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7.A NA VÝLETĚ DO OYBINA
Využili jsme krásný slunečný den a v úterý 11.3. se
vlakem vypravili do sousedního Německa. Ačkoli
byly jarní prázdniny, sešlo se nás celkem 11 + dvě
paní učitelky (J.Řeháková a K.Kašková). V Žitavě
jsme přestoupili na kouzelný parní vláček a užívali si
pohádkovou jízdu. Ještě jsme ani nedojedli svačiny
a už se před námi objevil skalní ostroh s hradem
Oybinem. Prohlédli jsme si lázeňské městečko,
došli se podívat k hradbám a poté vyrazili do
blízkých skal.
Cestou jsme prozkoumali „červené skály“,
obdivovali lezce na ferratě a zdolali spoustu schodů
na skalní vyhlídku Scharfenstein. Protože jsme byli
rychlí jako blesk, zbylo nám i dost času na schovku.
Celý úžasný den jsme zakončili v cukrárně poblíž
oybinského nádraží. Nejenže jsme si pochutnali na
vynikajících zákuskách a pohárech, ale zároveň si
procvičili i jazykové znalosti. A opravdu nám to šlo!
Den plný zážitků utekl jako voda a před
námi už byla jen závěrečná jízda vláčkem do Žitavy.
A tu jsme si skutečně vychutnali. Celou dobu jsme z
vyhlídkového vagónu mávali všem podél trati.
Danke für den schönen Tag in Deutschland!!!
(K.Kašková)

PLAVECKÝ VÝCVIK
Uteklo to jako voda a deset lekcí plaveckého výcviku mají druháci a třeťáci za sebou. Týden co týden jezdili naši
žáci do Stráže pod Ralskem, kde se jim věnovali lektoři z plavecké školy PandaSport.
Děti byly vedeny k tomu, aby překonaly strach z potápění, aby se naučily položit na vodu a ty zdatnější se učily
základním plaveckým stylům.
Vyvrcholením celého výcviku byla poslední lekce, při které děti předvedly, kolik toho dokážou uplavat.
Odměnou jim bylo „Mokré vysvědčení“.
Vl. Kollmannová
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SBÍRÁME VÍČKA
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí čím jsou drobnější, tím je jich víc, tím je to jejich štěstí
větší.“ (J. Werich)
Škola by neměla jen učit děti sčítat, odčítat a dobře číst a psát. Měla by vést
i k umění pomáhat druhým, snažit se o to, aby se všem kolem nás dařilo
lépe.
Když jsme se před několika lety dověděli o možnosti pomoci tělesně
postiženým lidem prostřednictvím sběru víček od PET lahví, neváhali jsme
a pustili se do sbírání. Zapojují se nejen žáci, se sběrem pomáhají i celé
rodiny a příbuzní.
Rekordní množství víček přinesl do školy pan Edvard Oščatko. Víčka
sbírá delší dobu, už dříve pomáhal s jejich sběrem svým vnučkám. Od
loňského září se mu podařilo nashromáždit několik vrchovatých tašek.
Sbírá na nejrůznějších místech, v restauracích, víčka mu vozí také známí a
kamarádi.
A co se s nasbíranými víčky stane dál? Firma, která je vykupuje, je
rozdrtí a z drti se pak vyrábějí například plotové plaňky, zahradní nábytek nebo
dětské prolézačky. A finanční prostředky získané z výkupu jsou použity na
rehabilitační pomůcky a pobyty pro děti, které jsou nějakým způsobem
hendikepované.
Panu Oščatkovi a všem pilným sběračům děkujeme za to, že nejsou
lhostejní a chtějí pomoci i druhým.

BYLI JSME V PRAZE
19.2.2014 ve středu jsme z vlakového nádraží v Chrastavě jeli do
Liberce a z autobusového nádraží autobusem Student agency do
Prahy. Cesta nám ubíhala rychle, protože v autobuse byla dotyková
televizka, kde byly hry, písničky, filmy atd. Také rozdávali časopisy,
horkou čokoládu a čaj. V Praze jsme se svezli metrem a dokonce i pod
Vltavou.
Po výstupu z metra jsme vyšlapali zámecké schody a viděli hradní
stráž. Potom jsme navštívili chrám sv. Víta, který stavěli 600 let, a ve
kterém jsou uschovány korunovační klenoty (koruna, žezlo a jablko).
Také jsme se dozvěděli, že v chrámu je uchována stehenní kost sv.
Víta. Ještě je tam zvon sv. Václava, který pukne vždy při nějaké hrozné
události. Poprvé puknul při třicetileté válce, podruhé při první světové
válce a nakonec při druhé světové válce. Navštívili jsme Zlatou uličku,
kde měl dům krčmář, zlatník … Viděli jsme Vladislavský sál a přes
Karlův most jsme přešli Vltavu. Došli jsme na Staroměstské náměstí,
kde byl nádherný orloj. Bohužel jsme ho neviděli v celou hodinu.
Stoupli jsme si na 27 křížů a viděli sochu Jana Husa, která byla celá
zezelenalá.
Věrka Polášková 4.A
Výlet byl náročný, ale krásný. Praha je nádherné město plné
historických památek. Pro naše žáky jsme vybrali pouze ty, o kterých se
nyní učíme. Děti byly úžasné, poslušné a chtivé po informacích.
Některé z nich byly poprvé v Praze, jely poprvé metrem … Vše, co jsme
prožili na vlastní kůži, nezapomeneme. Zážitkové učení je důležitou
součástí vzdělávání našich dětí.
tř. uč. 4.A J. Řeháková

