
   Jako každý rok byla i letos na naší škole vyhlášena soutěž ve zpívání. Zájem je vždy velký, proto nejprve probíhají třídní kola. Mladí 
zpěváci se připravují samostatně a vždy se snaží svou vybranou písničku něčím ozvláštnit. Proto si pečlivě připravují kostýmy, rekvizity, 
tanečky anebo dokonce vlastní hudební doprovod.
   Do školního kola každá třída posílá vždy dvě vystoupení. Každou písničku hodnotí porota, ve které zasedá paní učitelka hudební 
výchovy, zástupci z řad rodičů a také zástupce žáků.
    Letos jsme měli možnost poslechnout si písničky lidové, pohádkové i písně z oblasti 
popu. Vystoupení byla velmi pěkná a porota měla nelehký úkol určit vítěze. Těmi se 
nakonec staly: 
Za 3. ročníky Terezka Klustová s čistě zazpívanou písničkou Pátá. 
Za 4. ročníky Natálka Strnadová se svou pohybově rytmickou skupinou za slovenskou 
píseň Láska je tu s nami.
Za 5. ročníky Adélka Bajzová za obtížnou romskou písničku Métat užaráa.
    Vítězkám gratulujeme a zároveň chválíme ostatní zpěváky přinejmenším za překonání 
trémy.

                                                                                                  Vl. Kollmannová

cest cest
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Trampolíny Patrman – třídní akce 7.A
V úterý 3. 11. 2015 jela třída 7.A  na svou letošní první školní akci. 
Po dlouhém rozhodování jsme zvolili sportovně zaměřenou 
činnost - Trampolíny Patrman, které se nacházejí na vlakovém 
nádraží v Liberci. Pan Patrman nám celou lekci osobně vedl a 
musím uznat, že si děti pod jeho“ taktovkou“ dali pořádně do těla. 
Po celkovém protažení následovalo rozdělení do skupin na 
jednotlivé trampolíny. Nejdříve jsme začali základními skoky a 
postupně přecházeli ke složitějším cvikům, kdy jsme používali i 
obruče nebo velké gymnastické míče. V závěru lekce jsme již 
byli zkušenými akrobaty, a proto nebyla nouze o salta či jiné 
převratové cviky.
Akci hodnotíme velmi kladně a rozhodně ji zopakujeme. Užili 
jsme si zábavu a přitom si zlepšily i fyzickou kondici.
                                 

Petra Burešová, třídní učitelka 7.A



Výlet do liberecké zoologické zahrady Jazykově vzdělávací pobyt
v Anglii – 1. - 7. 11. 2015

Zlatý slavík
Rybička maličká po Dunaji plave…tímto k nám vstoupila paní rybářka se sítí písniček. A jak už název napovídá, 4. 11. 2015 probíhala na 
naší škole pěvecká soutěž ZLATÝ SLAVÍK, která je určena pro děti 1 – 2 ročníků.
Velkým překvapením bylo vystoupení skupiny ABBA. Paní učitelky, jednak svým zpěvem a originálními kostýmy, naladily děti i diváky 
na samotnou soutěž.
Porota měla letos opravdu těžkou práci, protože pěvecké výkony jednotlivců i skupin byly hodně vyrovnané. Děti zpívaly pěkně, nebyla 
na nich znát tréma a některé měly připravený pohybový doprovod i pěkné kostýmy. 
A jak to letos dopadlo?  Všech 48 dětí si doplavalo pro odměnu.
Ze sítě písniček vybíráme některé a ty si s námi můžete zazpívat.
Sluníčko, sluníčko, Pátá, Dělání, dělání, Šla Nanynka do zelí, Já jsem muzikant.

třídní učitelky prvních a druhých tříd

Málokdy se stane, že v měsíci listopadu je teplé počasí, které láká po 
vyučování k podzimnímu výletu. Letos se to opravdu stalo.
Holky a kluci z přírodovědných praktik si naplánovali výuku v Zoo Liberec. 
Děti ze III.C využily volného místa v autobusu a zároveň výhodného 
vstupného a na exkurzi do Zoo se přidaly. Návštěvníků bylo poskrovnu, a 
tak celý areál byl jen náš, sloni, tygři, lvi, zebry, opice, tučňáci…
Nejvíce dětí zaujal malý lachtánek, opička a další roztomilá mláďata. Opět 
jsme společně prožili hezké chvíle a zapomněli na učivo, které je v tomto 
roce opravdu náročné.
Teď nás čeká Vánoční akademie, vánoční vyrábění a Vánoce.

