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Po stopách starých pověstí českých
Vlastivědné učivo čtvrtého ročníku je zaměřeno na
české národní dějiny. Jak jinak si je osvojit a zopakovat, než aktivními činnostmi. Proto si téma
starých českých pověstí (a nejen jich) zvolily paní
učitelky pro letošní školu v přírodě.
Tentokrát děti poznávaly krásu Lužických hor jak
z české, tak i z německé strany. Ubytování se
skvělými službami a pohodovým personálem bylo na
strategickém místě na chatě Luž těsně pod nejvyšším
vrcholem tohoto pohoří.
Děti podnikly několik pěších výletů a při nich řešily
různé úkoly, ve kterých se prolínala čeština,
matematika a vlastivěda. Užily si volných her na hřišti
před chatou. Na škole v přírodě nechyběla ani
Slovanská olympiáda, hledání pokladu, stezka
odvahy a tradiční táborák s opékáním buřtů. Nejvíce
budou děti vzpomínat na návštěvu motýlího domu v
německém Jonsdorfu a sklárny Egermann v Novém
Boru.
Zpátky do Chrastavy se děti vrátily sice unavené,
ale obohacené o spoustu nových zážitků.
----------------------------------------Vl. Kollmannová + R. Jerjová
+ D. Reslová
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Výlety za geologií
Po celý školní rok jsme se žáky 6.B a 7.B jezdili do Žitavy na akce „Geocentra“.
V říjnu se z nás mimořádně stali hostitelé, pozvali jsme německé partnery do Chrastavy a geologické odpoledne se zkamenělinami
jsme uspořádali v naší škole. Další středeční odpoledne jsme už trávili vždy v Německu. Dověděli jsme se zajímavosti o vzniku,
tvarech, barvách a o využití různých nerostů, o podobě a životě pravěkých zvířat. Vyráběli jsme dárky k Vánocům a k Velikonocům z
různých přírodních materiálů: stromečky z drátků a kamínků, šperky z jantaru, brousili jsme acháty a ametysty, úspěšně jsme soutěžili
ve vědomostech o přírodních a zeměpisných zajímavostech v našem regionu. Při předvánočním posezení s bývalými horníky v
Olbersdorfu jsme vzájemně ochutnali české a německé cukroví, perníčky a štoly. Zajímavá byla exkurze do firmy, která vyrábí stroje na
třídění recyklovaných surovin a vyváží je do celého světa.
Během našich výletů jsme měli možnost setkávat se s dětmi z Německa a z Polska. Také jsme poznali některá zajímavá místa v
Žitavě, obdivovali jsme rozkvetlý park a květinové hodiny. Na nádraží nás pokaždé pobaví automatické otevírání dveří a jezdící pásy na
zavazadla.
Důležité je především to, že si během našich výletů zkoušíme komunikaci v cizím jazyce a poznáváme blízké okolí za našimi
hranicemi. V příštím školním roce projekt pokračuje a těšíme se na další výjezdy.
Irena Lejsková
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POHÁDKOVÝ LES
1. června mají všechny děti svůj svátek, je Mezinárodní den dětí. V ten den
jsme neseděli v lavicích, ale vydali se po značené cestě do Pohádkového
lesa, který pro nás přichystali žáci 9.B. Na trase na nás čekaly pohádkové
bytosti: květinové víly, Pat a Mat, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Rusalky a v
perníkové chaloupce ježibaby. Museli jsme splnit dobrodružné úkoly, za
které jsme si vysloužili sladkou odměnu a razítko. Na konci Pohádko-vého
lesa na nás čekal táborák. Kluci z devítky se o nás úžasně starali.
Děkujeme vám, deváťáci, že jste nás pobavili, rozesmáli a byli jste na nás
milí. Moc se nám to líbilo.
žáčci 1.A s p. učitelkou

Inspirace
J.Suchým a J.Šlitrem
Párek v rohlíku,
hubu plnou knedlíků.
Colu s ledem,
k tomu chleba s medem.
Potom maso kuřecí,
cítil jsem se nad věcí.
Zuby plný máku,
chleba házím ptákům.
Nakonec si dám fantu,
zuby prasknou v pantu.
(Velechovská N., Krejbichová A., 8.A)

Inspirace
V. Nezvalem
S – Je to zvíře bez nohou, které leze
osamělou tmou. (N.Velechovská, 8.A)
S
Kroutíš se jak had
vypadáš jako když máš hlad
Osmička tvá příbuzná
podobná jste jak dvojčata.
(M.Suchánek, 8.A)
L
Úhloměr to sice není
90° s ním však změříš
Roh stěny představovat může
na oblouk se však nezmůže
(A.Zoul, 8.A)
O
Zpíváš-li máš ústa otevřené
podobají se tomuto písmeni
Jako číslice menší jedné
tento tvar též najdeš v prsteni
(E.Schölerová, 8.A)

Inspirace
J.Werichem
Pes měl hlad. Tak sněd kost a sýr. Pak šel
ven. Tam si leh pod strom a spal. Pes měl
sen. Ve snu šel na ples. Šla s ním myš.
Tak si s ní trs.
(Bulířová I., Adamírová M., 8.A)
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Krásné, klidné a dobrodružné
prožití prázdnin

vám přeje
„ŠKOLNÍK”
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