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Po stopách K. H. Máchy – 8. A
V úterý 10. února jsme se vydali po stopách romantického

básníka K.H.Máchy. Pět vyučovacích hodin nám stěží stačilo na
to, abychom ho dobře poznali a trochu pronikli do jeho díla.
Různými metodami jsme po celou dobu získávali informace o
této tajuplné postavě, zhlédli zajímavý dokument, zamýšleli se
nad jeho povahou a přečetli si ukázku z lyrickoepické skladby
Máj. Na závěr jsme mu napsali dopis a nezapomněli zhodnotit
dnešní den, který nám přinesl nové poznatky a zkušenosti.

(K.Kašková)

Vážený Karle Hynku Mácho,
docela mě překvapilo, jaký jste s největší pravděpodobností byl.
Myslela jsem si, že jste jiný. Proč jste byl tak sobecký? Čekala
bych, že budete k Lori milý a pozorný, a ne, že jí budete
poroučet. Ale mrzí mě, že jste zemřel těsně před Vaší svatbou.
Obdivuji Vás za to, kolik jste toho dokázal, přestože jste byl tak
mladý. Dnes se o Vás a Vašich dílech učíme ve školách. Vaše
báseň Máj je hezká, ale poměrně složitá. Doufám, že jste už Lori
odpustil, že se ne vždy chovala podle Vašich představ.

S pozdravem Ilona Bulířová
-------------------------------------

Vážený Karle Hynku Mácho,
velice se mi líbí Vaše dílo Máj, a protože již nejste mezi námi, je
mi potěšením Vám říci, že je to Vaše nejlepší dílo. Vážím si Vaší
osobnosti, ale někdy by to chtělo ubrat s přísností a žárlivostí.
Zajímalo by mě, jestli jste se opravdu napil infikované vody,
protože já si stojím za tím, že jste zemřel na zápal plic, který jste
dostal, když jste běžel z Radobýlu varovat Litoměřice, které
hoří. Moc se mi líbí Váš příběh a doufám, že jste si svůj život užil.

S pozdravem Michal Suchánek
------------------------------------

Vážený pane Mácho,
úvodem se Vás chci zeptat, proč jste začal vůbec psát. Celý den
jsme si o Vás povídali, dozvěděli jsme se spoustu informací, ale
tuto otázku si prostě neumím vysvětlit.
Vaše skladba Máj se mi líbí, ale sám musím přiznat, že spoustě
veršů nerozumím. Vaše snoubenka Lori byla určitě krásná, není
divu, že jste se o ni bál, ale myslím si, že někdy jste to až
přeháněl. Strašně mě mrzí, co se stalo u toho požáru. Kdybyste
jim nepomohl, určitě byste žil déle, ale na druhou stranu je
dobře, že jste jim pomohl. Ukázal jste, že jste nebojácný a
srdečný. Na to, jak jste byl mladý, jste toho spoustu dokázal a
my Vám za to děkujeme. Pozdravujte Erbena.

S pozdravemAdam Zoul
------------------------------------

Jsem Karel Hynek Mácha.
Mým domovem jsou Litoměřice.
Zažil jsem putování po světě.
Kamarádím se s K.J.Erbenem a J.K.Tylem.
Přeji si syna a svatbu.
Obávám se smrti.
Obdivuji krásu přírody.

Životabáseň

Potřebuji tužku a papír.
Trápí mě Lori.
Těší mě sex.
Ostatním bych chtěl vzkázat: „Užívejte si života jako já, protože
nikdy nevíte, kdy ho ztratíte.“

(V.Kašpárková, M.Bulíř, M.Rubeš, M.Jonák)

Jsem Karel Hynek Mácha.
Mým domovem jsou Praha a Litoměřice.
Zažil jsem požár v Litoměřicích.
Kamarádím se s K.J.Erbenem a J.K.Tylem.
Přeji si, aby mě Lori více poslouchala.
Obávám se, že mě Lori opustí.
Obdivuji krásu přírody.
Potřebuji uznání.
Trápí mě, že můj syn brzy zemřel.
Těší mě moje tvorba.
Ostatním bych chtěl vzkázat, aby četli má díla.

(I.Bulířová, M.Suchánek, V.Metálová, D.Gerší)

Životabáseň

Základní škola Chrastava
hledá zájemce o práci

pro budovu ve Školní ulici.
Bližší informace na

nebo na tel.: 488 880 713.

www.zschrastava.cz

ŠKOLNÍKA
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Karneval 1. třídLyžařský výcvikový kurz
18. 1. – 23. 1. 2015

Hrabětice / Karlov - penzion Alberto

Sportovní liga základních škol – O pohár ministra

V pátek 20. února jsme se zúčastnili turnaje v házené starších
chlapců. Zápas se konal v Liberci na ZŠ Dobiášova. Do této
kategorie jsme se přihlásili poprvé, takže jsme byli plni očekávání,
jak to dopadne. Hlavně, abychom neudělali ostudu.

