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ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Přírodovědná vycházka do Chotyně

Začal nový školní rok, s ním spousta učení a povinností našich
dětí. Každý rok se snažíme pobyt ve škole zpříjemnit a obohatit
tím, že pro žáky připravujeme mimoškolní akce.

Ve čtvrtek 18. 9. měli druháčci dvojnásobnou radost. Vzali
jsme je na malý výlet a ten den nedostali žádný úkol.
Po obědě se sešlo 29 turistiky chtivých dětí z áčka i béčka a
vyrazili jsme na nádraží. Vlakem jsme se svezli do Chotyně a
pak po svých na hrad Grabštejn. Vystoupali jsme na věž a
rozhlíželi se do krajiny. Rozhoupaný zvon oznamoval do
širokého okolí, že jsme na hradě. Po nákupu suvenýrů na nás
čekala královská hostina na nádvoří. Ačkoli jsme vybalili svačiny
z domova, jako dvořané jsme si připadali.
Po sestupu jsme se odebrali na chotyňské hřiště, kde jsme
strávili zbytek odpoledne až do odjezdu vlaku. Děti se vyžily na
průlezkách, skluzavkách a houpačkách. Docela jsme místním
dětem tento areál záviděli. Během vycházky děti plnily úkoly z
prvouky, hledaly přírodniny, zpívaly písničky, hrály hry a
soutěžily.
Nenudili jsme se ani chvilku a užili si společně ten pěkný
slunečný den babího léta. Děti za pěkné chování dostaly od paní
učitelky pohled hradu Grabštejn.
Paní učitelky II. A a II. B

Letos nám počasí přálo, a proto děti z II. C ve čtvrtek 11. září po
vyučování vyjely vlakem do přírody. Už to byl pro ně zážitek.
Vystoupily v Hrádku nad Nisou, odkud se vydali kluci a holky na
Kristýnu. Mimo poznávání blízkého okolí si společně
zadováděli, protáhli svá těla a prožili krásné odpoledne.
Děkujeme všem zúčastněným dětem, že nelenily, definitivně se
rozloučily s létem a prožily tak společně se svou třídní učitelkou
hezké chvíle.
Třídní učitelka

Harmonizační den speciálních tříd
Ve středu dne 17. 9. 2014 proběhl ve speciálních třídách
naší základní školy Harmonizační den. Tyto dny
pořádáme každoročně a slouží nejenom k začlenění
nových žáků do nového kolektivu, ale jsou důležité pro
podporu vzájemné ohleduplnosti, spolupráce a pomoci.
Žáci se dále učí vycházet starší s mladším a odbourávat
možné negativní projevy chování.
Letošní rok jsme pojali ve znamení společných
zážitkových her. Všichni žáci se zapojili s nasazením a
soutěžním duchem. Cesta vyplněná hrami směřovala na
Ovčí vrch. Po vstupu do lesa nás překvapilo několik
nálezů jedlých hub. Co nás všechny zaskočilo, byl fakt,
že jsme během asi půl hodiny nalezli cca pět kilogramů
hub. Děti šťastny, že udělají rodičům radost, odnášely
snůšku domů. Prožili jsme krásný den s pocitem, že sběr
hub překonal připravené hry. Hry můžeme zopakovat,
ale houby nerostou každý den.
Karel Řehák
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Harmonizační dny šestých ročníků
10. - 12. 9. 2014, rekreační středisko Pařez
Vyučující: Markéta Mézlová, Marie Podrábská, Tomáš Jerje,
Václav Severa
Již sedmým rokem se naši noví šesťáci zúčastnili
harmonizačních dnů. Jak je již tradicí, v krásné krajině Českého
ráje poblíž Prachovských skal, v rekreačním středisku Pařez.
Tentokrát se nás sešlo 46 žáků a 4 vyučující. Po příjezdu jsme se
ubytovali a následoval bohatý program. Dopoledne jsme pod
zataženou oblohou vyvolávali Selušu, boha počasí. Poté žáci
projevili týmového ducha v podpisovce, kde se dozvěděli mnohé
o svých spolužácích. Následovaly aktivity bez mluvení, založené
na spolupráci v týmu a jeho řízení. Počasí se začalo projasňovat a
po obědě již svítilo sluníčko. Při hře znělky žáci poznávali seriály,
večerníčky, zpěváky a filmy. Netradiční aktivity, jako je padák,
býčí kruh, smyce, indiaka se odehrávaly nedaleko v lese na místě
označovaném jako Pískárna. Zde obě třídy ukázaly týmovou
spolupráci při plnění nelehkých úkolů. Dále si žáci ověřili paměť
při hře, ve které nosili části povídání o nedalekém hradu Pařez, z
lístečků připevněných na stromech, ke svým zapisovatelům.
Museli čelit škoditelům (učitelům), kteří je zastavovali a mátli je
svými otázkami a úkoly. Před večeří jsme ještě navštívili hrad
Pařez, kde jsme si povídání z předchozí hry přečetli, tím se

