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ANGLICKÝ VÍKEND
Chybí vám v hotelovém pokoji ručníky? Nefunguje televize? Nedodrželi jste určený čas? Nemáte dost peněz na zaplacení lístků?
Nevíte, kde a jak si sehnat něco k jídlu? Tyto a mnohé jiné situace potkaly dvacet dva žáků 6.-8. ročníků naší školy na druhém
ročníku Anglického víkendu, který se konal 4.-6.4. ve Smržovce.
První problém nastal již po výstupu z vlaku nové prostředí, neznámé místo ubytování a k dispozici jen cizojazyčný popis
cesty s plánem města. Ačkoli si mnozí prohlédli větší část Smržovky, než museli, do „hotelu“ dorazili všichni. Celý večer byl ještě
před námi a my využili opravdu každou minutu našeho pobytu. Seznámili jsme se s místními pravidly, vyplnili první stránky
cestovního deníku a v pozdních nočních hodinách se vydali na kutě.
Sobotní dopoledne proměnilo nalosované skupiny v natáčecí týmy. Všichni řešili různé problémové situace, s nimiž se
můžeme na dovolené v zahraničí setkat. Vynaložené úsilí ocenil i režisér, který vše zachytil na kameru.
Odpoledne jsme se vydali na výlet k pramenu Nisy a na Černou studnici. Měli jsme s sebou skvělé průvodce z místní
základní školy. Na závěr jsme společně opekli buřty. Celý den jsme zakončili natočením videa pro smržovskou školu.
V neděli jsme se ocitli v zajetí cizojazyčných veřejných nápisů pocházejících ze Skotska a Nového Zélandu. V budoucnu už
jim snad budeme schopni porozumět. Duševní vypětí jsme
uvolnili v místním parku na úžasných prolézačkách. Na závěr si
každý ještě vyplnil svůj cestovní deník a převzal zasloužený
certifikát.
Všem žákům děkujeme za snahu zvládnout nástrahy
cizího jazyka, skvělé kuchařské umění a zároveň velmi
děkujeme všem rodičům, kteří náš jídelníček zpestřili báječnými
k o l á č i . Yu m m y,
yummy!
Thank you very much
and see you next year!

(M.Mézlová,
K.Kašková,
D.Ramírez)

BESEDA S IVONOU BŘEZINOVOU
Ve čtvrtek 10.dubna jsme na půdě naší základní školy přivítali spisovatelku Ivonu
Březinovou. Žáci tak získali možnost poznat tváří v tvář úspěšnou autorku knih
nejen pro malé děti, ale i teenagery. Nejprve proběhla beseda s dětmi prvního
stupně (3. a 4.ročníky) a poté se žáky druhého stupně (7. a 8.ročníky).
Dozvěděli jsme se, jaké to je psát knížky, kde hledat inspiraci, jak s
psaním začít a mnoho dalších užitečných informací o zrodu nového díla.
Nechyběly však ani autentické příběhy ze života lidí s různými závislostmi (drogy,
automaty, bulimie), které spisovatelka shromáždila jako podklad své trilogie
Holky na vodítku. Na závěr každé besedy zbyl i prostor na samotné dotazy žáků,
které svědčily o tom, že je daná témata zaujala. Snad se i knihy Ivony Březinové
stanou součástí knihoven našich žáků!
(K.Kašková)
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RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA 3.- 5.TŘÍDY 9.4. 2014
Odpoledne se děti ze 3.-5. tříd sešly, aby si
navzájem zarecitovaly básničky na
téma
domácí mazlíčci. Bylo znát, že všichni mají
pěkný vztah ke zvířátkům. Recitace byla pěkná
a dobře připravená. Pochvala patří hlavně těm,
kteří zaujali vlastní tvorbou. Někteří si připravili
namalované obrázky, někteří ze sebe udělali
kočičky, a dokonce někteří přinesli i svoje živé
domácí mazlíčky. Všichni za svoji odvahu
veřejně vystupovat dostali malou odměnu. Děti
si také zazpívaly, splnily kvízové otázky a slíbily
si, že se za rok opět sejdou.

