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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic, také Noc čarodějnic, se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května.Na ochranu před čarodějnicemi se na
vyvýšených místech zapalovaly ohně, postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Tato noc byla pokládána za
magickou. Lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara, na některých místech se staví májky.
My jsme si tento velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek oslavili už ve čtvrtek během dopoledne. Vydali jsme se
z Chrastavy směrem na Novou Ves. Cestou jsme mohli pozorovat jak světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Některé
stromy jsou plné květů, přilétající ptáci si staví hnízda. Můžeme si ověřit, zda platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři.
Bohužel, pro někoho bohudík, jsme na žádného hada nenarazili.
Na chvilku jsme se zastavili u Koňské farmy Vysoká, zahráli si společně hry a pak dál pokračovali směrem do Nové Vsi k naší
asistentce G. Balážové, kde jsme si mohli rozdělat oheň. Oheň jako tradičně zapalují vyučující, a nejen to, seženou i dřevo, zatímco
děti stojí poblíž ohniště a netrpělivým zrakem pozorují, jak to všechno dopadne. Buřtíky si nakonec všichni opekli a na závěr zapálili i
čarodějnici, kterou ušila děvčata v rámci pracovních činností.
Cestou domů jsme si ještě připomněli, že kus té zlé „čarodějnice“ je v každém z nás a při troše neopatrnosti můžeme způsobit velké
neštěstí sobě i druhým. Proto si musíme dát pozor, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý
opak.
Dagmar Nováková

Pilné Jiřičky
Jiřičky ze školního pěveckého sboru v zimě nezahálely, ale
pilně nacvičovaly svůj program pro jarní sezónu. Ten nese
název Ať žijí duchové a kromě písničky Strašidýlko Emílek
obsahuje písně ze známé filmové pohádky. Sbor už tradičně
doprovází členky z kroužku Hra na flétnu, které mají v úvodu
programu svůj sólový výstup s názvem Holky z naší školky a ty
ostatní.
Nový program Jiřičky premiérově představily na Jarním
koncertě, kde vystoupily jako hosté chrastavské základní
umělecké školy. Stejný program zazněl i na oblastní charitě,
kde byl slavnostně zahájen chov oveček. K této příležitosti
Jiřičky ještě docvičily písničky o ovečkách.
Jarní sezónu Jiřičky už tradičně zakončí na Chrastavských
slavnostech v sobotním bloku dětských vystoupení.
Premiérově s Jiřičkami vystoupí i mladší členky kroužku Hra na
flétnu s písničkami autorské dvojice Uhlíř – Svěrák.
Vl. Kollmannová

Exkurze do svíčkárny
Před blížícím se Svátkem matek jsme si lámali hlavu s netradičním dárkem. Proto jsme se na 6. 5. objednali do svíčkárny Rodas v Liberci a 24 dětí z II. B se této odpolední akce zúčastnilo.
Za dvě hodiny si děti vyrobily 2 svíčky, mýdlo a naplnily sáček
koupelovou solí. Potom si ještě vybíraly z hotových výrobků firmy.
Děti byly vlastním tvořením zaujaté a nadšené. Snad měly stejnou radost z dárků i jejich maminky.
I.B
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Škola v přírodě aneb blechy v akci
Dva roky společné práce, radostí a starostí uběhly jako voda. Z prvňáčků se stali budoucí třeťáci. Spoustu se toho naučili a zažili.
V naší škole se mimo výuky zúčastnili Drakiády, Vánoční akademie, Zlatého slavíka, recitace, Čertí a čarodějnické školy, karnevalu, vystoupení pro mateřské školy, výletů, vycházek a nocování s pohádkou…
Minulý týden jsme prožili tři dny ve škole v přírodě v Kryštofově Údolí. Rodiče nás dovezli tam i zpět, tím nám zjednodušili dopravu. Kluci a holky se těšili a domů jeli spokojení a moc si přáli, aby pobyt ještě nekončil. Do penzionu „Eva“ dorazil „pytel blech“.
Od středy do pátku jsme toho mnoho prožili: vycházky do přírody, hry na pokoji a na hřišti, jízdy na koníkovi, návštěvu muzea
hraček a betlémů. Děti si vše zaznamenávaly do „Deníčků“,
ty si tvořily a zdobily úplně samy.
Připravit aktivity pro všechny děti, i pro ty na vozíku, hlídat
pytel blech, bylo značně vyčerpávající, to potvrdí i moje kolegyně paní Šplíchalová.