JARNÍ OTUŽOVÁNÍ
V úterý 18.3. jsme uskutečnili návštěvu libereckého plaveckého bazénu. Na akci
se děti moc těšily, protože společně si naposledy ve vodě zařádily v loňském
školním roce na plaveckém výcviku.
Překvapila nás velká účast žáků. Všichni chtěli předvést, jak se zdokonalili.
Všechny nás lákaly atrakce, které nabízí liberecký bazén. Naším prvním cílem
bylo využít nový malý bazén, kde jsme měli pro sebe tři volné dráhy. Velkým
lákadlem se stala i široká vodní klouzačka.
Samozřejmě čas utíkal velmi rychle. Stihli jsme však i tobogány, divokou řeku a
největším překvapením pro děti byly skoky ze skokanského prkna pod vedením
místního plavčíka..Vyřádili jsme se dostatečně, nejraději bychom tam
strávili delší čas. Těšíme se na další společnou třídní akci.
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Řeháková J., Řehák K.

VČELÍ KRÁLOVSTVÍ
"Včelí království", název ekologického
výukového programu, který děti
druhých tříd v Liberci Divizně
navštívily17. a 21. 3. 2014. Ještě než
se začaly seznamovat s životem včel a
jejich užitkem, naučily se o včelce
básničku, kterou pohybově
doprovodily. Poté se o včelách
dověděly mnoho zajímavého,
sledovaly jejich vývoj, stavěly včelí
plástve. Na základě získaných
vědomostí včelu do buňky nakreslily.
Činnosti doplňovala kreativní zábava.
Skládaly se včelí puzzle, ve sklenicích
se pozorovaly druhy medu, všechny
děti si zahrály na včely. Létaly z květu
na květ, sbíraly pylová zrníčka,
opylovaly barevné kvítky.
Pilně
pracovaly a za dobře odvedenou práci
ochutnaly sladký med. Domů si
odnesly příjemnou chuť v ústech a
nové poznatky o včelách a práci
včelaře.

TROCHA POEZIE
Slovo poezie až do dnešního dne 19.3.
děti z první třídy neznaly. Právě dnes
měly možnost se sejít s milovníkem
poezie panem učitelem Ivanem Žákem.
Ten již třetím rokem seznamuje malé
posluchače s krásou tohoto slova.
Učitelé naší školy pořádají pro žáky třídní
a školní kola v recitaci. Pro zpestření
výuky a zlepšení atmosféry jsme třídní
kola v recitaci 1.tříd uspořádaly v naší
městské knihovně.
Recitace byla zahájena přednesem
pana učitele za doprovodu hudby.
Dále mohli ukázat své umění holky i kluci
z prvních tříd.
Z chvilky poezie máme velice hezký
pocit, protože děti opět dokázaly napjatě
poslouchat, samy se aktivně zapojily a
něco nového se dozvěděly. Děkujeme
panu Žákovi, že si udělal čas a rodičům,
že pomohli svým dětem s výběrem básní
a dohlédli na jejich přípravu.
paní učitelky

VYCHÁZKA KE KONÍKŮM
Probouzející se příroda a jarní teploty nás vylákaly k vycházce.
V úterý 4. 3. 2014 bylo slunce ukryté za dešťovými mraky, přesto se před
školou sešlo přes šedesát prvňáčků. Brzy po obědě jsme se vydali na cestu
na koňskou farmu Vysoká, kde jsme měli zamluvenou návštěvu ve stájích.
Po statečném zdolání kopce jsme se ocitli v areálu firmy a ihned jsme byli
pozváni k venkovním výběhům. Tam jsme se dozvěděli spoustu zajímavého
o chovu a životě koní. A na řadu přišly batůžky, ve kterých se kromě svačiny
ukrývaly i mrkve, jablka, suchý chléb a jiné pamlsky pro koně. Děti je krmily z
bezprostřední blízkosti, ty statečnější si troufly podat jídlo přímo z ruky.
Potom jsme se odebrali do stájí, kde děti zaujal způsob napájení, ale
zajímaly je i další otázky kolem ustájení a péče o koně. A když jsme snědli i
svoje svačinky, byl čas k návratu.
Z vycházky jsme si odnesli trochu nového poznání, nevšedních zážitků a
taky trochu bláta na botách, což nám snad maminky odpustily.