Ťuk, ťuk, ťuk… ozvalo se na dveře. To jaro přišlo k nám! Vždyť se
právě psal 20. březen. V ten den ťukalo jaro na všechny meze, lesy,
studánky, nory… zkrátka celá příroda se radovala. A my s ní!
V toto březnové odpoledne se linuly školou v Revoluční ulici
verše více i méně známých básní. Recitovali je žáčci prvních a druhých
tříd. Všichni? Kdepak, jen ti vybraní. Všichni se nějakou pěknou básničku s
pomocí svých rodičů naučili a pak ji ve své třídě nebo v městské knihovně
přednesli. A z třídních kol bylo nakonec vybráno vždy pět dětí. Třicet
židliček bylo tedy obsazeno dětmi, které svou veršovánkou s námi
dospěláky příchod jara oslavily. Moc se jim dařilo. Bylo zač tleskat.
Každý odcházel domů s pěknou náladou a sladkou odměnou.
Pro vzpomínku zůstane dětem diplom s kresbou paní učitelky Zuzany
Živnůstkové.
Inka Henzlová

ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
V měsíci březnu se uskutečnil školní florbalový turnaj. Hrály se 2 skupiny: 3.
6. třída a 7.- 9. třída. Mezi mladšími zvítězil tým Black Demons v sestavě: E.
Galinov, M. Netušil, D. Horáček, Š. Tauchman, M. Tajbr, J. Bek, T. Machatý. 2.
místo obsadila sestava Blue Dogs M. Kašínský, L. Dědík, J. Popelínský, P.
Holan, T. Hladílek, P. Rubeš. Bronz patřil Sekáčům K. Smola, Š. Novotná, K.
Vokřál, P. Skřivánek, N. Kleinhamplová, M. Vokřálová, A. Brand. Soutěže se
zúčastnilo 6 týmů. Nejlepšími střelci byli. E. Galinov, K. Vokřál, M. Kašínský.
Na 2. 4. místě se umístily týmy se stejným počtem bodů a o stříbrném týmu
rozhodl počet vstřelených branek. Gratuluji.
Marie Podrábská
Vítězný tým: Galinov, Machatý, Tauchman, Horáček, Tajbr, Netušil

5.A V IQ LANDII
V pátek 4. 4. vyrazila 5. A vlakem do nově otevřené IQ Landie. V
planetáriu jsme zhlédli film o Darwinově evoluční teorii. Pak
následovala prohlídka všech pater IQ Landie. Děti nejvíce zaujal
robot Thespian, umělé zemětřesení nebo umělá vichřice.
Marie Podrábská
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6. ROČNÍK TURNAJE VE FLORBALU PRAKTICKÝCH ŠKOL
Dne 25.3.2014 proběhl v hale TJ Spartak turnaj praktických škol ve florbalu. Pořádání se zhostily speciální třídy ZŠ Chrastava.
Tentokrát jsme se s kolegy pozastavili nad tím, jak čas rychle letí. Je to nedávno, co jsme přišli s myšlenkou uspořádat první turnaj. Je
dobře, že máme vytvořeny podmínky k pořádání akcí pro naše žáky. A také je dobře, že pravidelní účastníci turnaje se k nám těší.
Pedagogové na pěkné podmínky a žáci na své kamarády, se kterými se potkávají při různých akcích.
Každý rok se nám podaří zajistit rozhodčí z řad zkušených žáků naší školy a těm patří poděkování. Stejně jako loni turnaj zvládli
kočírovat rozhodčí Dominik Sívek a Lukáš Ďuriš.
Každoročně je u našich žáků před turnajem zřejmá nervozita. U chlapců bojovná touha po vítězství a zvědavost na nové žákyně
ze zúčastněných škol. U děvčat je důležitější, ne jak drží hokejku, ale jak je krásná. Někdy je až úsměvné toto pozorovat.
Turnaj jsme jako každý rok odehráli bez problémů a všechna družstva odjížděla s cenou, diplomem a dobrou náladou.
Poděkování patří oddílu kolové p. Celerovi za zapůjčení mantinelů.
V průběhu celého turnaje byl tipován nejlepší střelec v kategorii žákyň a žáků.
Nejlepší střelkyní (hráčkou) byla vyhlášena Lenka Mizerová ze ZŠP Gollova, Liberec.
Nejlepší střelec (hráč) byl vyhlášen Michal Růžička ze ZŠP Orlí, Liberec.
Pořadí na konci turnaje:
Dívky 1. místo Gollova, LBC,
Chlapci 1. místo Orlí, LBC,
TAK ZASE ZA ROK !!!

