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Čertíci v III.A
Ve čtvrtek ráno se chodba naší školy hemžila samými čertíky a
čertími slečnami. Všichni spěchali do své třídy a zvědavě čekali,
jak proběhne vyučování v čertí škole.
Čertí učitelka Čertonela Luciferová své nové žáky přivítala a hned
je seznámila s prvním úkolem, v němž měli sestavit řadu
vyjmenovaných slov. Slova byla rozdělená na slabiky a děti si je
musely vylovit pomocí udiček s magnetem. Vyjmenovaná slova si
zopakovaly ještě jednou v přesmyčkách. Následoval zábavný
čertí test, po kterém si děti poslechly ukázku z knihy Františka
Nepila. Nezapomnělo se ani na matematiku. Čertí žáci řešili
počítací řetězce, za které byli odměněni lentilkami. Proběhl také
malý tělocvik a soutěž o nejdelší čertovský jazyk.
Během celého dopoledne byl podáván pravý čertí čaj s uhlíky a
sušenými slimáky .
Vl. Kollmannová

Mikulášský běh do schodů - 2. 12. 2015
V jedenáctém ročníku tradiční soutěže v Mikulášském běhu do schodů se nám konečně podařilo zrealizovat elektronické měření časů
formou čipů. Závodníci se sami odstartovali vložením čipu do startovací krabičky. Měřený čas ukončili vložením čipu do cílové krabičky
umístěné až ve třetím patře budovy. Měření se tímto velice zrychlilo, takže jsme přistoupili k dvoukolovému běhu, kdy se časy z
jednotlivých kol sčítaly. Podle součtu časů z obou kol se stanovilo celkové pořadí. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 31 běžců.
Kromě překonání 79 schodů (navíc posledních 25 schodů má vyšší nášlap, takže je to opravdový záběr) se museli běžci vypořádat s
trefováním do krabiček. Tím se jejich čas mírně prodloužil oproti předchozím ročníkům. Účastníci měli být rozděleni do čtyř kategorií:
dívky 6.-7.tř., chlapci 6.-7.tř., dívky 8.-9.tř. a chlapci 8.-9.tř, ale kategorii dívky 8.9.tř. nikdo neobsadil. Všichni se velice snažili a dosahovali vynikajících výsledků,
takže nakonec všichni dostali malou sladkou drobnost a první tři diplomy a ještě
něco navíc. Byla taky vyhlášena nejrychlejší schodařka, kterou byla Aneta
Voříšková se součtovým časem 36s, a
nejrychlejší schodař
byl Adam Zoul s časem
32s.
K+M+S
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Vánoční akademie
Škoda, že se prostory chrastavského kina nedají zvětšit…
Takto si každoročně povzdychnou všichni, ať jsou to diváci,
účinkující nebo organizátoři školní Vánoční akademie.
V letošním 12. ročníku tradiční přehlídky se představily
prvostupňové třídy, školní kroužky a také dva hosté. Diváci
tak mohli shlédnout několik pásem s písničkami, básničkami
a tanečky. Oživením byla akrobatická vystoupení děvčat
pátých ročníků. Ze školních kroužků se prezentoval
dramatický s Vánočním příběhem, kroužek fléten s
programem Zvony, zvonky zvonečky a sbor Jiřičky s
vánočními koledami.
Na Vánoční akademii hostoval taneční kroužek Rytmik s
pásmem Země snů a členové chrastavského ochotnického
divadla s ukázkou z připravované hry Romeo a Julie.
A bez koho by se akademie nekonala? Bez paní učitelek,
bez vedení školy, bez spolupráce s městem, bez vedení
školní jídelny a bez ozvučení sálu. Děkujeme všem.

