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Každý rok v únoru již tradičně pořádají učitelky naší školy pro své žáky karneval.

Děti z první a druhé třídy se ho zúčastňují v hojném počtu. Letos kluci a holky z 1. C přijali pozvání třeťáků a čtvrťáků. 

Zúčastnili se ho téměř všichni a opravdu nelitovali.

Paní učitelky měly bezvadné pomocnice ze sedmé třídy. Tělocvična se proměnila v kouzelné místo, kde si 

všichni tanečníci prošli pohádková stanoviště, kde     plnili úkoly u Vodníka,     u Děda Vševěda, u Piráta, u Zlatovlásky, 

u Čarodějnice, u Čertíka a u Popelky. Nakonec si za odměnu mohli nakoupit v kouzelném krámku. Na závěr si děti 

zatančily s míčky a utvořily  dlouhého hada. Chtěly bychom moc poděkovat paní učitelce J. Řehákové, E. Smrčkové,   

V. Kollmannové a úžasným dívkám ze sedmé třídy, které se celé odpoledne věnovaly malým kamarádům. Jsme rády, 

že naši malí svěřenci byli spokojení a nadšení.

POZVÁNÍ NA KARNEVAL

Zuzana Živnůstková - třídní učitelka 1. C
Eliška Komárková - asistentka pedagoga
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Už podruhé v letošním školním roce navštívili žáci III. A libereckou knihovnu, aby si ověřili, jestli se dají považovat 

za skutečné čtenáře. 

Hned v úvodu programu se potvrdilo, že si mnoho o knihovně pamatují z poslední návštěvy. Ani v další části se 

naše děti nenechaly zahanbit. Jejich úkolem bylo poznat k úryvku z dětské knihy její název. Pak se naučily zařazovat knihy 

do přihrádek podle kategorií a jmen autorů. I tady si všichni počínali jako stálí návštěvníci knihovny.

Po těchto aktivitách měla paní lektorka připravenou knížku, ze které chtěla dětem číst, ale čtenáři z III. A ji poprosili 

o něco jiného. Zaujala je totiž ukázka v Čítance o chlapci Šimsovi ze stejnojmenné knihy. Paní lektorka tuto knížku 

vyhledala a děti se dozvěděly o dalších příhodách dětského hrdiny.

Návštěva knihovny skončila volnou půlhodinkou, ve které si naši čtenáři sami vyhledávali a prohlíželi knihy, které 

je zajímaly.                                                                                                                                                 Vl. Kollmannová

KONEČNĚ JSEM ČTENÁŘEM

Probudím se. Je tu další letní den. Vyběhnu ven a zamířím na louku. Vzduch je krásně svěží. V trávě pode mnou se 

líně válí kapky včerejšího deště připomínající blyštící se diamanty. Připadám si jako boháč. Celý pocit dokreslují zlaté 

dukáty pampelišek. Cítím se jako na nějakém hudebním představení. Ptáci nádherně zpívají a cvrčci a včelky je 

doprovází. Anebo jako bych byla obyčejný návštěvník divadla. Rozkvetlá louka představuje jeviště, pilné včely herce 

a osvětlení si vzalo na starost slunce. 
Sluníčko nabírá na síle, je hrozné vedro, měla bych jít domů. Venku je jako v peci. Slunce, jako by se nám chtělo za 

něco pomstít. A jako trest si vybralo nesnesitelné vedro.

Během odpoledne rtuť teploměru pomalu klesá a večer se nezadržitelně blíží. Žhavý míč už opsal svůj oblouk a 

pomalu se ukládá ke spánku. Den pustí na svůj trůn noc. Vyprahlá krajina nadšeně přijme osvěžující spršku večerní 

rosy. Krajinu pokryje černá peřina posetá hvězdami a uprostřed ní pyšně svítí měsíc. Připomíná mi baterku ochotně 

svítící lidem na cestu. Je čas jít spát. Před usnutím si rychle promítnu rozkvetlou louku připomínající barevný koberec 

a pilné včely, které jistě dávno spí.
                                                             (I.Bulířová 7.A)

2

VZPOMÍNKA NA LETNÍ DEN



18. února jsme vyrazili do ZŠP  Orlí v Liberci.  

Dostali jsme, jako každoročně,  pozvání zúčastnit se 

výtvarné soutěže s názvem „Barevná pastelka". Z 

každé kategorie  jsme mohli vybrat pouze tři žáky. 

