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Čtvrťáci jako tvůrci komiksů

Dobrodružství s Kanafáskem

Letem ptačím světem

Skládání puzzlí

Do knihovny v Liberci jezdíme pravidelně proto, abychom posílili svou čtenářskou gramotnost. Je to pro nás vždy příjemná změna,
protože opustíme školní lavice a školní čítanky.

Tentokrát jsme se vypravili na program O Kanafáskovi. Mysleli jsme si, že nás nemůže nic překvapit, když se jedná o známou
večerníčkovou postavičku.A to jsme se zmýlili. Celý program byl zaměřený na komiks. Dověděli jsme se, co v žádném komiksovém
příběhu nesmí chybět, a hned jsme si to ve dvojicích vyzkoušeli. Nejprve jsme dostali několik obrázků, které jsme měli podle děje
seřadit. Tím nám vznikla osnova příběhu. Už při této činnosti se ukázalo, jak rozličné příhody vzniknou. Pak už jsme pro doplnění
dostali zbytek obrázků. Ty jsme opět řadili, ale už jsme se museli držet své vlastní osnovy. Seřazené obrázky jsme si nalepili a
doplňovali jsme je typickými komiksovými bublinami.

Práce to byla poměrně obtížná, ale výsledek byl překvapivý. Z jednoho známého večerníčkového příběhu vzniklo hned dvanáct
příběhů zcela nových.Amy jsme si vyzkoušeli, jak vzniká komiks. Vl. Kollmannová

Vzdělávání nepředstavuje pouhé vysedávání ve školních
lavicích a memorování faktů. Občas je vhodné s žáky vyrazit za
rozvíjením vědomostí a dovedností mimo zdi dobře známé
učebny. Žáci si tak zpestří výuku a lépe vstřebají nové podněty.
25. březen dovedl žáky třídy 4.B do Krajské vědecké knihovny v
Liberci, kde na ně nečekal snadný úkol. Při dnešní návštěvě,
která již byla několikátá v pořadí, si žáci vyzkoušeli vytvořit
vlastní komiks. Vžili se tak do role spisovatelů a ilustrátorů
zároveň. Žáci pracovali ve dvojicích s obrázky vycházejícími ze
známého dětského příběhu O Kanafáskovi. Při práci naplno
zapojili své kreativní myšlení a především zdokonalili třídění
vlastních myšlenek do dějové linie příběhu. Domluvit se na
společné myšlence bylo občas pro žáky obtížné, ale nakonec
se tohoto úkolu zhostili s úspěchem. Práce zároveň podpořila
dovednost vzájemné dohody a nalézání vhodných
kompromisů. Výsledná díla si žáci odnesli do školy, kde s
obrázkovými komiksy nadále pracovali v rámci hodiny českého
jazyka.
Žáci se opětovně setkali s aktivním učením pojatým zábavnou a
hravou formou a sestavili různorodé příběhy s odlišnými
dějovými liniemi vycházejícími však ze společného tématu.

R. Jerjová

Letos jsme pro druháky vybrali z nabídky Ekocentra Střevlík v
Oldřichově v Hájích téma: Letem ptačím světem.
V termínech od 7. 4. do 9. 4. 2015 se všechny tři třídy vystřídaly
na programu o způsobu života a rozlišení nejznámějších ptačích
druhů. Děti se pomocí her a prožitkových aktivit seznámily s
rozmanitostmi ptáků. Byly nadšené činnostmi, kterými se
dozvěděly mnoho nového o barevných rozdílnostech
jednotlivých druhů, stavbě těla ptáků. Ptačí říši studovaly nejen
zrakem, ale také sluchem a hmatem.
V druhé části programu jsme pozorovali ptačí život v okolní
přírodě vybaveni dalekohledy.
Program předčil naše očekávání a děti si odvážely domů
spoustu nových poznatků a prožitků. Snad je uplatní ve svém
dalším objevování krás přírody. Třídní učitelky