Zuzana Živnůstková

   V letošním školním roce získalo 20 žáků 8. a 9. ročníků 
jedinečnou možnost vycestovat do zahraničí, a to díky 
projektu podpořenému z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž byl 
spolufinancován ESF a státním rozpočtem České 
republiky. 
   Cílovou destinací našeho pobytu se stalo město 
Brighton na jižním pobřeží Anglie. Abychom poznali 
kulturu cizí země a zlepšili si jazykové dovednosti, byli 
jsme ubytováni v hostitelských rodinách (2-4 žáci v jedné 
rodině). 
První den na ostrově jsme si prohlédli Brighton. V 
angličtině jsme si vyslechli informace o bývalé královské 
rezidenci Royal Pavilion, prošli se po Brighton Pier a 
podívali se tváří v tvář mořským živočichům v Sea Life 
Centre. Tři dopoledne jsme strávili v jazykové škole, kde 
jsme procvičovali slovní zásobu a vybranou gramatiku. 
Odpoledne byla vždy věnována poznávání významných 
míst a památek. Navštívili jsme např. Windsor, Hastings, 
Portsmouth a křídové útesy Seven Sisters. Svůj pobyt 
jsme uzavřeli celodenní prohlídkou Londýna. Zde jsme 
se projeli lodí po řece Temži a zhlédli významná místa a 
památky tohoto hlavního města – Greenwich, Big Ben, 
Westminster Abbey, Piccadilly Circus, Downing Street, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Tower Bridge… 
Přestože cesta autobusem trvala desítky hodin, i zde 
jsme byli obohaceni o nové zážitky. Na cestě tam jsme 
totiž využili trajektu a při zpáteční cestě jsme vyzkoušeli 
jízdu Eurotunelem. 
Pevně věříme, že týdenní pobyt v Anglii přinesl žákům 
naší školy nezapomenutelné zážitky a nenahraditelné 
zkušenosti. Mnozí si potvrdili, že jsou schopni se v cizí 
zemi dorozumět, a získali tak motivaci pro další studium 
cizích jazyků. Rovněž poznávání nových míst a kultury 
této země zajisté přispěje k lepšímu pochopení tohoto 
národa.

       (M.Mézlová, K.Kašková)
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Florbalový turnaj THINK BLUE CUP pro 1. stupeň ZŠ

Exkurze do Dinoparku
Ve středu 25. 11. 2015 se třídy 4.A a 4.C zúčastnily projektu ,,Zařazení 
Dinoparku do výuky na školách”. 
Přivítala nás budoucí paní učitelka Simona a seznámila nás s tím, co nás bude 
čekat. Děti se rozdělily do skupin po 4-5. Každý člen skupiny měl přidělenu 
svou roli. Ve skupině tak byl ,,organizátor”, ,,orienťák”, ,,zapisovatel” a 
,,čtenář”. Každá skupina obdržela ,,dobrodružný deník” s úkoly a mapu 1. a 2. 
patra Dinoparku. Po úvodních informacích se skupinky vydaly na 
,,dobrodružnou výpravu”. V deníku měly celkem 12 úkolů. Při jejich plnění se 
děti dozvěděly plno zajímavostí z období prvohor, druhohor, o období vývoje 
člověka nebo například jak vznikají fosílie. Také si procvičily matematiku při 
výpočtu velikosti Allosauruse. V posledním úkole bylo potřeba vyluštit vzkaz 
Morseovou abecedou, kterou našly v tajné obálce. Po splnění všech úkolů děti 
čekala odměna v podobě Dino treku, 4D kina, laserového lesa a dalších 
zajímavostí. Pobyt v Dinoparku se dětem moc líbil a dozvěděly se plno 
zajímavostí z doby před mnoha miliony let.
                                                                                        Paní učitelky 4.A a 

V pátek 13.11.2015 reprezentovalo sedm vybraných žáků naši školu v okresním kole florbalového Think Blue Cupu. Turnaj se 
uskutečnil v liberecké Aréně. 
Hned v prvním zápase jsme se utkali se silným soupeřem z Frýdlantu, který i celý turnaj vyhrál. Boj o vítězství jsme mu ztížili a v prvním 
poločase měli převahu. Bohužel druhá část zápasu už pro nás příznivá nebyla a prohráli jsme o dva góly. Náladu jsme si zvedli v utkání 
s Hodkovicemi nad Mohelkou, kde jsme jednoznačně vyhráli. Toto vítězství nám však k postupu nestačilo a obsadili jsme krásné druhé 
místo. 
Naši školu reprezentovali: Matěj Magdolen (3.C), Jiří Vík (4.B), Radek Martínek (4.B),  Daniel Sívek (5.A), Ondřej Danko (5.A), Matěj 
Rožec (5.A), Adam Válek (5.A) 
Petra Burešová 
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