Třídní učitelky I. tříd

SOUTĚŽ VE SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ
Protože si rádi hrajeme a skládáme pudlíky, vyrazili jsme poměřit síly s žáky jiných škol. Dne 26. 2. 2014 jsme se
zúčastnili soutěže ,,Skládání puzzlí“ v Základní a speciální škole Orlí v Liberci. Jelo nás soutěžit celkem devět
rozdělených do několika kategorií. V 1. kategorii nejmladších žáků soutěžil náš prvňáček Míša Dědek, ve 2. kategorii
nás zastoupila Alenka Málková, Dominik Kraka a Margarita
Vokřálová soutěžili ve 3. kategorii, ve 4. kategorii nás
reprezentovali Patrik Ferenc a Tomáš Zubo, v 5. kategorii se
snažila nejstarší děvčata Kateřina Málková a Aneta
Oberreiterová, speciální 10. kategorie se zúčastnil Patrik Miko,
který byl z nás nejúspěšnější a vyhrál ve své kategorii 5. místo,
jako škola jsme skončili na 6.
B. Borovanová
místě.. Pravda, jiné školy a jiní
žáci byli mnohem úspěšnější
než-li my, ale razíme heslo ,,NENÍ
D Ů L E Ž I T É V Y H R Á T, A L E
ZÚČASTNIT SE“, a proto jsme
nebyli ani mnoho smutní. Den
jsme si užili, snažili jsme se, co
nám síly stačily, a dalšího ročníku
soutěže se určitě zúčastníme.
Pochvalu si zasloužíme všichni.
SLIBUJEME: Budeme pilně
trénovat.
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TŘEŤÁCI V EKOCENTRU STŘEVLÍK

TRAPAS NEPŘEŽIJU!ANEBTEN ŘÍZEK NEZVEDEJ

Do střediska ekologické výchovy Střevlík se tentokrát
vydaly obě třetí třídy společně. III. A přijela do Oldřichova v
Hájích zjišťovat, jak je důležité třídit odpad, a III. B
poznávala přírodu všemi smysly. Obě třídy si tak obohatily
výuku prvouky.
ODPAD KAM S NÍM?
Program, který absolvovali žáci III. A, měl za cíl
zamyslet se nad možnostmi předcházení vzniku odpadů a
uvědomit si význam jejich třídění. Děti prakticky třídily
odpadky do kontejnerů a hned tady zjistily, jaké chyby se při
třídění dělají. Ve skupinách si pak přečetly, co patří a co
nepatří do kontejnerů na papír, plasty, sklo, co se považuje
za nebezpečný odpad a co se nemá házet na kompost. Na
základě četby pak luštily křížovku. Další část programu se
konala venku, kde si děti prohlédly sběrný dvůr a „hřbitov
odpadků“. Tady se dozvěděly, jak dlouho trvá, než se v
přírodě rozloží např. ohryzek, nedopalek cigarety, igelitový
sáček atd. Nejvíce se všem líbila poslední část programu,
ve které si každý jako příklad recyklace vyrobil ruční papír.
Vl. Kollmannová
ČTENÍ Z PŘÍRODY
Třída 3. B se ve dvouhodinovém programu seznámila
se čtením znaků v přírodě, které nám napomáhají předvídat
počasí. V zahřívací aktivitě si děti s lektorkou povídaly o
počasí, o tom, proč je dobré znát předpověď na další den, a
které lidské profese jsou na počasí dokonce závislé.
Nechybělo ani vaření deštivého a zataženého počasí v
kouzelném hrnci. Děti se rovněž činnostně seznámily s
vybranými pranostikami, dostaly se do zajetí husté mlhy a
také se dozvěděly, jak odhadnout počasí podle chování
rostlin a živočichů v přírodě. Nechyběla ani venkovní hra
Vlaštovky a hmyz, u které děti propojily vědomosti s
pohybem.
Před závěrečnou prohlídkou zdejších zvířecích
kamarádů děti společnými silami "utkaly" pavučinu, na které
si s lektorkou vysvětlily způsob lovu křižáka, který se odvíjí,
jak jinak, od počasí.
Dnešní den si všichni užili a zábavnou formou odhalili
spoustu znaků v přírodě, které napovídají o tom, jaké počasí
bude následující den.
R. Jerjová