2. místo Chrastava,
2. místo Chrastava,

3. místo Orlí LBC
3. místo Gollova LBC
Karel Řehák

"

PROJEKTOVÝ DEN – KOUŘÍM"
V úterý 15.4. 2014 jsme se společně sešli v učebně II. S na další projektový den
speciálních tříd, tentokrát s názvem: „Kouřím“. Většina našich žáků kouří, ať s vědomím či
nevědomím rodičů, alarmující není jenom stále se snižující věk kuřáků, ale i dostupnost cigaret
v našich obchodech. Žáci 7.,8.,9. ročníku se rozdělili do dvou skupin a následně řešili zadané
úkoly. Společně jsme si upevnili pojem závislost, zjistili jsme příčiny rakoviny plic, pomocí
článku v učebnici jsme vyluštili křížovku, vyhledali podstatná jména a slovesa. Slovní úlohy
nám odhalily, kolik naši rodiče a nebo my v budoucnosti, prokouříme peněz z rodinného
rozpočtu. Byli jsme celkem nemile překvapení, za jak krátkou dobu naši imaginární rodiče,
kuřáci, prokouří auto v hodnotě půl milionu. Ve hře Riskuj jsme se dozvěděli informace nejen o
historii tabáku a rozvoji kouření, ale i o důsledcích tohoto zlozvyku na naše zdraví. Závěrečný
dotazník a zpětná vazba v kroužku zakončily náš den věnovaný problematice jedné z mnoha
závislostí.
Vyhodnocení dotazníku ukázalo bohužel, jak vysoké procento kuřáků mezi dětmi je.
Nemilé zjištění je i to, že někteří žáci s kouřením chtějí přestat, uvědomují si ale svou závislost
na cigaretě. Kouření se nedokážou vzdát.
Dagmar Nováková