Skládání puzzlí je oblíbená aktivita mezi všemi věkovými
skupinami a mezi všemi vrstvami lidí na celém světě. Někteří z
nás nemohou odolat pokušení zajímavého obrázku již na první
pohled a začnou skládat dílky dohromady. Co dělá obrázek
puzzle takovým jedinečným? Nemůžeme žít s nevyřešenými
hádankami a rébusy, chceme je vždy vyřešit. Když se nám
podaří dát dohromady celé puzzle, všichni máme dobrý pocit z
úspěchu. Mnozí z nás tráví několik hodin skládáním právě pro
tento pocit úplného naplnění. Není nutné, abychom skládali
obrázek úplně sami. Může to být vzrušující rodinná zábava
nebo forma pohodového času s přáteli.
A takové setkání s přáteli se konalo 8. dubna v ZŠP Orlí v
Liberci, kam nás již po několikáté pozvali učitelé s žáky k soutěži
ve skládání puzzlí. První kolo soutěže probíhalo ve skupině,
soutěžily všechny školy a my jsem získali pěkné 5. místo. V
druhém kole skládal puzzle každý sám za sebe, samozřejmě na
čas. Naši školu reprezentovali ve II. kategorii Alenka Málková,
ve III. kategorii Dušan Herák a Dominik Kraka, v V. kategorii
Tomáš Zubo a Patrik Ferenc. Přestože jsme v soutěži
jednotlivců nevyhráli, příští rok rádi přijmeme pozvání
zasoutěžit si s kamarády z jiných škol.

Dagmar Nováková



1.A putovala za včeličkami

Nocování se skřítky

Ve čtvrtek 9. 4. jsme neseděli ve školních lavicích, ale vypravili
se do Oldřichova v Hájích, kde se nachází Ekocentrum Střevlík.
Byli jsme objednaní na pořad „Včelí putování“.
Po příjezdu nás naše lektorka Jitka zavedla do učebny s obří
včelí pláství. Byli jsme unešení tajemstvím, které se odehrává v
úlu. Kamarádka nás provázela s včelkou Verkou pohádkou, se
kterou jsme se dostali do včelího království. Dozvěděli jsme se,
že včelka žije pouhých 6 týdnů. Od svého narození je pilná a
pracovitá čistička, krmička, stavitelka, strážkyně a teprve až
dovrší 3 neděl, tak se může vypravit ven z úlu a je pravou dělnicí
až do skončení svého života. Hltali jsme každé slovo naší
kamarádky Jitky a nevěřili jsme, že za svůj krátký život vyrobí
pouze jednu malou lžičku medu.
Venku jsme si zahráli na včeličky, sbírali jsme pyl z kytiček a
nosili ho do úlu. Dále jsme šli po včelí stezce a dozvěděli se další
zajímavosti. Po návratu do areálu Ekocentra jsme viděli včelí
hotel a navštívili zdejší včelín. Na hlavičkách jsme museli mít
klobouk se síťkou, abychom se mohli podívat blíž k česlu
včelína.
Vše bylo velmi zajímavé. Celé dopoledne nás provázelo
sluníčko a my jsme si to neskutečně užili. Myslíme si, že včeličky
jsou zázrakem naší přírody. Těšíme se na další zajímavý výlet.

žáčci 1.A s pí učitelkou

Že se ve škole žáci učí, zpívají, cvičí, malují… to ví každý. Ale že v ní pobíhají skřítkové, kteří dění ve škole pozorují, o tom mohou
vyprávět jen naši prvňáčci. V pátek 10. dubna se sešli, aby školní skřítky poznali a společně s nimi si zahráli zábavné i dobrodružné
hry. Na školním hřišti děti našly několik dopisů s hravými úkoly. Jeden z nich je dokonce zavedl k pokladu, ve kterém byla pro každého
laskominka i upomínkový dáreček. Každý se radoval i z prvního letošního opékání. Mňam.
Sluníčko se začalo sklánět za obzor. Vrátili jsme se do školy, abychom si připravili pelíšky.Ale zavrtat se nám ještě nechtělo. Rozsvítili
jsme lucerničky, které jsme si společně vyrobili a šli se projít setmělou Chrastavou. To byla krása! To se skřítkům moc líbilo! Za to pro
děti připravili v chodbách školy dobrodružnou výpravu. Apak už hurá do spacáčků! Pohádka na dobrou noc a příjemné usínání. Koho
asi skřítkové potěší i ve snu?
Ráno nás pošimralo sluníčko. Společně jsme vše sbalili, uklidili, snídani připravili a těšili se, až budeme moci vyprávět svým blízkým,
co pěkného jsme zažili.Aže toho bylo… Inka Henzlová a Jana Řeháková
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Třída plná zvířátek

