
1. září 2015 si svůj slavnostní vstup do Základní školy v Chrastavě užilo 84 prvňáčků. Se svými rodiči, prarodiči nebo
sourozenci zcela zaplnili všechny tři třídy. Aby se jim a to nejen první den ve škole co nejvíce líbilo, o to se postaraly paní
učitelky, které třídy i chodby slavnostně vyzdobily. K radosti přispěly i dárky, které děti první den obdržely. Liberecký kraj
věnoval každému na bezpečnou cestu do školy kufřík plný překvapení. Obsahoval předměty s bezpečnostními prvky a
drobné školní pomůcky. Ani zástupci města pan starosta Michale Canov s paní místostarostkou Zitou Václavíkovou
nepřišli pozdravit nové školáky s prázdnou. Každému věnovali dárek s výtvarnými pomůckami. Od třídní učitelky dostal
každý medaili v podobě čtyřlístku pro štěstí.
Š k o l a v ě n u j e k a ž d é m u
prvňáčkovi kufřík plně vybavený
pomůckami na výtvarnou
výchovu. Poslední dárek poslal
dodavatel projektu Ovoce do
škol.
Po předání tolika dárků zbylo už
jen trochu času na to, abychom
se představili a seznámili. A na
všechno ostatní, co jsme první
den nestihli, máme před sebou
dostatek času. Většina dětí
přiznala, že se na školu těší, a i
těm ostatním svítila očka
očekáváním. Budeme se celý
rok snažit jejich očekávání
naplnit. Paní učitelky 1. tříd
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„Hurá!!!“
Upřímná radost se ozvala z dětských úst po prvním vpuštění

na zahradu školní družiny. Ta byla plná nových prolézaček,
kterých se děti po dlouhé době dočkaly. Ty staré již
nevyhovovaly podmínkám bezpečnosti, a proto bylo nutné
jejich odstranění.
Tam, kde dříve byly záhonky, míří děti dolů ze skluzavky.
Na místě vysokých stromů si hrají na pískovišti, zkouší výmyky
a místo kamenného placu výskají na houpačce. Stále jim
zbýván místo na běhání a míčové hry, které mají nejraději.

Nezpochybnitelnou výhodou zrekonstruované zahrady je
mimo jiné fakt, že i v případě proměnlivého počasí nemusí být
děti ve třídě, ale mohou se proběhnout a když začne pršet,
ihned se schovat.
Doufáme, že dětem bude nová zahrada sloužit jen k radostem,

a že si na ní užijí spoustu legrace se svými kamarády.
vychovatelky školní družiny

„Nová” zahrada školní družiny

Školní družina: Za poznáním Libereckého kraje
Letos jsme se s družinou zaměřili na znalost kraje, ve kterém žijeme. Program jsme nazvali “ Za poznáním Libereckého kraje“. Celé
září jsme vyhradili „Mému městu“.
Děti si vedou turistické deníky, kam zaznamenávají nejdůležitější informace a zážitky z prohlídek a rovněž sbírají razítka a
pohledy z navštívených míst. Máme za sebou všechna chrastavská muzea a děti rozhodně vědí, jak se jmenuje náš kostel,



Rozloučení s létem

jaké řeky tudy protékají, jakému jazyku se učil náš malíř, jakou věc nám daroval newyorský hasič ze záchranné akce 11. 9. 2011 nebo
dokonce, kolik knih skýtá knihovna.
Na konci týdne pokračujeme v našich výpravách a poputujeme do sousedního města za libereckými památkami.

Marie Hájková, vedoucí vychovatelka ŠD

1. září začal nový školní rok, ani jsme se nenadáli a už opakujeme učivo ze
druhé třídy, počítáme do sta, seznamujeme se s vyjmenovanými slovy po B,
začínáme výcvik plavání, zpíváme, malujeme, čteme, píšeme. Jsme v jednom
kole.

Aslunce stále hřeje a připomíná krásný čas prázdnin. Jako každý rok si učení
zpestřujeme i mimoškolními akcemi. Na těch je dost času si vydechnout a
uvolnit se. Máme to štěstí, že jsme se ve 3.C opět sešli ve stejné sestavě, a tak si
plánujeme „ výlet“ vlakem do Hrádku nad Nisou. Odtud se vydáváme i s ma-
minkou paní Cellerovou a paní Šplíchalovou a jejich asistenčním psemAjšou na
přírodovědnou vycházku kolem Kristýny.
Prožíváme nádherné odpoledne navzdory černým mrakům, silnému větru i pár

kapkám deště. Děti se nenásilně seznámily se zeměpisnými pojmy, utužily své
tělo pochodem, ale hlavně se vydováděly v areálu Kristýny.
Svůj volný čas si naplánovaly a zorganizovaly úplně samy. Nebyl čas na hádky
ani spěch.

Všichni jsme si na závěr uvědomili, že prázdniny jsou opravdu pryč, ale spolu

nám ve škole bude dobře. Podmínkou je slušné a
kamarádské chování, respektování pravidel. Už teď se
těšíme na další společně prožité chvíle!

Zuzana Živnůstková
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Mobil - co nevčteme z displeje II.

