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Pohádkový karneval
Měsíc únor – to jsou masopustní průvody masek, karnevaly a
maškarní reje, do kterých se také zapojily třetí a čtvrté třídy naší
školy. Na padesát dětí si přišlo užít pohádkové odpoledne plné
tance, her a soutěží.
Nejprve se děti v maskách představily při promenádě, hned
nato si zatančily. Vodníci, kovbojové a kostlivci spolu s vílami,
rusalkami a princeznami potom stavěli čertí kostky, lovili
Zlatovlásčiny prsteny, létali slalomem na koštěti. Vyzkoušeli si i
další disciplíny, při kterých dostávali razítka na kartičku. S tou
pak navštěvovali krámek plný sladkostí. Brzy byl krámek
prázdný, a tak následoval poslední tanec, tentokrát ve
dvojicích. Ty měly za úkol co nejdéle držet svými čely míček.
Po vyhlášení vítězných dvojic nezbývalo než si slíbit, že si
pohádkový karneval zase za rok zopakujeme.

Vl. Kollmannová

Máme rádi básničky
Součástí výuky českého jazyka je rozvoj čtenářské gramotnosti,
kultura projevu a estetická prezentace. K tomu využíváme
všemožné prostředky. Stalo se již dobrou tradicí, že v březnu
pořádáme pro žáky recitační přehlídku básní. Letos nás čeká
vystoupení nejlepších
recitátorů z 1. a 2. tříd na téma „Zvířátka“.
Předcházela tomu třídní kola v II. A, II. B a v II. C. Ta se
uskutečnila v městské knihovně. Do světa poezie děti uvedl
svou dlouholetou láskou k poezii pan učitel Ivan Žák, který svoje
zkušenosti předává žákům naší školy již řadu let. Všichni žáci
si vyzkoušeli své dovednosti v příjemném prostředí.

Těší nás, že se zapojili všechny holčičky i kluci. Prožili jsme
spolu hezké odpoledne. Odměnou byla sladkost, medaile, ale i
dobrý pocit a příjemný zážitek.

Iva, Zuzana, Iva



Místo, kde hledám útěchu a klid
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Školní soutěž v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně ZŠ

EXKURZE IV.A DO EKOCENTRA STŘEVLÍK

Když je mi zle a cítím se špatně, pokusím se uniknout z reality,
uklidním se vždy doma, v bezpečí, ve svém křesle, hlídán svým

Drakem, krásným, chlupatým, hebkým přítelem. Když se ho
dotýkám, jako bych vstupoval do jiného světa, všechny

problémy jsou hned pryč a dojde mi, že se trápím maličkostmi,
které nejsou důležité.

Když jsem smutná, seběhnu dolů ze stráně do lesů, tam se
cítím svobodná. Když po mně stéká dešťová voda, jako by mě
líbala jedna kapka za druhou. Vánek je jak hebkost slunečních
paprsků, protékající potůček ve mně vyvolává zvláštní pocit,

ptačí zpěv zní jako průzračná čirá voda...

Nejlépe se cítím u nás na louce u svého koně, lehnu si do trávy
jako do peřinky, zavřu oči a nechám se unášet modrou

oblohou, kde se prohání bílí beránci, chtěla bych je ochutnat,
prý připomínají cukrovou vatu z poutě, pohladím nejpříjemnější
hřbet, který znám, koňský hřbet mé Izabely, jdu domů a klid ze

mě pomalu mizí.

Mé oblíbené místo je tam, kde jsou mí přátelé. Podívám se na
nebe a přemýšlím, co by se mohlo stát, aby se měnil svět, jak

asi chutnají mraky, dýchám zhluboka, cítím vůni přírody...

...Postupuji dále stále
kolem staré mýtiny,

kde zub času vybrousil
v skále zvláštní rytiny.

Usedám na kámen

uprostřed mýtiny,
porostlý mechem,
a počítám rytiny.

„Ke klidu je dlouhá cesta,“...
a víc už jsem nedočet,

nebo asi počala ta cesta,
rychle, rychle jsem zas čet:

„...a když se na ni vydáš,
nenajdeš klid, dokud nedojdeš

na místo tajné, krásné,
kde budeš v klidu a útěše, ALE SÁM...“

Dal jsem se na orientační běh, pot mi stéká po těle, příroda
ubíhá kolem mě, poznávám euforii z vítězství, radost z toho, že

se nikdo nepovyšuje nad druhé, a problémy jsem hodil za
hlavu. Poznal jsem ráj na Zemi.

Lehnu si do trávy a hledím do nebe, miluji vůni čerstvého větru,
jemný vánek mě hladí, cítím kolem sebe tolik energie a života.
Laskám sametovou trávu pod sebou, mám pocit, jako by byla

utkána z nejjemnějšího hedvábí...

Mé místo, kde se vždy uklidním, musí vonět po seně
a po ovečkách.

Pocit, když cválám na koni, je nepopsatelný, slyším jen dusot
kopyt, zpěv ptáků... Nikdy jsem nebyla šťastnější než

na koňském hřbetě.