dozvěděli o hradu spoustu zajímavostí. Po večeři následovalo
stínové divadlo, ve kterém skupiny žáků sehrály vtipné a nápadité
příběhy s figurkami, které si předtím vyrobily.
Druhý den dopoledne proběhla hra vlajky, na které navázala
výroba vlastní třídní vlajky. Ta provází třídu až do devátého
ročníku. Po obědě jsme se vydali na výlet do Prachovských skal,
kde jsme navštívili vyhlídky, někdo nasbíral pár hub k usušení.
Večerní čas patřil tradičně diskotéce.
Byl pátek, poslední den pobytu. Dopoledne proběhla hra čelenky,
kde se žáci jedné třídy snažili ubránit svou vlajku před útočící
druhou třídou. Společně jsme se vyfotografovali s vlajkami a
vytvořili nápis 6.A a 6.B z vlastních těl. Žáci si dále vyrobili obálky,
do kterých jim spolužáci mohli vhazovat pozitivní a pěkné vzkazy.
Ty pak dostali při odjezdu domů. Po obědě rychle uklidit a předat
pokoje. Čas před příjezdem autobusu jsme si zkrátili hrou na
důvěru. Autobus přijel na čas a my před třetí hodinou odpolední
přijeli zpět do Chrastavy. Na žáky čekali rodiče, kteří se těšili na
vyprávění dojmů svých dětí. Celý pobyt a aktivity probíhaly v
přátelském duchu, za což všem zúčastněným žákům děkujeme a
přejme si, aby jim týmový duch a krásná atmosféra vydržela až do
doby, kdy se budou loučit na konci devátého ročníku.
Tomáš Jerje

Čtvrťáci a lovci mamutů
V letošním roce nás čeká v hodinách vlastivědy poznávání našich
dějin. Proto jsme se vypravili do ekologického střediska Střevlík v
Oldřichově v Hájích, protože se v jejich nabídce programů pro školy
objevil zajímavý titul Lovci mamutů.
Sice nás tentokrát provázelo deštivé počasí, ale přesto jsme si venku
vyzkoušeli na pomyslnou časovou osu umístit obrázky různých
pravěkých zvířat. Bylo to docela těžké, spíše jsme odhadovali, kdo by
kam mohl patřit. O to větší byla naše radost, když jsme se trefili.
Zároveň jsme se od lektora Ládi dozvěděli mnoho zajímavostí.
Naučili jsme se také novou hru, ve které se medvěd pokoušel ulovit
obrovitého pravěkého daňka. Potom nás čekalo překvapení v
podobě makety mamuta, na kterého jsme stříleli z luku. Celý program
končil tím, že jsme se pokoušeli pomocí luku vykřesat jiskřičku a
zapálit oheň. Utvrdili jsme se v tom, že to pravěcí lidé vůbec neměli
jednoduché.
Mož ná, že by někdo chtěl alespoň na chvíli dobu ledovou zažít, ale
nakonec jsme byli všichni rádi, že jsme se vraceli domů v teplém motorovém vlaku.