3

ZŠ V BASKETBALU 8. – 9.tř. PRO ROK 2014. / republiková kvalifikace
Po vítězství v okresním kole a obrovském úspěchu v krajském kole jsme ve čtvrtek 10. dubna dorazili před devátou ranní do
sportovní haly v Jičíně, kde se konala jedna ze skupin republikové kvalifikace v basketbalu 8. 9. tříd. Stála před námi velká výzva
dosáhnout lepšího výsledku než loni, kdy jsme skončili třetí. Oba soupeři byli velice kvalitní s hráči, kteří jsou aktivními basketbalisty.
První se s námi utkalo gymnázium Nymburk. Již název tohoto města je v oblasti basketbalu velkým pojmem, ale kluci vlítli do zápasu s
plnou energií a silou a za chvíli vedli 2 : 0. Pak ale sérií neproměněných košů umožnili soupeři dostat se do vedení a navíc si vytvořit
náskok. K tomu přibyla nervozita, která dopomohla k nevyužívání vyložených šancí. Kluci se však drželi a urputně bojovali, což vedlo k
téměř vyrovnanému skóre. Nakonec však podlehli vynikajícímu soupeři o pouhých třináct bodů 25 : 38.
S nadějí jsme vzhlíželi k druhému zápasu, kde nás čekalo opět gymnázium, tentokrát z Nové Paky. Po roztrénování vypadal
tento soupeř hratelněji. Ale klukům snad velké chtění, nebo zodpovědnost začaly svazovat ruce. Opět se kupily neproměněné šance a
soupeř utekl ve skóre. Kluci nečekali takovýto průběh, který je psychicky odrovnal, a soupeř toho plně využil. Po domluvě se částečně
uklidnili a v poslední čtvrtině začali hrát ten svůj krásný basketbal, s kterým slavili úspěch v krajském kole. Takže se ctí dohráli zápas,
který prohráli 25 : 43.
O první místo si to rozdali v posledním zápase naši
přemožitelé. Po pěkném boji nakonec vyhrálo gymnázium
Nymburk.
Klukům patří za předvedený výkon velké uznání, obdiv a
obrovská poklona za to, že ač nebasketbalisté (kromě
vynikajícího Filipa Šimona) se dostali mezi vysloveně
basketbalové školy a dokázali s nimi svádět vyrovnané
souboje.
A kdo nás reprezentoval: Pavel Drbohlav, Dominik
Ďuriš, Lukáš Ďuriš, Nicolas Gunar, Matěj Pokorný, Dominik
Sívek, Filip Šimon a v kvalifikaci ještě Patrik Resl.
VS

HOŠI DĚKUJEME
GY Nymburk
GY Nymburk

ZŠ Chrastava GY Nová Paka

38 : 25

ZŠ Chrastava

25 : 28

GY Nová Paka

34 : 41

41 : 34

1. MÍSTO

25 : 43

3. MÍSTO
2. MÍSTO

43 : 25

COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 2014 – 2. kolo

regionální (9. 4. 2014)

Ve středu 9. dubna jsme odcestovali do Vekého Šenova na regionální kolo fotbalového turnaje Coca-Cola cup. Sem jsme si
vybojovali postup prvním místem z podzimního kola.
Našimi soupeři byli ZŠ Velký Šenov, ZŠ Bělá pod Bezdězem a ZŠ Máchovka z Děčína, která loni postoupila až do finéle tohoto turnaje.
Při vstupu do prvního zápasu se ZŠ Velký Šenov bylo vidět, že kluci jsou dobře nažhaven, a začali předvádět krásnou a účinnou hru,
kterou kladně ocenili i místní fanouškové našeho soupeře. Po chvíli jsme vedli již 2 : 0. Zápas se trochu zdramatizoval obdržením
nešťastného gólu, který upravil skóre na 2 : 1. Dramaticky vypadalo ale jenom skóre. Hrou naši kluci jasně převyšovali. Tento výsledek
vydržel až do konce.
V druhém zápase proti nám nastoupila ZŠ Bělá pod Bezdězem, která již porazila školu z Děčína také 2 : 1, takže šlo nyní o malé
finále. Kluci zase předváděli bezchybný výkon a bez větších obtíží vyhráli 3 : 0.
Při vstupu do třetího zápasu se ZŠ Máchovka bylo jasné, že nám stačí i
prohra, to znamená, že jsme již byli vítězové této skupiny. Na hře to již bylo
vidět. Kluci již nepůsobili tak dravým dojmem, ale i tak vyhráli zápas 3 : 1 a s
přehledem postoupili do třetího, neboli krajského kola, které se bude konat
někdy v termínu od 12. do 16. května. Přejme jim mnoho úspěchů.
VS

ZŠ Velký Šenov
ZŠ Velký Šenov
ZŠ Bělá pod bezdězem
ZŠ Máchovka Děčín
ZŠ Chrastava
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ZŠ Bělá pod bezdězem ZŠ Máchovka Děčín
0:0

0:0
1:2

1:2

2:1

3:0

ZŠ Chrastava

2:1

1:2

2.MÍSTO

2:1

0:3

3. MÍSTO

1:3

4. MÍSTO

3:1

1. MÍSTO