Školní florbalový turnaj

Barevná pastelka

Recitační přehlídka žáků 3. - 5. tříd

31. března jsme vyrazili do ZŠP Orlí v Liberci. Dostali jsme, jako každoročně,
pozvání zúčastnit se výtvarné soutěže s názvem „Barevná pastelka“. Z každé
kategorie jsme mohli vybrat 2 žáky. Za nejmladší kategorii soutěžila Alenka
Málková, ve II. kategorii Dušan Herák a Míša Kraka, ve III. kategorii Simona
Doupovcová a Marek Mráček. Malovalo se suchými pastely a téma bylo letos
opravdu těžké. Rodina. Společné trávení volného času. Namalovat postavu v
pohybu je opravdu náročné. Za naši školu úkol nejlépe splnil Dušan Herák, získal 2.
místo. Blahopřejeme. D. Nováková

Je 31. března 2015. V malé
jazykové učebně základní
školy je obsazené každé místečko. Děti i rodiče netrpělivě čekají na slavnostní
zahájení letošního ročníku recitační přehlídky. Konečně.
Slova se ujímají paní učitelky Radka Jerjová a Lucie Dundová. Z dětí pomalu
padá poslední tréma. Však se na tento slavnostní okamžik dlouho pečlivě
připravovaly. Začínáme.
Z CD přehrávače zní píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Vadí, nevadí.
Děti se směle ke zpěvu připojují. Slavnostní atmosféru podtrhnou i citáty o
přátelství, které na tabuli připravily paní učitelky. A pak už zní z úst dětí
básničky na stejné téma. Díla známých českých básníků se střídají s poezií,
kterou pro tuto přehlídku vytvořily samy děti. Krásu těchto veršů jen na chvíli
přeruší krátká soutěž s dalšími citáty a nová písnička Neopouštěj staré známé
pro nové. Příjemná hodinka se pomalu chýlí k závěru. Přednášející si odnášejí
nejen malou odměnu za svůj výkon, ale i krásný pocit, který

v člověku poezie umí vyvolat. Slavnostní setkání s poezií končí. Všichni tiše sedí na svých židličkách. Nikomu se nechce domů.
„Ještě chvíli,“ tiše říkají oči všech zúčastněných. Za okamžik všechny neúprosně pohltí šedá ulice, ale krása tohoto společně
stráveného odpoledne zůstává. Tato chvíle patří k těm, na které se v životě nezapomíná. (Mgr. J. Havlová)

Tak takový zvěřinec jako 1. 4. 2015 odpoledne naše škola ještě
nezažila. Ve třídě I. B se to hemžilo nejen domácími mazlíčky, ale i
lesní a divokou zvěří, dokonce i nějakými exotickými tvory. Ale
nebojte se, zvířata tu volně nepobíhala. A děti? Ty se chovaly také
způsobně.

Sešly se tu totiž na finálové přehlídce úspěšných recitátorů z 1. a
2. ročníků. Z každé třídy postoupilo šest žáků se svými básněmi
právě o zvířátkách. A sličná Beruška, která celou přehlídkou
provázela, měla pro každého vedle sladké odměny také veselou
písničku a milé slovíčko.

Odcházeli jsme potěšeni z výkonu našich svěřenců a obdarováni
dobrou náladou. I. B.