l. Kollmannová

Návštěva devátých tříd na Úřadu práce v Liberci
Jako každý rok se žáci devátých tříd zúčastnili návštěvy Úřadu práce v Liberci. Návštěva byla cílena na informace týkající se trhu práce, možností
absolventů jednotlivých škol, přijímacích zkoušek a funkce úřadu práce
v případě neúspěchu ve studiích na dané škole. Všichni pozorně a s napětím poslouchali příběhy žáků a studentů, kteří se stali úspěšnými i přes
to, že na základní škole patřili mezi premianty z opačného konce. V druhé
části si vyzkoušeli test zájmů, který napověděl, jakým směrem se ubírat při
volbě vhodné školy po dokončení povinné školní docházky. V návaznosti
na tento test proběhla s každým žákem konzultace s pracovnicí úřadu,
která jim doporučovala, jaké školy by byly vhodné vzhledem k výsledkům
testu. A co současným deváťákům popřát? Aby těch, kteří v budoucnu
využijí služeb úřadu práce, bylo co nejméně.
Tomáš Jerje

Orion cup – florbalové turnaje
Až nečekaně úspěšně se probíjeli starší žáci ZŠ Chrastava sítem florbalových zápasů tradičního podzimního Orion cupu. 20.11.2015 v
základní skupině porazili ZŠ Dobiášova 6:2, ZŠ Husova 6:1, ZŠ Doctrina 5:1 a obsadili 1. místo. O deset dní později v semifinálové
skupině příjemně překvapili a obsadili 2. postupové místo (ZŠ Chrastava – ZŠ Ještědská 3:3, ZŠ Chrastava – ZŠ Vrchlického 4:5, ZŠ
Chrastava - ZŠ Barvířská 4:2).
Okresní finále, konané 3. 12. 2015 v liberecké Hale míčových sportů, sice znamenalo konec postupových nadějí, ale za dosažené
výsledky se náš tým nemusí stydět: ZŠ Chrastava – ZŠ Ještědská 2:3, ZŠ Chrastava – ZŠ Frýdlant 3:3, ZŠ Chrastava – ZŠ U Školy 1:5.
Do krajského kola zaslouženě postoupil celek hráčů ze ZŠ U Školy.
Naše družstvo tvořili tito hráči: M. Pokorný, J. Pejznoch, J. Hrnčíř z 9. C, L. Fialka, M. Rubeš, T. Vejvoda, A. Zoul z 9. A, L. Wolf, D.
Jelínek z 8.A a J. Bek z 8.B. Solidní výkon podali v listopadu i žáci v kategorii 6. – 7. tříd. V základní skupině obsadili 2. místo. Porazili
ZŠ Doctrina 8:0, ZŠ Ostašov 4:2, ale prohráli se ZŠ Lesní 0:3. Do dalšího kola postoupila ZŠ Lesní.
O výkonech nejmladších žáků (3. – 5. třída) informovala v prosincovém čísle Chrastavských listů paní učitelka Petra
Burešová.
V. Řehořek
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„Děti dětem” – Mikulášský program
Třetím rokem se snažíme vyplnit volný čas školním dětem činností pro své menší kamarády. Chtěli bychom poukázat na to, že i v
dnešní době nemusíme sedět celé odpoledne u televize či počítače, a zároveň dát správný příklad těm menším.
Náš obyčejně nazvaný projekt „Děti dětem“ to dokazuje. Naše snaha začala roku 2013, kdy poprvé vystoupila dvě děvčata z tehdejší
teprve druhé třídy jako anděl a čert na mikulášské ve škole. Další rok bylo dobrovolníků více a tento rok se účastníci ustálili na 16 členů
z řad dětských organizátorů-většinou dívek čtvrťáků.
Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější je již výše zmíněná „mikulášská“. Po domluvě se vždy sejdeme na určeném místě, dívky se
rozdělí do skupin a vymýšlí tematický program pro určenou akci.
Letos jsme začínali hosty – Dramatickým kroužkem, vedeným Ivou Bláhovou s Vánočním příběhem o narození Ježíška. I přes nastalé
komplikace, kdy paní učitelce nedorazili všichni herci, to děti zahrály výborně na jedničku.