Při rozlosování nám bohužel nevyšel los, jenž nám přisoudil
hrát hned první zápas s papírově nejsilnějším soupeřem ZŠ
Dobiášova, která má v sestavě sedm aktivních házenkářů. Kluci
měli ostych, přece jenom jsme měli mezi sebou jediného
aktivního házenkáře Martina Říhu, který se snažil kluky vpravit do
hry, ale chvíli to trvalo. Na začátku jsme nabrali manko šesti gólů.
Jenže naši kluci jsou ohromně šikovní a vnímaví, takže se rychle
sehráli, vychytali mouchy a začali favorita prohánět. Podařilo se
jim stáhnout skóre na rozdíl tří branek, ale bohužel na víc to
nestačilo. První zápas jsme prohráli 13 : 17.

Naším druhým soupeřem byla škola z Jablonce nad Nisou - ZŠ
Liberecká. Již jsme byli sehraní, měli jsme zkušenosti, a tak jsme
na ně vlítli. Po chvíli jsme vedli 3 : 0. Bohužel následovala šňůra
neproměněných vyložených šancí a stav se srovnal. Naštěstí se
kluci zkoncentrovali a zápas celkem v pohodě dotáhli do
vítězného konce 10 : 6.

Třetím a posledním soupeřem byla ZŠ Lužická z Liberce, škola
pro tělesně postižené. Soupeř hrál se zápalem a bojovností a

zasloužil si obdiv všech zúčastněných. Kluci je porazili
jednoznačně 10 : 1.

Celkově jsme obsadili druhé místo, za které se rozhodně
nemusíme stydět, a kluci zaslouží uznání a pochvalu.
účastníci: K. Bumbálek, D. Ďuriš, L. Ďuriš, Š. Endrych, M.
Pokorný, M. Rubeš, M. Říha, F. Slezák, M. Suchánek,A. Zoul

V úterý 17. února se všichni prvňáčci oblékli do pestrých kostýmů
a sešli se ve vyzdobené tělocvičně na maškarním reji. Křemílek a
Vochomůrka byli překvapeni, kolik krásných masek se sešlo.
Společně jsme si zatancovali, s lesními vílami z 8. A zasoutěžili a
zadováděli. Za každou disciplínu jsme dostali obrázek, který
jsme mohli vyměnit v obchůdku za dobrůtku.
Hodiny odbily konec a nám nezbylo než se loučit. Věřte, že se
nikomu nechtělo. Všichni se těšíme, že se za rok opět v dobré
náladě sejdeme.

Křemílek a Vochomůrka

Tak se nám to podařilo. Po roční odmlce z důvodu nedostatku
sněhu jsme absolvovali "lyžák" sedmých tříd. Od začátku vše
vycházelo. V neděli dopoledne jsme odjeli z náměstí směr
Hrabětice do penzionu Alberto. Sněhu bylo přiměřeně, a tak jsme
zvládli všechny prvky výcviku. Naučili jsme se padat (to šlo
samo), sjíždět z kopce, stoupat do kopce, projíždět brankami,
případně zastavit. Nakonec jsme i trochu zrychlili při závodech.
Kromě výcviku jsme stihli navštívit i několik rozhleden: Královku,
Slovanku a sjezdaři i Tanvaldský Špičák. Večery jsme trávili
někdy poučnou přednáškou o lyžování nebo o práci horské
služby s jejich členem. Jindy jsme se snažili zabavit hram nebo
diskotékou. Vše bylo perfektní – ubytování lyžování, jídlo a
především děti, za což jim moc děkujeme. Počasí mohlo být
trochu lepší, ale buďme rádi za to, že jsme mohli na horách strávit
krásný týden.

Instruktoři LVK
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SPELLING COMPETITION
V úterý 27.1.2015 proběhl na naší škole první ročník soutěže ve

spelování. Akce byla určena žákům 5. a 6. ročníků. Na jedenáct
odvážlivců, ostatní přihlášení nemohli bohužel kvůli nemoci přijít,
čekala celkem tři kola.
Nejprve museli všichni podle spelingu učitele zapsat deset
anglických slov. Ve druhé části poté každý vyspeloval tři slova a
na závěr přišlo to nejtěžší. Paní učitelka přečetla anglické slovo a
daný soutěžící ho musel vyspelovat.
I když tréma někomu občas popletla jazyk, soutěž zvládli úplně
všichni, a to na výbornou. Na každého čekala sladká odměna a ti
nejlepší si domů odnesli krásné diplomy a ceny.