Mimo probdělé noci, stálý dohled, péči a starostlivost o holčičky a kluky, byl pro nás nejúžasnějším zážitkem čtvrteční
podvečer. Každá skupina dětí měla za úkol připravit vystoupení pro spolužáky. Nestačili jsme žasnout, co všechno děti
dokázaly. Vše nacvičily úplně samy. Zpívaly, recitovaly, hrály
scénky. Moc nás to potěšilo.
Velice milá byla návštěva pedagogů z naší školy ke konci
pobytu.
Poslední den se děti zklidnily, chovaly se slušně a kamarádsky, dodržovaly pravidla. Proto jsme je odměnili my i pan majitel, kterému moc děkujeme za péči a výbornou kuchyni.
Věřím, že ve třetí třídě nás čekají opět skvělé zážitky a budeme se těšit na další společné prožité chvíle. Přeji všem dětem co
nejlepší vysvědčení a hezké prázdniny. Zároveň děkuji mamince Káji Dvořáčkové za pomoc a dohled nad „blechami z II.C“.

Čarodějnická škola ve IV.A
Byl poslední dubnový den a do IV. A přišly zvláštní osůbky v čarodějnických hábitech. Byli to studenti čarodějnické školy a hned
se rozdělili do dvou kolejí: kolej Neštovice pro mladé čarodějnice a kolej Kurděje pro mladé čaroděje.Představila se jim nová
profesorka Vrána Havránková, která měla pro své studenty čarodějnické úkoly.
Nejprve si studenti poslechli ukázku z knihy o čarodějnici Hermíně Zmijíkové, které pomáhal její robodrak Pikolo.Na základě
této ukázky vyráběli studenti své vlastní robodraky a studentky
vymýšlely pro čarodějnici módní šatník.Během studia na čarodějnické škole absolvovali mladí čarodějové také luštění šifry
a počítání pavoučího labyrintu.Na závěr si každý vyrobil svůj
vlastní amulet proti zlým kouzlům.
Během čarodějnické školy se studenti občerstvovali kouzelným
lektvarem, do kterého si ti nejodvážnější přidávali bobule z konvalinky vonné.
čarodějky a čarodějové ze IV. A + Vrána Havránková
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Kryštofovo Údolí – školička v přírodě 2.A
10.5. – 12.5.
Objednáte-li si počasí, jde všechno samo.
2.A s paní učitelkou Ivou Řehořkovou a paní vychovatelkou Ilonkou Kohlíkovou se rozjela do Kryštofova Údolí. Penzion EVA měl už
pro děti připravené pokojíčky a výbornou večeři.Mňam! Naše spokojená bříška vůbec neprotestovala.
Rodiče našich žáků měli úžasné pochopení a celou třídu odvezli vlastními auty.Touto cestou jim všem moc děkujeme – paní
Severové, paní Žurové , paní Škodové, paní Zoulové, panu Karlíkovi, panu Krakovi, panu Smolovi a panu Khamlovi.
Okolní procházky do přírody očarovaly každého z naší výpravy. Návštěva muzea děti obohatila o místní těžbu stříbra a staré školní
pomůcky.
Projížďka na ponících nám zpestřila úterní dopoledne, sluníčko příjemně svítilo a všem dětem se to moc líbilo. Kreativita, radost
pracovat, odvaha na stezce hororu kolem hřbitova, tvořit příběhy, skládat puzzle a slova, to vše provázelo naše děti během pobytu.
Každý z nás měl svůj vlastní deníček, kde si zapisoval zážitky a pocity, ale i to co se zajímavého dozvěděl o Kryštofově Údolí. Po
dobrém obědě a sladkou tečkou následoval jenom odjezd domů do Chrastavy.
Sponzorské dary rodičů sušenky, bonbonky, čokoládky i jiné sladkosti zpříjemnily všem dětem pobyt. Děkujeme!!!!
Fotogalerii ze školičky v přírodě najdete na www.zschrastava.cz
Iva Řehořková

Den plný sportu
Ve čtvrtek 7. května jsme se všichni vydali na multifunkční hřiště, abychom se mohli věnovat nejstaršímu ze sportů, chcete-li královně sportů, lehké atletice. Jedná se o disciplíny, které jsou založeny na lidském pohybu, na chůzi, běhu, vrhu, hodu,skoku. Závodník
v lehkoatletické disciplíně nemá za úkol porazit konkrétního soupeře, ale ze všech účastníků závodu vítězí ten, který docílí nejlepší naměřený výsledek, získá nejmenší naměřený
čas, provede nejdelší hodnebo dosáhne nejvyššího skoku apod. Z našich starších sportovců byl nejlepší v disciplínách Patrik Ferenc. Zvítězil v běhu na 60m, 1500m, ve skoku
do dálky,ve vrhu koulí. Byl nejlepší ve skoku do výšky a prokázal i nejlepší techniku.