2

Vl. Kollmannová

Už jsme školáci

Lovci mamutů

Krásné prázdniny skončily. Nedávno jsme chodili do školky a
dnes už jsme školáci. Přišel ten rozhodující den 1. září, kdy jsme
poprvé přišli do školy. Ve třídě nás přivítala naše paní učitelka a
přišel se na nás podívat pan ředitel s panem starostou i paní
místostarostkou.
První den jsme strávili ve škole pouze jednu vyučovací hodinu. Za
tak krátkou chvíli jsme se naučili básničku a zazpívali písničku. Po
celou dobu s námi byli rodiče, babičky a dědečkové. Odnesli jsme
si plno zážitků a dárečky. Všichni jsme se těšili na druhý den.
V úterý už jsme se začali učit. Seznámili jsme se s budovou školy,
abychom se v ní neztratili. Už víme, kde máme šatnu, školní
družinu a záchůdky.
Následující den jsme navštívili třídy druháčků, seznámili se s
jejich p. učitelkami a byli jsme i u pana ředitele.
Nyní už píšeme do písanky, umíme první písmenka a počítáme
do pěti. Chodíme cvičit do tělocvičny, zpíváme a kreslíme.
Jsme šikovní a děláme rodičům i paní učitelce velikou radost.
žáci 1.A i 1.B a p. učitelky

Nový školní rok s sebou přináší i nový seriál školních akcí a
výletů. První z nich se pro naši třídu stala exkurze do
přírodovědného ekocentra STŘEVLÍK v Oldřichově v Hájích.
Již tradičně jsme pro dopravu, pro do nás známých krajů, zvolili
vlak. Po příjezdu do Mníšku, kde jsme pohodlnou cestu
vyměnili za cestu po svých, jsme se plni očekávání vydali
směrem k místu, kde na nás čekal program pod jménem Lovci
mamutů.
Posilněni svačinou se svěřujeme do rukou mladého instruktora
Ládi, který nám později předává spoustu zajímavých informací
zasahujících až do doby miliónů let před naším letopočtem. Ve
stručnosti se dozvídáme o vývoji života na zemi a zkoušíme
zařadit na časovou osu nejrůznější druhy živočichů od
dinosaurů po plazy, savce a předchůdce člověka. To byl pro
nás velmi náročný úkol, ale poprali jsme se s ním vskutku
dobře.
Ve druhé, praktické části jsme si vyzkoušeli střelbu z luku na
cíl, kterým byl, jak jinak, obří mamut. Také jsme se zahřáli u
rozdělávání ohně pomocí luku, želvičky, ohňové hůlky a
ohňové destičky. Toto umění zažehnout vlastní oheň, jež bylo
skutečným zlomem v životě pravěkého člověka, nás velmi
zaujalo i přesto, že i přes maximální úsilí bylo výsledkem naší
práce pouze doutnající dřevo.
Díky dnešní zkušenosti jsme se mohli zblízka podívat na život
lovců mamutů, který rozhodně nebyl jednoduchý.
R. Jerjová

Den se zvířaty ve IV. A
Spousta dětí ze IV. A se doma stará o nejrůznější domácí
mazlíčky křečkem počínaje a psem konče. Proto jsme si
uskutečnili den se zvířaty. Načasovali jsme si ho na začátek
října, kdy je Mezinárodní den zvířat.
V ten den si děti mohly do školy přinést zvířátka, o která sami
pečují. V naší třídě se sešli křečci, morčata, rybičky i želva. A
kdo si svého mazlíčka přinést nemohl, pochlubil se s ním
alespoň na fotografii.
Celé dopoledne probíhalo učení, v němž děti uplatňovaly
mezipředmětové vztahy, a aniž by si to uvědomovaly,
probíhala čeština, matematika, přírodověda i výtvarná
výchova.
Všichni prokázali, že o svých zvířecích svěřencích
hodně vědí a že o ně dokážou zodpovědně pečovat.
Vl. Kollmannová
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Drakiáda
Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.
Z vysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak …
Ve středu 8.10. 2014 se uskutečnil již několikátý ročník Drakiády
pro děti 1. a 2. tříd. Měli jsme obavy z podzimního proměnlivého
počasí, ale odpoledne foukalo, jak jsme potřebovali. Na kopci se
sešlo hodně dětí, rodičů i draků. Každý provětral svého draka,
některý se vznesl vysoko, jiný často padal a někteří nám dokonce
uletěli do světa. Společně jsme si pohráli, vyrobili drakovi
papírový ocas a zazpívali jsme dračí hymnu. Pouštění draků se
nám líbilo a těšíme se zase na další společnou akci.
p. učitelky 1. a 2. tříd