(M.Langerová, M.Mézlová, K.Kašková)

Zimní vycházka ke krmelci
Každý rok pořádáme v zimním období soutěž v bobování. Holky a

kluci se sejdou u sv. Jána se svými učitelkami hned po vyučování

a společně si zadovádějí na bobech a sáňkách.
Letos se teplota vyšplhala nad nulu, po sněhu ani památky, nad

hlavami dešťové mraky. I přes to všechno jsme se s dětmi z našich

tří druhých tříd vydali ve čtvrtek 22.1. do přírody. Náhradním

cílem byla vycházka ke krmelci u sv. Jána .
Sešlo se nás opravdu dost, téměř 40 dětí nadšeně šlapalo do

kopce s cílem podarovat lesní zvířátka.

Domů se nikomu nechtělo, a tak nás cesta zavedla ještě kousek

nad vodárnu do lesa. Tam si děti zaběhaly a pohrály. Čas rychle

utekl, byli jsme rádi, že jsme si užili i mimo školní lavice.Těšíme se

na další akce, čeká nás karneval a nocování s pohádkou.
Iva Ř., Zuzana, Iva B.
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Radost i zklamání provázely starší i mladší žáky na letošních florbalových turnajích základních škol.

19.11.2014 se starší žáci stali vítězi základního kola, které se konalo v ZŠ U Školy v Liberci. S přehledem porazili tým ZŠ Sokolovská
8:2, ZŠ Hrádek n. N.-Lidická 12:1 a po remíze 6:6 s domácím týmem postoupili do semifinále. Ani v něm nezklamali. V liberecké
Sportpark aréně zvítězili nad mužstvem z Frýdlantu 4:1, nad ZŠ Lesní Liberec 4:2 a Gymnáziem Jeronýmova 5:3. Společně s posledně
jmenovaným týmem postoupili do okresního finále. Odvedený výkon dával naději na postup do krajského finále. Naši žáci se postupně
střetli se ZŠ Ještědská, Barvířská a G Jeronýmova. Zápasy byly velice vyrovnané a o postupujícím nakonec rozhodlo celkové skóre.
Do krajského kola nakonec postoupil celek G Jeronýmova, i když s naším týmem opět prohrál 1:3. Bylo to bohužel jediné naše vítězství
toho dne v Liberci, protože se ZŠ ještědská jsme prohráli 2:3 a se ZŠ Barvířská 4:5. Porážka přišla od sportovně zaměřených škol, ale to
nic nemění na tom, že letos jsme mohli při troše štěstí postoupit do krajského finále. Neúspěch mrzí o to víc, že většina současných
hráčů ukončí v červnu základní docházku a rovnocennou náhradu za ně nemáme.

Družstvo starších žáků tvořili: Lukáš a Dominik Ďurišovi, Jakub Pejznoch, Matěj Pokorný, Šimon Endrych, Filip Šimon, Jan Belza,
František Slezák a Kamil Janouš.

27.11.2014 se hrál florbalový turnaj v hale TJ Spartak Chrastava. Chrastavští lvi ze 3.-5. třídy sehráli 4 utkání. Podařilo se jim porazit ZŠ
Lidická z Hrádku n. N., ZŠ Stráž n. N. a ZŠ Višňovou. Rozhodující zápas s Habarticemi byl velmi vyrovnaný. Úspěšnější střelba
Habartic rozhodla o jejich postupu. Dvě branky dělily náš tým od dalšího kola.

Sestava Chrastavských lvů: Martin Kašinský, Matěj Sobotka, Adam Válek, Lukáš Dědík, Matěj Rožec, Dan Sívek, Ondra Danko, Petr
Málek.

5.12.2014 sehráli florbalisté 6.-7. tříd turnaj okresního semifinále základních škol. Tým po třech sehraných utkáních dále nepostoupil.
Nejvíce se klukům vydařil zápas s postupujícím týmem z Frýdlantu. Jen nepřesná střelba je připravila o vítězství.

Za naše družstvo hráli: Martin Tajbr, Jiří Bek, David Jelínek, Jiří Hájek, Kamil Janouš, Matěj Ryvola, Lukáš Wolf a Martin Kašinský.