Představení s názvem „Trapas nepřežiju!“, které se
uskutečnilo v místním kině ve středu 19. února, měli
možnost zhlédnout žáci 7., 8. a 9. tříd naší základní
školy. Jednalo se o rychlou pomoc slušného chování v
autě, na rautu, v kině i na schůzce. V hlavní roli si
zahrála herečka Michaela Dolinová s mladým hercem
Ladislavem Ondřejem, známým jako Jakub Mázl z
Ordinace v Růžové zahradě. Ladislav Ondřej ztvárnil
žáka 8. B, který přišel do nové školy v novém městě. V
pravou chvíli se objevila paní RY-PO-SLUCH v podání
Michaely Dolinové. Ta mu pomáhala s chováním na
různých místech a ve svízelných situacích. Hercům se
povedlo vtáhnout žáky do děje a ukázat jim s
nadhledem, jak se mají slušně chovat. Celým kinem se
ozýval častý smích, což bylo známkou toho, že se
žákům představení velmi líbilo. Zpěv a tanec, který
umocnil dojem diváků, byl výborným zpestřením hry. K
oživení ale asi nejvíce patřilo vtažení diváků do děje, v
němž si mladý herec v průběhu hry vybíral dívky z
prvních řad. Ty pak vystoupily na jeviště a zahrály sipo
jeho boku. Děkujeme S-klubu a panu Urbanovi za
zajištění tohoto úspěšného pořadu.
Daniela Pustková

OBLÍBENÉ MÍSTO

Mé dojmy z představení „Trapas nepřežiju!“ jsou velmi
pozitivní. Zábavné ztvárnění základních pravidel
slušného chování se účinkujícím hercům povedla.
Herci využili dokonce i diváky, ale v hodně malé míře.
Když to shrnu, představení bylo hezké a poučné.
Marek Honc 8. A

Moje oblíbené místo se nachází na jihu Peloponésu. Je tam
zlatavá písčitá pláž a blízko ve vodě stojí starý zrezavělý
koráb. Hladina kolem lodi je klidná a lehce narezlá kvůli
odrazu. Působí tam na mě klid. Zde můžu opustit svět
problémů a představovat si život plný fantazie. Zavřu oči a
slyším, jak si moře prozpěvuje, jak ladně tančí a jemně
naráží na břeh.
Starý koráb se mi líbí kvůli tomu, že vypadá velmi
tajemně. Pokaždé, když se setmělo, viděla jsem, jak se
poslední sluneční paprsky snaží podívat dovnitř. Je to
nádherný pohled. Líbilo se mi taky večer sedět na pláži a
poslouchat moře, racky, cikády a vítr. Každé ráno po
probuzení jsem se šla potápět. Moře na hladině je hezké,
ale pod hladinou to je úplně jiné! Korály vypadají jako šperky
moře, které se nám odhalují v celé své kráse. Moc bych si
přála vracet se na toto místo častěji!
(K.Holinská, VII.A)
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A JAK HODNOTÍ TOTO PŘEDSTAVENÍ ŽÁCI NAŠÍ SKOLY?
Nedávno jsme se školou zhlédli divadelní představení
Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej. Tam nás
velice zábavnou, ale i poučnou formou divadelního
představení provedli po parketu slušného chování a
základech etikety. Toto představení se mi velmi líbilo a
myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že
mělo velký úspěch.
Anna Zlochová 8. A
V představení vystupuje Ladislav Ondřej v roli Karla
Loudy, který vystihl typické chování teenagera v našem
věku. Michaela Dolinová, hrající dámu vyššího
postavení, má Karla naučit, jak se chovat v autě, v kině,
na rautu, na schůzce a další. V průběhu představení se z
Karla stane mladý muž s vědomím co dělat při
seznamování. Z přísné dámy se naopak stane žena,
která se dokáže odvázat. Toto představení bych shrnula
jako vtipné pojetí obyčejných pravidel etikety.
Anežka Šírová 8. A

Díky tomuto představení jsme se určitě i hodně naučili.
Pokud si z toho někdo nic nezapamatoval, tak se
alespoň zasmál a užil si zhlédnutí tohoto skvělého a
veselého divadla. Moc se mi toto představení líbilo a
doufám, že tito dva herci ještě někdy znovu zavítají do
Chrastavy a ukážou nám zase něco nového.
Dominika Reslová 8.A