Bohužel  za nejmladší žáky nikdo malovat nejel,  řádí 

nám angíny. Ve  II.  kategorii pěkně malují Dominik 

Kraka, Michal Kraka a Margarita Vokřálová, ve III. 

kategorii Simona Doupovcová, Aneta Oberreiterová a 

Kateřina Málková, ze speciální třídy s námi vyrazil 

Patrik Miko. Malovalo se suchými pastely a téma bylo 

letos opravdu těžké. Zimní sporty, lyžaři, bruslaři a 

sáňkaři v pohybu, to bylo  náročné. Děti se ale 

nezalekly a úkol splnily. Za naši školu si nejlépe vedla 

Kateřina  Málková,  která získala velmi pěkné čtvrté 

místo.Blahopřejeme.                .                                                                                                

                                                             D .Nováková

Na přelomu ledna a února se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce, která se skládala ze dvou 

částí. Prvním kolem prošli všichni žáci 2. stupně. V počítačových učebnách na ně čekalo 15 anglických otázek 

týkajících se anglicky mluvících zemí. Za pomoci internetu se každý snažil během 45 minut vyhledat co nejvíce 

odpovědí. Z téměř sta účastníků v každé kategorii (6.-7.r., 8.-9.r.) do dalšího kola postoupilo deset nejlepších.

Ti se poté v úterý 4. února zúčastnili druhého kola zaměřeného pouze na konverzaci. Čtyři vyučující angličtiny, 

cizí řeč a tréma, to už vyžaduje opravdu odvahu a odhodlání. I přes počáteční nervozitu některých účastníků jsme se 

dozvěděli mnoho nových informací a popovídali si o zajímavých tématech. Děkujeme za krásné rozhovory!

A jak to vlastně dopadlo? V kategorii 6.-7.tříd zvítězil Filip Cesar (6.B), na 2.místě se umístil Michal Suchánek (7.A) a 

3.místo vybojoval Vojtěch Zahradník (6.A). V kategorii 8.-9.tříd vyhrál Dominik Packa (8.A), na 2.místě skončila 

Karolína Růžičková (9.A) a na 3.místě Michal Lohynský (9.A). Congratulations!!!

Všem žákům děkujeme za snahu a odhodlání otestovat si své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a 

přejeme jim mnoho zábavy a zážitků při výuce cizích jazyků.

           (vyučující Aj)

BAREVNÁ PASTELKA

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM  JAZYCE PRO ŽÁKY 2.STUPNĚ ZŠ 

A

B
     Už tradičně probíhají v únoru florbalové turnaje 

mladších a starších žáků ZŠ Chrastava. Zatímco turnaj 

mladších žáků ještě neskončil, neboť se přihlásil vysoký 

počet družstev, starší žáci zvládli turnaj za jedno 

odpoledne. S přehledem zvítězili žáci 8 tříd, o druhé 

místo svedli boj chlapci z 9.tříd a speciálek.  

Vítězné družstvo nastoupilo v sestavě: L. Ďuriš, Š. 

Endrych, J. Pejznoch, D. Packa, K. Bumbálek, M. 

Pokorný.  

FLORBALOVÝ TURNAJ

D
C
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 V září 2013 jsme si ve speciálních třídách společně naplánovali novoroční pochod na Vysokou a zpět do 

Chrastavy přes Novou Ves. Říkali jsme si, že vyrazíme hned v lednu, po mlsání u stromku se spoustou pohádek  nás  

zimní procházka ve sněhu protáhne. Bohužel, sníh se nekonal, a tak jsme pochod odložili na termín: Až napadne sníh.  

Trochu sněhu se objevilo začátkem února, a tak jsme vyrazili. Křupání sněhu a zasněžený pohled na Chrastavu se 

nekonal, zato vál vítr, který se o nás v kopcích silně opíral. Měli jsme obavu, jestli se vůbec naše každoroční opékání 

buřtíků v zimě uskuteční. V údolí tolik nefoukalo, a tak jsme se pustili do rozdělávání ohně. Bohužel se zálesáckými 

schopnostmi i nadále válčíme  a  pokaždé se divíme, že dřevo roste v lese, a pokud chceme rozdělat oheň, musíme si 

pro něj dojít. Ti starší se po našem mírném nátlaku přece jen do lesa pomalým krokem vydali, zmizeli pak v nedohlednu, 

a když se později objevili, žádné dřevo nenesli. Asi cestou zapomněli, co v lese vůbec chtěli. Nebo měli jiný cíl? A tak 

jsme  všichni stáli kolem ohniště a čekali, až někdo zapálí oheň, někdo donese dřevo a někdo sežene klacky na 

opékání.  Nakonec jsme přece jenom oheň společnými silami rozdělali, suché přinesené  dřevo z domova zapálili a 

chlapci mladším spolužákům připravili klacky na opékání buřtíků.  Po společném fotografování,   doplněném 

nespokojeným, zato soustavným  brbláním  Dominika ze 7. ročníku,  jsme vyrazili domů a opravdu radostně vítali 

pohled na komíny Benteleru.  Domů už to máme  kousek. Zase jsme to zvládli.              

                                                                                                                                                           D.Nováková                                                                                                                                                                                                     

NOVOROČNÍ POCHOD
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