FLORBALOVÉ TURNAJE – radost i zklamání

Starší žáci

Mladší žáci

V. Řehořek, M. Podrábská

VÝBĚR STARŠÍCH ZPRÁV

Vánoční akademie 2014 Poznávací zájezd do Vídně
Letošní Vánoční akademií jsme vstoupili do druhé desítky. Dá se

říci, že jde o největší školní akci v roce, do které je zapojena kromě
dětí, učitelů, rodičů a vedení školy i školní družina, jídelna a
společenský klub města Chrastavy.

Představení dětí už tradičně zahájili roztomilí prvňáčci, tentokrát
se zimním vystoupením nazvaným Sněhuláci a vánočně laděným
Brzy budou Vánoce. Viděli jsme několik hudebně pohybových
výstupů s názvy Pozdrav Slunci, Zelená je tráva, V peřině, Barvy
očima dětí, Deset malých černoušků a vtipný Černobílý tanec.
Diváky jistě upoutaly latinsko americké rytmy v podání Moniky
Martinů a jejího tanečního partnera. Páťáci přidali vlastní báseň My
jsme žáci 5. A. Představily se také oba kroužky fléten, jeden s
vánočními koledami a druhý s písničkami z českých filmových
pohádek. Závěr akademie patřil školnímu pěveckému sboru
Jiřičky, který se za všechny rozloučil vánočními písničkami.

Letošní akademii moderovali Adéla Ryvolová z 5. A a Pavel
Moravec ze 4.Aa počínali si téměř profesionálně.

Vystoupení dětí nazvučil pan Komárek a vše natočil a upravil pan
Loučka z TV Chrastava. Vánoční akademie je tak
zdokumentována a ve škole je možné zapůjčit si CD.

Vl. Kollmannová

Dne 12. 12. 2014 hodiny na chrastavské radnici právě ukazují
2:00 a autobus je již obsazen 37 žáky naší základní školy a
sedmi dospělými. Rodiče, kteří obětovali několik hodin spánku a
přivedli své děti na náměstí, se mohou opět odebrat do svých
domovů a my se naopak vydáváme vstříc hlavnímu městu
Rakouska, Vídni.

Cesta probíhá bez problémů, a tak již kolem půl deváté
vstupujeme na nádvoří zámku Schönbrunn. Se zapůjčeným
audioguidem namluveným v češtině procházíme nádhernými
komnatami císařovny Marie Terezie, Františka Josefa či Alžběty
Bavorské zvané Sissi. Nádherný zámek si prohlížíme nejen
zevnitř, ale i z rozsáhlých zahrad rozkládajících se za zámeckou
budovou.

Další naší zastávkou je turistická atrakce Hundertwasserhaus.
Jedná se o dům, který hýří barvami, neobsahuje rovné linie a je
jak zvenčí, tak zevnitř porostlý zelení.

Co by to bylo za výlet, kdybychom nenavštívili zábavní park
Prater? Obřím kolem Riesenrad se dostáváme až do výšky
60metrů. Tentokrát máme štěstí a užíváme si pěkné výhledy na
celou Vídeň. Zároveň však pohledy dětí čím dál více sklouzávají
na rozličné zábavné atrakce. Nedokážeme odolat jejich
prosbám, a tak již za chvíli si většina z nich vychutnává jízdu na
řetězáku. Ti, kteří odolali, si naopak vychutnávají vídeňský
Bratwurst.

Čas však plyne jako voda, a my toho máme ještě mnoho před
sebou. Autobusem přejíždíme k radnici a odtud se prodíráme
davy lidí ke Stephansdomu. Gotická katedrála nám otvírá své
brány a my se opět noříme o několik století zpět. Venku zbude
ještě čas na naše tradiční pracovní listy a anketní otázky.

Další zastávkou je nádvoří císařské rezidence Hofburg. To už
se ale celá Vídeň zahalila do tmy a osvícené památky spolu s
vánoční výzdobou nás výborně naladily na vánoční trhy. Před
radnicí si užíváme atmosféru Vánoc a zakončujeme tak jeden z
mnoha krásných dnů nabitých silnými zážitky. Zajisté
nezapomeneme na památky dávné historie, moderní svět
zábavy, komunikaci v cizím jazyce a v neposlední řadě i
seznámení se s dalšími žáky naší školy.

V šest už opět sedíme v autobuse a unavení, ale plní dojmů
opouštíme Vídeň. Cestou ještě vyhodnocujeme jednotlivé
skupinové práce a v hlavách pedagogů se začíná rodit plán na
příští rok. (K.Kašková, I.Lejsková, I.Steidlová)