Poté už nastoupili naši andělé a čerti z kouzelné školy, kteří si připravili společnou pohybovou ukazovací básničku a Písničku pro čerta,
kdy obě dvě krátká vystoupení si mohly děti z hlediště vyzkoušet s nimi.
Po písničce už odcházejí do předem připravených tříd, kde už čekají na dětské návštěvníky, kteří procházejí školou a za splněné úkoly
sbírají bramborová razítka do papírových pytlů. Úkoly byly různorodé-zdobení perníčků, hledání a lepení hvězd, výroba čertích masek,
překážková dráha (hlavně pro Sokolíky), nebeské schody a skládání mikulášského puzzle. Cesta končí na „půdě“, kde je připraven
zkušený mikulášský tým.
V tělocvičně mají možnost zkrátit si čekání horolezeckou stěnou pod bedlivým dohledem šikovných tatínků. Připraveny jsou i
omalovánky, stolní hry a nechybí ani oblíbená diskotéka.
Velice nás potěšilo, že se návštěvníkům nechtělo domů, někteří chtěli dokonce cestu opakovat. Nicméně jsme je museli všechny
nakonec vyprovodit, jelikož nastal čas na odměnu pro naše čtvrťáky, a tou bylo, jako každý rok – nocování a volná noční zábava.
Dospělí návštěvníci chválili
připravenost, pohotovost,
šikovnost a samostatnost.
Malým zase stačí kostýmy a
správný přístup. Rok od roku
je s nimi práce příjemnější,
lehčí a těší.
I přes to všechno by se nic z
jmenovaného nemohlo dít,
kdyby nebylo ochotných,
spolupracujících, trpělivých a
vstřícných lidí-většinou
celých rodin-jako jsou
Houdovi, Močárkovi, Šťastní,
Ubry, Dankovi, Palčiskovi, V.
Kolář, určitě všechny rodiny
„malých organizátorů“ a paní
kolegyně.
!!! DĚKUJEME !!!
Helena Šťastná
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Projektový den
Letos v prosinci jsme dostali pozvání na návštěvu do SOŠ
Jablonecká, Liberec. Nabídka zněla velmi lákavě, učitelé zdejší
školy pro naše druhostupňové žáky připraví projektový den. Od
chvíle, kdy jsme dětem sdělili, že si do batohu přibalí pracovní
oblečení a obuv, bylo jasné, že se bude pracovat. Kluci se ale
příslibu práce nezalekli a na zastávku v Chrastavě dorazili včas.
Na půdě školy nás přivítal ředitel školy pan Milan Adamec a
nastínil, co naše žáky čeká a nemine. Paní Bradáčová a pan
Liška nás provedli dílnami, školou, internátem, skleníky. Viděli
jsme precizní a nápadité výrobky švadlenek, příjemné prostředí
internátu vyzdobené vánočními stromky, svícny, prostě vším, co
ke krásným vánočním svátkům patří. Skleníky plné vánočních
hvězd, adventních věnců a svícnů, kterým jsme nedokázali
odolat. Příjemné pro nás učitelky bylo setkání ve škole s našimi
bývalými žáky, kteří se k nám radostně hlásili, s Filipem Čápem a
s Kačkou Málkovou.
Mezitím se naši chlapci převlékli do pracovního oděvu a s učiteli
odborného výcviku s panem Petrem Nagym a Josefem
Helebrantem vyzkoušeli nejrůznější techniky kovářského a
malířsko-natěračského oboru. Na památku z projektového dne si
kluci odnesli vlastnoručně ukovaný přívěsek.
Pro žáky 9. ročníku je to cenná zkušenost, vždyť si na jaře budou
vybírat školu a učební obor, který by chtěli studovat. A hledat v 15
letech podle brožurek či doporučení je obtížné. Možná je některá
z nabízených aktivit na zdejší škole oslovila nebo naopak došli k
závěru, že touto prací by se živit nechtěli. Je to jejich volba, my
jsme se jim snažili ukázat možnou cestu.
Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům SOŠ za milé přijetí,
bohaté občerstvení a my učitelky jsme vděčné za dopolední
„lelkování“.
Dagmar Nováková