Zkrátka bylo radost ho celý den pozorovat, jak s lehkostí dosahuje velmi dobrých výsledků a především má z pohybu radost. Druhé a třetí místo obsadili Jirka Čížkovský a Tomáš
Zubo. Z mladších žáků se nejvíce činili Alenka Málková a Dušan Herák. Pochvalu za snahu obdržel Míša Dědek, který se teprve učí, jakou technikou zvládnout danou disciplínu.
Do sportování se nakonec zapojilai Květa Demeterová, která se zpočátku objímala s hráběmi a vykřikovala, že raději dostane poznámku, ale skákat do písku nebude.Nakonec se
nechala přesvědčit výkony spolužáků, nechtěla zůstat sama jediná necvičící.Diplom dokonce získali i učitelé.Největšími lenochy se stali Blanka, Karel a Dáša. Celý den totiž seděli, zapisovali výsledky, měřili časy, fotili, sledovali děti při sportování, vyhodnocovali,
chválili a kárali, ale především, vůbec nesportovali. Takže si diplom „Vítěz lenochů“ zaslouží všichni tři.
Dagmar Nováková

Výlet do ZOO
Všichni jsme se moc těšili, protože v letošním školním roce výlety
moc neděláme.
Ráno jsme se sešli ve škole s batůžky a dobrou náladou, Zoo nás
lákala. Před vstupem do zahrady jsme byli překvapeni novým vstupem,
příjemně nás překvapila i jiná trasa prohlídky.
Nejvíce času jsme strávili v pavilonu velkých savců, slonů indických.
Zrovna se v jejich příbytku konala velká očistná kra. Sloni se nejprve
koupali v jejich koupališti, poté je jejich ošetřovatelé pořádně vydrbali
kartáči a pak ještě osprchovali. Slonům se to moc líbilo a jak byli poslušní
i někteří naši žáci by se poslušnosti od nich mohli přiučit.
Dále jsme pokračovali ve směru prohlídky. Spatřili jsme stádo takinů
čínských kteří, kvůli kultivaci krajiny, odlesňování a pytlačení pro vysoce
ceněné maso byli téměř vyhubeni. Mimo čínské ZOO je tento druh
chován pouze ve dvou japonských zahradách a v ZOO Liberec. Takin
čínský je zapsán v Červené knize ohrožených zvířat IUCN. Ve spodní
části zahrady jsme se zastavili u paviánů pláštíkových, kteří jsou také zapsáni v Červené knize ohrožených zvířat IUCN. Jeden z našich
žáků si s jednou samičkou velmi hlučně popovídal, bohužel jsme se do hovoru přidat nemohli, protože jsme jejich konverzaci
nerozuměli.
Přišli jsme v pravý čas, zrovna probíhalo krmení Lachtanů hřívnatých. Velmi pěkná podívaná, je až k nevíře, co se tato zvířata dokáží
naučit.
Návštěva zoologické zahrady byla velmi poučná, získali jsme nové poznatky a celý den si moc užili.
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Zeměpisno – dějepisná exkurze – PAŘÍŽ a VERSAILLES 2015
V termínu 1. – 5. dubna se 51 žáků naší školy
rozhodlo rozšířit své vědomosti o hlavním městě
Francie – Paříži a renesančním zámku, který proslavil Ludvík XIV., Versailles. Dne 1. 4. jsme v odpoledních hodinách nastoupili do autobusu, opustili popraškem sněhu pokrytou Chrastavu a vydali
se vstříc novým zážitkům.
První den po nočním přejezdu autobusem jsme
se všichni s baťůžky na zádech vydali s průvodkyní Bárou na první pěší prohlídku Paříže. Naše
první kroky vedly na Eiffelovu věž, nazývanou
„Dáma v železných krajkách“. Zdolali jsme 669
schodů a z výšky 115 metrů jsme si prohlédli toto
romantické město. Poté jsme procházkou přes
Trocadero došli k Vítěznému oblouku a odtud
pokračovali po třídě Champs-Ellysées, kde si každý z nás prohlédl některý z luxusních obchodů.
Dívky především parfémy s oblečením, chlapci
luxusní auta. Naše další kroky směřovaly do
Louvru, kde jsme se nechali okouzlit tajemným úsměvem Mony Lisy. První den jsme ukončili plavbou po Seině. Vpodvečer jsme krokem dojeli
na ubytování do hotelu Premiere Classe v pařížské čtvrti La Defense.