Výměnný pobyt v Eichstättu
(6. - 10. 10. 2014)
„Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ „Kolik jazyků
znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Tato rčení i myšlenku
J.A.Komenského, že lidé by měli cestovat, jsme velmi rády
proměnily v praxi. Podpořilo nás i motto naší školy „Škola směrů,
cest a možností.“ 15 žáků tak dostalo příležitost procvičit si cizí
jazyky a poznat kulturu našeho partnerského města Eichstätt.
Týden strávený v rodinách přinesl každému spoustu nezapomenutelných zážitků. Jazykové bariéry byly letos poprvé
překonány již první den a my se s radostí mohly dívat, jak jsou
naši žáci schopni si poradit a domluvit se. Odevšad se ozývala
angličtina, přece jen se ji všichni učí déle, nicméně někteří mohou
být na sebe právem hrdi, protože ani komunikace v němčině pro
ně nebyla nereálná.
A co pro nás tentokrát bylo v Eichstättu připraveno? Již cestou
tam jsme navštívili město Norimberk, prošli si centrum, vystoupali
na věž a zhlédli komnaty hradu. Poté jsme byli velmi mile přijati
našimi hostitelskými rodinami. Další den nás čekala prohlídka
města s návštěvou radnice, výstup na hrad Willibaldsburg se
zkamenělinami a především společný večer v Trachtenheimu,
kde jsme si vyzkoušeli tradiční bavorské tance. Středeční
dopoledne patřilo škole, v níž jsme se zúčastnili dvou
vyučovacích hodin, seznámili se s německým školským
systémem a nahlédli do několika učeben. Odpoledne jsme si
vyrobili vlastní hodiny z vápence, který jsme si sami našli v
nedalekém lomu. Den jsme zakončili noční procházkou v lese a
společnou grilovačkou. Čtvrteční ranní mlha nás neodradila a my
se pomocí GPS vydali po stopách upálených čarodějnic. Po
skvělém obědě ve školní jídelně jsme si jeli užít sluníčka na
Figurenfeld, sochy postavené na louce jako památník věčnosti a
varování před válkou. Odtud jsme zamířili do školní tělocvičny,
kde proběhlo několik úžasných zápasů – fotbal, vybíjená, stolní
tenis a badminton. Poslední večer v rodinách, ranní dlouhé
loučení, plavba po Dunaji, vzpomínky vyvolané prohlídkou
vlastních deníků a další ročník výměnného pobytu je za námi.
Počáteční obavy vyvolané neznámým prostředím, cizími lidmi a
jazyky se staly minulostí a naši žáci jsou právem pyšní na to, že
vše zvládli. V březnu příštího roku se naopak oni na týden
promění v hostitele a budou moci svým kamarádům ukázat, jaké
je to u nás v Chrastavě. Přejeme všem mnoho dalších báječných
chvil strávených ve společnosti našich přátel z Eichstättu!
(I.Lejsková, K.Kašková)

Hrajeme si s písmenky
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Už téměř měsíc si naši malí nováčci každý den nasadí svou
aktovku na záda a pospíchají do školy. Těší se na kamarády i na to,
co nového se naučí. Desky na písmenka jsou důkazem toho, že
školáci v lavicích nezahálí. Pěkně se začínají zaplňovat.
Ve čtvrtek 25. září jsme pro naše šikulky z obou tříd připravily
písmenkové hrátky. Běhalo se, skládalo se, tvořilo se… A my jsme s
nadšením pozorovaly, jak si děti umí společně poradit s každým
úkolem. Zkrátka kamarádi, jak se patří! Máme z nich velikou radost.
V příštích dnech už začnou malí školáci skládat písmenka do slabik
a slabiky do slov. To teprve bude zábava!
učitelky Inka a Jana