V měsíci březnu proběhl již čtvrtý ročník školního florbalového turnaje.
Do boje o vítězství se pustilo 7 týmů, dokonce 2 týmy dívek. Zvítězit se podařilo sestavě Drunk Sharks: Dědík L., Kašínský
M.,Popelínský J., Tarnai T., Rubeš P., Bobala R.
Druhé místo patřilo týmu Black Demons – Netušil M., Kučera , L., VálekA., Sívek D., Skřivánek P..
Bronzovou pozici obsadila sestava Sparty Chrastava: Grusman F., Teichman T., Zajíček J., HerrA., Koudelka F., Kučera F..

Nejúspěšnějším dívčím týmem byly FC
Kočičky: Mullerová T., Holcová T., Holců D.,
Cihlářová B., VojáčkováA..
Turnaje starších žáků se letos zúčastnily 4
týmy: kombinovaný 9.A+8.C, 9.B, 7.B a tým
učitelů. Zvítězil favorizovaný tým žáků
9.A+8.C: Ďuriš L., Endrych Š., Hrnčíř J.,
Pokorný M.. Na 2. místě skončil tým učitelů, 3.
místo obsadili žáci 7.B a poslední žáci z 9.B.
Nejlepšími střelci byli: Kašínský M. a Dědík L..
Pro medailisty byly připraveny hodnotné ceny
od sponzora Decathlon.

Marie Podrábská
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COCA-COLA CUP

Vítání jara

Soutěž ZŠ v basketbalu pro rok 2015
V letošním roce pro nás začala tato soutěž na ZŠ Broumovská, kde se konalo
základní kolo. Nažhaveni z předchozích let jsme nepočítali s tím, že bychom
nepostoupili. V tomto kole byly našimi soupeři ZŠ Broumovská a ZŠ
Barvířská. Oba soupeře jsme bez problému přehráli 63:6 a 36:25. Postoupili
jsme tak do dalšího kola. Jen při zápasu se ZŠ Barvířská nás trápila naše
slabina, a to neproměňování vyložených šancí, kterou jsme dávali soupeři
naději na dorovnání skóre.
Okresní finále jsme hráli na ZŠ Dobiášova v Liberci, kde jsme se utkali s
domácími a se ZŠ Sokolovská. Opět jsme nepřipustili žádnou komplikaci a
vyhráli v poměru 14:6 a 32:4. Na skóre se ZŠ Dobiášova je vidět, že nás opět
trápila střelba.Ale i tak jsme postoupili do krajského finále.
Krajské finále se konalo v Zákupech u České Lípy, kde našimi soupeři byly ZŠ
Zákupy, ZŠ Pivovarská z Jablonce nad Nisou a ZŠ J. Harracha z Jilemnice.
Oproti loňskému roku jsme i tento turnaj bez větších obtíží vyhráli s výsledky
20:10, 21:11 a 19:5. Zde nás naše slabina potrápila v prvním zápase, kde jsme
se nemohli dlouho bodově odpoutat od soupeře. Nakonec jsme tedy
postoupili do republikové kvalifikace.
Ta se konala v Jičíně. A doufali jsme v malou naději, že bychom mohli uspět. Našimi soupeři bylo sportovní gymnázium z Nové Paky a
základní škola z Kladna. V prvním poločase prvního zápasu s Novou pakou jsme udělali taktickou chybu, kterou jsme dovolili soupeři
bodově odskočit. Kluci však bojovností a vervou soupeře doháněli. Nakonec veškeré úsilí nestačilo a prohráli jsme 32:38 s velmi
kvalitním soupeřem, kde tým tvoří samý basketbalisti. U druhého zápasu s Kladnem jsme byli přesvědčeni, že na ně máme. Nešlo to
však příliš lehce a kluci znervózněli a dostihla nás opět naše slabina, takže jsme nešťastně prohráli 18:28. Kluci obsadili třetí
nepostupové místo a pro letošní rok v turnaji skončili.
Může se tento postup zdá jednoduchý, ale je za tím mnoho snahy, bojovnosti, vytrvalosti, odolnosti, a proto je potřeba mockrát
poděkovat a vyzdvihnout účastníky tohoto obrovského úspěchu. Reprezentovali nás: K. Bumbálek, D. Ďuriš, L. Ďuriš, J. Dušek, L.
Fialka, M. Pokorný, F. Slezák, A. Zoul a především vynikající a náš jediný basketbalista Filip Šimon, kterému bych chtěl touto formou
mockrát poděkovat za neskutečné zážitky za posledních několik let v soutěžích basketbalu. VS