Malujeme české pohádky
Bez pohádek si dětství vlastně ani nedokážeme představit. Na
celém světě, ve všech kulturách a ve všech dobách se dětem
vyprávějí příběhy, které se ve skutečnosti nikdy neodehrály.
Vystupují v nich bytosti a tvorové, které zatím žádný
přírodovědec nezaregistroval, dějí se věci neuvěřitelné a
nadpřirozené, odporující fyzikálním zákonům. Největší čas jim
patří právě o Vánocích. Na konci kalendářního roku jsme ve
škole přivítali čerta s Mikulášem, zdobíme stromečky,
pořádáme vánoční dílny, nacvičujeme vystoupení na Vánoční
akademii a malujeme naše oblíbené pohádky.
Výtvarnou soutěž "Malujeme české pohádky" pořádáme na naší
škole po páté. Ceny, výrobky z keramiky, jako tradičně připravily
děti ze speciálních tříd pro své mladší spolužáky v keramické
dílně v rámci pracovního vyučování. Děti prvních, druhých a
třetích tříd malovaly na velkou čtvrtku libovolnou technikou svoji
oblíbenou pohádku. V pátek 18. prosince proběhne společné
vyhodnocení a my se dozvíme jména vítězů.
I. KATEGORIE /1. třídy/
1. místo Natálie Vanerová
Víla Amálka
1.A
2. místo Matěj Varga
Princ Bajaja
1.A
3. místo Karolína Dlouhá
Rumcajs
1.B
4. místo Adam Brož
Bob a Bobek
1.C
5. místo Markéta Kytýrová
Víla Amálka
1.B
6. místo Michal Vojáček
Drak
1.C
Pochvalné listy
Michaela Jonášová (Lískulka)1.A, Marek Sívek (Princ Bajaja)
1.A, Eliška Dobešová (Rumcajs)1.B, Petra Hladílková (Manka)
1.C, Daniel Hartman (Ferda)1.A, Pepík Hovad (Rumcajs)1.B,
Tereza Kanalošová (Rákosníček)1.C, Eliška Knoblochová
(Krtek a lízátko)1.C, Ivana Nováková (Křemílek a Vochomůrka) 1.B
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II. KATEGORIE /2. třídy/
1. místo Pavel Klinger Káťa a Škubánek 2.B
2. místo
Michaela Setničková Perníková

chaloupka
2.B
3. místo Kája Pavlíková
Krteček a myška 2.B
4. místo Adriana Vítková
Káťa a Škubánek 2.B
5. místo Tereza Loudová
Bob a Bobek
2.A
6. místo Radek Kučera
Bob a Bobek
2.A
Pochvalné listy
Hana Bašová (Popelka)2.B, Jakub Marek (Pejsek a kočička)
2.A, Natálka Studničmá (Maxipes Fík)2.B, Veronika Hykmanová (Maxipes Fík)2.B, Lucie Hoření (Pejsek a kočička)2.A,
Sebastien Gänsel (Kosí bratři)2.B, Anna Karmazínová (Krteček) 2.B, Kateřina Starhoňová (Koblížek)2.B
III. KATEGORIE /3. třídy/
1. místo Barbora Lipenská
Dlouhý, Široký … 3.C
2. místo Hedvika Vysekalová
Krteček
3.C
3. místo Šimon Knap
Rumcajs s drakem 3.A
4. místo Tereza Jeřábková
Maková panenka 3.C
5. místo Vít Rainiš
Krakonoš
3.B
6. místo Míša Kašínská
Maková panenka 3.B
Pochvalné listy
Adéla Košťáková (Maková panenka)3.C, Štěpán Galbavý
(Krakonošovy pohádky) 3.B, Zdeňka Šírlová (Bob a Bobek)
3.C, Markéta Šírlová (Krteček)3.C, Hermína Vysekalová
(Víla Amálka)3.C, Tereza Nováková (Krteček)3.B, Kačka
Vegnerová (Princezna se zlatou …)3.B
SPECIÁLNÍ TŘÍDY
1. místo Dušan Herák
2. místo Dominik Kraka
3. místo Dominik Witek
4. místo Alenka Málková

Bob a Bobek
Motýl Emanuel
Červík Pepík
Motýl Emanuel

I.S
I.S
I.S
II.S

Pohádkové výkresy dětí v koši neskončí, vyzdobí třídy při zápisu
budoucích prvňáčků v lednu 2016.
D. Nováková