Druhý den jsme vyrazili do Versailles – bývalého sídla krále Ludvíka XIV. V zámku nás okouzlil svoji velikostí a krásou zrcadlový sál,vybavení
pokojů a velký nástěnný obraz korunovace Napoleona Bonaparte. Poté se někteří, které neodradilo deštivé počasí, prošli po nádherných a rozlehlých zahradách. Přitom si prohlédli pavilony Velký a Malý Trianon a zahrádky Marie Antoinetty. Odpoledne jsme strávili nakupováním dárečků na trzích.
Poslední den jsme započali nečekaně. Přestože jsme tuto zastávku neměli v plánu, průvodkyně Bára vyslyšela přání několika fotbalistů
v autobuse a zařídila s řidiči krátkou zastávku u fotbalového stadionu klubu Paris Saint Germain. Pak už naše cesta pokračovala dle programu. První zastávka byla v moderní čtvrti bank, hotelů a obchodních společností La Défense, v jehož centru stojí Velká Archa – 100 metrů vysoká otevřená kostka z bílého mramoru, která z jedné strany uzavírá hlavní osu Paříže přes Champs-Elysées k Vítěznému oblouku až k Louvru. Odtud jsme přejeli k Montmartru a pokračovali návštěvou slavné baziliky Sacré-Coeur, kde všechny ohromilo ticho a rozměrná stropní
mozaika Ježíše. Poté jsme se vydali přes náměstí malířů k symbolu nočního života Moulin Rouge. Vyzkoušeli jsme si pařížské metro,které je
třetí nejstarší na světě, a poslední zastávkou byla oblast Latinské čtvrti. Zastavili jsme se v Lucemburských zahradách před Senátem, u nejstarší university světa Sorbonny a prohlédli si katedrálu Notre-Dame. Celý den někteří ukončili večeří ve francouzském stylu. Předkrm nabídl
velké množství salátů, zeleniny a hlavně žabí stehýnka. Každý tak mohl ochutnat něco nového. Hlavní chod nabídl rozmanité druhy mas. Na
dezert už některým ani nezbylo místo. Večer jsme se vrátili tam, kde jsme první den začínali – k Eiffelovce, kde jinde bychom se měli s Paříží
rozloučit. A rozloučení to bylo velkolepé. Eiffelovka se s námi rozloučila blikající stříbrozlatými světýlky. Pak už jsme nasedli do autobusu,
projeli krásně nasvícenou večerní Paříží a čekal nás noční přejezd domů. Ač nám po celou dobu pobytu nepřálo moc počasí, odjížděli jsme
domů plni nových dojmů a mnozí z nás s přáním se do města zamilovaných v budoucnu vrátit.
V. Povýšilová, I. Steidlová, R. Zatočilová

POHÁR MIKROREGIONU HRÁDECKO – CHRASTAVSKO
Dne 19. 5. 2015 naše základní škola organizovala sportovní soutěž „O pohár
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko“ ve víceboji atletických dovedností.
Hlavním pořadatelem soutěže, zaměřené na atletickou všestrannost, byl svazek
obcí tohoto mikroregionu.
Na multifunkčním hřišti u sportovní haly se utkalo v jednotlivých disciplínách 12
družstev 10 základních škol z 8 obcí mikroregionu (z Chrastavy, Hrádku nad Nisou, Bílého Kostela nad Nisou, Mníšku, Nové Vsi, Chotyně, Rynoltic a Oldřichova v Hájích). Družstva sestavená
z žáků 1. až 5. tříd soutěžila v několika atletických disciplínách,
nebo disciplínách inspirovaných
lehkou atletikou. Výkony ze sprintu, skoku dalekého, běhu přes
překážky, snožného trojskoku
z místa, hodu míčkem nebo plným míčem byly jednotlivým soutěžícím přepočítávány na body. Pořadí týmů tak určil součet všech bodů od všech členů týmů a hodnocení štafet.
Všichni žáci nadšeně bojovali o co nejlepší výsledky, a tak jsme byli svědky pěkných sportovních výkonů. Čestně se tak zhostili sportovního klání, ve kterém se na
1. místě umístili žáci družstva „B“ ZŠ Chrastava, druhé místo obsadili žáci ze ZŠ
Chotyně a na třetím místě skončilo družstvo „A“ ZŠ Chrastava. Slavnostního zahájení i vyhlášení výsledků závodu byli přítomni představitelé zúčastněných obcí v čele s předsedkyní Mikroregionu paní Janou Mlejneckou, starostkou Chotyně. Všichni
sportovci byli odměněni, vítězná družstva získala pohár a medaile.
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Aleš Trpišovský – ředitel ZŠ Chrastava