Fotbalový turnaj druhého stupně základních škol
Tento turnaj jsme zahájili již na podzim v kvalifikaci se ZŠ
Lidická z Hrádku nad Nisou. Tu jsme bez potíží vyhráli 5:2.
Na podzim jsme ještě stihli první kolo, které se hrálo v
Zákupech u České Lípy, kde jsme měli již tři soupeře:
domácí ZŠ Zákupy, ZŠ Slovanka z České Lípy a ZŠ ze
Cvikova. Všechny tři jsme porazili stejným skóre 2:0 a
postoupili tím do jarních kol.
Na jaře se konalo druhé kolo soutěže, které bylo na úrovni
krajského finále. Pořadatelem byla ZŠ Barvířská z Liberce,
takže se turnaj konal na umělé trávě stadionu U Nisy. Našimi
soupeři byly ZŠ Barvířská, ZŠ z Turnova a ZŠ Hejnice.
Bohužel u našeho prvního zápasu došlo k organizačním
přesunům, takže kluci dobíhali na hřiště z šatny na poslední
chvíli a bez rozcvičení začali hrát. Než si sedla sestava a
trochu se rozhýbali, prohrávalo 0:1, poté již se soupeři
vyrovnali, ba i ho tlačili, ale branku se jim nepodařilo vstřelit.

První zápas jsme prohráli 0:1. K druhému zápasu jsme nastoupili proti ZŠ Barvířská, která tradičně byla sestavená z výběru kluků
hrající za Slovan Liberec. Kluci přistoupili k defenzivní taktice, která nesla ovoce. Bohužel jsme i tak jeden gól inkasovali a prohráli 0:1,
což je však velice dobrý výsledek. Poslední zápas jsme hráli s Hejnicemi o třetí místo. Kluci hráli výborně. Většinu času strávili na
soupeřově polovině a podařilo se jim vyhrát. Sice jen 2:1, ale i to se počítá. V tomto kole jsme obsadili třetí nepostupové místo, ale za
předvedený výkon a výsledky se rozhodně nemusíme stydět.
Děkuji tímto všem klukům, kteří se podíleli na dosažení výborného výsledku. VS

V pátek 20. 3. jsme společně
přivítali jaro. Byl první jarní
den. Abychom se sluníčku

líbili, přišli jsme s veselou náladou ve žlutých, zelených, případně bílých barvách. Připadali
jsme si jak zahrádka plná rozkvetlých jarních kytiček.
Den jsme začali písničkou, ta nás vždy potěší a rozveselí. Popovídali jsme si o jarních
kytičkách, mláďátkách, která se zjara rodí, a zjistili jsme, že jarními svátky jsou Velikonoce.
Spolupracovali jsme ve skupinkách. Skládali jsme názvy kytiček z písmenek, sestavovali
text písničky ze slov a přikládali k obrázkům věty. Dále jsme luštili velikonoční osmisměrku,
počítali slovní úlohy o zvířátkách, museli jsme projít bludištěm a skládali jsme puzzle. Nebylo
t o zrovna lehké, hlavičku i ručičky jsme řádně potrápili. Za splnění jsme si zamlsali. Poté

jsme vyráběli beránka na špejli, kterého jsme si s potěšením odnesli domů.
Sluníčko svítilo a my jsme byli svědky částečného zatmění Slunce, o němž jsme si popovídali.
Byl to zajímavý den plný různých zážitků. žáčci 1.Aa 1.B


