady        

v Liberci. 

Splnili jsme i odpovìdi na záludné otázky paní uèitelky.  

Nejvíce nás ale zaujaly ryby.  Snažili jsme se probudit 

murénu, bohužel se nepovedlo. Spokojenì si pospávala 

i v pøítomnosti 25 žákù. Š•astná to ryba!
Pùvabní koi - kapøi by se opravdu nehodili na 

štìdroveèerní stùl. Musíme pøiznat, že nás také velmi 

potìšil otevøený kiosek s dobrotami. Zkrátka výlet se 

nám moc líbil.

H. Šnýdlová, R. Zatoèilová 

(D.Koláš, VI.A)

(K.Holinská, VI.A)

(L.Fialka, VI.A)

(V.Kašpárková, VI.A)
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