Dalibor Heblák, VII. B

Karolína Koudelková, VII. B

Alexandra Janků, VII. B

Kateřina Kaprálová, VII. B

V lese

Filip Cesar, VII. B

Jiří Bek, VII. B

Klára Muchová, VII. B

Tereza Proboštová, VII. B

Karolína Svobodová, VII. B

Na přelomu února a března 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 několik anglických otázek týkajících se počítačů a médií. 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 pondělí 16.března (6.-7.r.) a ve čtvrtek 19.března (8.-9.r.) zúčastnili druhého
kola zaměřeného pouze na konverzaci. Tři 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 Dalibor Heblák (7.B), na 2.místě se
umístila Lenka Jelínková (6.B) a 3.místo vybojovala Michaela Šťastná (6.A). V kategorii
8.-9.tříd vyhrála Anna Zlochová (9.A), na 2.místě skončil Michal Pelant (9.A) a na 3.místě
Marek Honc (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.
(vyučujícíAj)

V přírodovědě jsme dokončili učivo o lesním společenstvu, proto jsme vyrazili do střediska
Střevlík v Oldřichově v Hájích na program Po stopách lesní zvěře.
Přivítala nás lektorka Lenka a seznámila nás s tím, jak vznikl název Střevlík. Následovalo
seznamovací kolo, kdy jsme ke svému jménu měli říci nějaké volně žijící zvíře. Pak už nás
čekaly úkoly, které nebyly zrovna snadné. Nejprve jsme do skupinek dostali obrázky
zvířat. Lenka nám pouštěla, jaké zvuky vydávají, a my jsme k nim obrázky přiřazovali.
Dozvěděli jsme se, co jsou pobytová znamení, a podle nich jsme opět určovali lesní
ž iv očichy. Během programu jsme se také dozvěděli zajímavosti o zimním spánku

některých zvířat.
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Výměnný pobyt žáků

Práce byla náročná, proto jsme uvítali, když Lenka mezi aktivitami vyhlásila přestávku a my jsme si mohli v obchůdku nakoupit
suvenýry a občerstvení.

Celý program se nám líbil a my jsme také dostali pochvalu za naše znalosti.
Žáci IV.A

DOKONČENÍ ZE STRANY 2

(Chrastava 9. - 13. 3. 2015)
V říjnu 2014 jsme uskutečnili s našimi žáky výměnný pobyt s partnerským městem Eichstätt. Několik měsíců od naší návštěvy v
Eichstättu uběhlo jako voda a naši noví němečtí kamarádi z Mitteschule Eichstätt - Schottenau dorazili na oplátku k nám do
Chrastavy. Doprovázeli je učitelé, kteří se k nám podívali poprvé a byli rovněž zvědaví na to, co jim pobyt v Chrastavě přinese.
Cestou k nám absolvovali naši němečtí hosté krátkou procházku centrem Prahy. V úterý dopoledne měli možnost poznat historii i
současnost našeho města, navštívili muzeum, Führichův dům a Muzeum hasičské techniky. Pan starosta Canov je seznámil také s
historií partnerství našich dvou měst. Po dobrém obědě ve školní jídelně se podívali do Liberce a navštívili zoologickou zahradu.

Později odpoledne byl v sále CVApřipraven společný
program plný her, soutěží a tance. Jazyková bariéra
byla brzy překonána. Škoda, že jsme museli v
nejlepším skončit...
Středeční program byl velmi pestrý, ráno si německé
děti prohlédly školu a pak následovaly zážitky v
liberecké IQ Landii. Po obědě jsme všichni společně
vyrazili na výlet do Kryštofova Údolí a na Ještěd.
Cestou jsme si vyzkoušeli také jízdu na transbordéru.
Také čtvrtek byl dnem plným zážitků. Ráno se
německé děti zúčastnily dvou vyučovacích hodin v
naší škole, následovala společná výprava do
libereckého bazénu a sportovní odpoledne. Pak si
každý užil poslední večer v hostitelské rodině podle
svého přání. Někdo jel na bobovou dráhu, někdo
nakupoval nebo si pochutnal na pizze.
Pobyt rychle uběhl a přišlo poslední fotografování a
loučení. Naši hosté odjížděli spokojení a plní dojmů.
Velký dík za to patří všem hostitelským rodinám,
které se o své návštěvníky z Eichstättu perfektně
staraly.

----------------------------------------------------
I. Lejsková
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Můj portrét
Můj život začal zvesela,
dlouhé nudle, mezi zuby mezera.
Ač nahatý a bos,
vyhrál jsem života los.
Teď už starší jsem,
hlava bolí mě,
co všechno čeká a baví mě.
Snad tím životem propluju jako obláček,
bez karambolů a zatáček.

(D.Gerší 8.A)

Velmi často sním
a nevnímám, co je kolem.
Jsem ohromen tím vším
a přemýšlím, co je mým úkolem.
Možná mít velkou rodinu,
nebo moudrý být a vědět vše.
Nikdy nevím, kde spočinu,
ale doufám, že ne tam, kde je zle.
Chci jen nebýt sám.
Chci mít kolem sebe přátele.
Všeho, co mám, se klidně vzdám,
jen ať se všichni cítí vesele.

(M.Zaplatílek 8.A)

V pár řádcích se vám teď představí
Ilona Bulířová z Chrastavy.
Jsem holka trochu bláznivá,
co knihy ráda má,
co vlasy nosí stále v culíku
a nemá ráda fyziku.
Baví mě na kytaru hrát
a hudbu poslouchat.
Sport mi moc nejde,
ale co na tom sejde.
Alespoň že učení
problémy mi nečiní.

(I.Bulířová 8.A)

Výměnný pobyt žáků