Harmonizační dny – 2.–4. 9. 2015

Displej mobilního telefonu právě ukazuje
datum 17. září 2015, čas 8:15 a chytré telefony
informují i o místě, kde se momentálně nachází třída
9.A. Ekologické středisko Střevlík v Oldřichově v Hájích
pro nás na dopoledne připravilo program o mobilních
telefonech.

Setkáváme se s nimi denně – SMS, volání,
hry, internet, hudba… - a nedovedeme si bez nich už
život představit. Za naší pohodlností a moderní
technologií se však ukrývají skutečnosti, které z
displeje nevyčteme. A náš instruktor Tomáš nám
různými aktivitami (provázkové měření vzdálenosti na
mapě, tržiště, obrázkové příběhy, vyměňování si
nabytých informací, krátký film…) pomohl nahlédnout
na to, čím je „vykoupena“ naše každodenní zábava.

Nelegální těžba kovů potřebných k výrobě
telefonu, ozbrojené konflikty v demokratické republice
Kongo, skládky v Ghaně, nelidské podmínky dělníků v
továrnách a mnoho dalších hrůz určitě stojí za
zamyšlení. Jsme si vědomi, že celý svět nezměníme,
ale malými krůčky, o nichž nyní už víme, můžeme i my
pomoci tomu, aby to, co nevyčteme z displeje, získalo
pozitivnější nádech. (K.Kašková)

Hned druhý den po začátku školního roku se šesťáci vydali vstříc
seznamovacímu kurzu, který se uskutečnil v areálu Pařez v
Českém ráji. Po rozloučení s rodiči jsme nasedli do autobusu a
vydali se směr Turnov. Po krátké cestě jsme dorazili na místo, kde
byly děti rozděleny do pokojů a začala příprava na první aktivitu.
Den byl plný her, kdy se tvořily skupiny ze všech třech tříd, takže
se postupně poznali všichni žáci. Den nám uběhl velmi rychle a i
večerní aktivita- stínové divadlo- byla velmi zajímavá a prověřila
hlavně herecké možnosti dětí.
Druhý den jsme vyráběli vlajky a velmi se povedly. Odpoledne
jsme šli objevovat krásy Prachovských skal. Schodů bylo hodně,
ale zvládli jsme to. Večer nás čekala diskotéka, které jsme se
zúčastnili všichni, a Makarena se stala naším hitem. Celí zpocení
a unavení jsme padli do postelí, ale uprostřed noci se učitelé
rozhodli, že nám noc trochu osladí, a vydali jsme se na stezku
odvahy. Pan učitel Jerje nám to trošku zpestřil strašením, ale
nikdo se ho nelekl. Po návratu do areálu jsme byli rádi, že
můžeme ulehnout.
Poslední den nás dopoledne čekala asi nejzábavnější hra-
latríny. Vyřádil se úplně každý. Po obědě jsme zabalili a plní zážitků jsme vydali vstříc rodičům. Vrátili jsme unavení, ale spokojení.
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Dne 4. 9. 2015 se uskutečnil jako každý začátek školního
roku Harmonizační den speciálních tříd.
Tentokrát měli začátek žáci pojatý nevšedně, využili jsme
slavnostního otevírání přeložky komunikace do Frý-
dlantské ulice v Chrastavě, která je součástí obchvatu
náměstí. Žáci měli hned několik možností, které se
pohromadě málokdy naskytnou.
1. Viděli slavnostní proces otvírání komunikace.
2. Seznámili se s tím, co je v Chrastavě nového.
3. Byli jim ukázáni přestavitelé města a kraje.
4. Prohlédli si cimbálovou kapelu a viděli jejich
hudební nástroje.
Harmonizační den je každým rokem organizován proto,
aby si žáci po prázdninách připomněli, jak se k sobě
navzájem chovat. Posílili návyky vzájemné ohleduplnosti
a sounáležitosti. Snažili se mezi sebou lépe komunikovat
a spolupracovat. Mám pocit, že tento záměr se nám daří,
a žáci i my z něho máme dobrý pocit.
Letošní harmonizační den byl pojat jako den netradičních
her. Připravil jsem hry propojené s výukou a jednoduše
využil abecedy (proč si ji nezopakovat). Žáci byli rozděleni
do dvou družstev a jejich první úkol byl posbírat v parku
rozmístěná písmenka a následně z nich poskládat co
nejvíce slov. Hra zabrala poměrně dost času, ale podařila
se. Druhá hra spočívala v přenesení zprávy z jednoho
místa na druhé, a to vždy po jednom písmenku. Výsledek
byl zajímavý, ve výsledku se nedala některá přenesená
slova vůbec přečíst.
Poslední hra byla jednoduchá - hra s čísly na štěstí.
Den splnil svůj smysl, bylo zajímavé pozorovat spolupráci
mladších a starších spolužáků. Vypověděl o tom, jaký
vztah k sobě navzájem mají a jakým způsobem se bude
nadále s kolektivem pracovat. Děkuji všem žákům a ko-
legům.

Mgr. Karel Řehák

Den netradičních her


