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Cesta kolem světa
V pondělí 18. 1. jsme se třídou 5.A a jejich paní učitelkou třídní
vyrazili na výjezd do Ekocentra Střevlík a zúčastnili se blokového
programu s názvem „Cesta kolem světa“. Sešli jsme se ráno v 8
hodin u školy na náměstí, kde nás vyzvedl autobus. Čekala nás
cesta do Oldřichova v Hájích, kterou doprovázel krásný pohled na
zasněženou a zamrzlou krajinu. Když jsme dorazili na místo,
přivítal nás lektor Tomáš a seznámil nás s tím, co nás bude čekat.
Prvním úkolem dětí bylo, představit se a říct, na jaké místo by se
na naší planetě chtěly podívat. Následně jsme se všichni vydali
na dalekou cestu kolem celého světa a za poznáním
nejrůznějších jeho částí. Poznávali jsme a získávali různé
informace o podnebí a obyvatelích tropického pralesa, savan,
pouští, mírného pásu, polárních oblastí a potopili jsme se do
hlubin oceánu. Každou z těchto oblastí doprovázely hry
související s tématem. Nejvíce se nám líbilo pít jako žirafy, starat
se o mláďata jako tučňáci a určování našich živočichů podle
vydávaného zvuku. Nakonec jsme se zamysleli nad ohroženými
druhy rostlin i živočichů a ochraně naší přírody. Než jsme se
nadáli, byl konec. Tomáš se s námi rozloučil, všechny děti
pochválil a nás už čekala cesta zpátky do Chrastavy. Pobyt ve
Střevlíku se dětem líbil a dozvěděly se hodně nových a zajímavých poznatků.
L. Řeháková

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Škola otevřela své dveře v pátek 15. 1. 2016, jakmile bylo všechno nachystáno. Budoucí školáci vstupovali v doprovodu svých rodičů do
budovy s odhodláním, zvědavostí, někdy i s obavami. Však se jedná o významný mezník v jejich životech.
Po zápisu nezbytných údajů už na předškoláky
čekala zkouška složená z několika oblastí. Při
rozhovoru s paní učitelkou děti prokázaly
jazykovou vybavenost, znalost barev, tvarů,
matematické i grafomotorické předpoklady, ale
také samostatnost a komunikační dovednosti.
Mnoho dětí potěšilo i pěknou písničkou nebo
básničkou. Zdařilé byly také mnohé kresby
postavy.
Za takové výkony byly všechny děti odměněny
drobnými dárky.
Za odpoledne se ve čtyřech zkušebních
místnostech vystřídalo 80 dětí. Většina z nich
zasedne v září poprvé do školních lavic, ale jak
zápis ukázal, děti jsou na novou roli připravené a
hlavně natěšené.
Přejeme jim pohodový školní start a úspěšnost ve
všech dalších zkouškách.
Ivana Bláhová

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
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Vycházka ke krmelci
Probuzená zimní příroda nás vylákala k zimní vycházce. Ve
čtvrtek 21.1.2016 bylo sluníčko ukryté za sněhovými mraky,
ale přesto se před školou sešlo téměř padesát prvňáčků.
Brzy po obědě jsme se vydali směrem na Ovčí horu, na které
je krmelec pro lesní zvířátka, ale také možnost pořádně si
zabobovat. Každý prvňáček si nesl tašku s mrkvičkou, jablíčky
nebo chlebem, ale také svůj dopravní prostředek –boby.
Po statečném zdolání kopce jsme došli ke krmelci, kde děti
zvířátkům přichystaly úplnou hostinu.
Ještě větší překvapení je čekalo na úpatí Ovčí hory.
Třídní učitelky 1.A, B, C

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Název této části výuky českého jazyka není příliš libozvučný. Dílna a čtení? Nějak se to k sobě nehodí. Posuďte sami, zda je práce s
žáky v těchto hodinách přínosem, či ne. Čtenář si má v knize objevovat něco hezkého, obohacujícího, něco, co ho může ovlivnit i v jeho
jednání a myšlení.
„…Děj je předkládán mírně chaotickým, přesto však poutavým a originálním stylem, někdy na sebe kapitoly navazují úzce, někdy je
děj rozložen do dvou i více pásem. To ve mně vzbuzuje zájem. Je to skvělý způsob, jak u knihy udržet co nejvíce čtenářů…“
Filip Cesar 8. B
„…Autorka knihy J. K. Rowlingová má obdivuhodnou schopnost zaujmout čtenářovu fantazii. Je zde ukázána cena přátelství.
Kdybych se já ocitla v roli Harryho Pottera, snažila bych se chovat podobně, ale nevím, jestli mám v sobě dost odvahy a rozhodnosti.
Uvědomila jsem si obrovskou sílu přátelství, nechci své přátele ztratit…“

Zuzana Neuberová 8. B

„…Mé představy…Čaroděj Saruman zosobňuje Japonsko, Sauron Německo. A jeden prsten mi připomíná americké vojáky, Rudou
armádu a spojence. Jako je prsten poslední nadějí pro Středozem, aby byla svobodná, tak byli spojenci poslední nadějí pro svět, aby
byl svobodný… Já osobně bych se o svůj lid staral pečlivěji než král Théoden, lidé byli v ohrožení, potřebovali pomoc…
Jiří Bek 8. B
„…Kniha mi pomohla uvědomit si, že si mám více všímat okolního světa a vážit si lidí kolem sebe i svého vlastního života. Války nic
nevyřeší…
Karolína Koudelková 8. B
„…Překvapilo mě rozhodnutí hlavní hrdinky, která sama vystoupila z vlaku v husté vánici a odešla s neznámým chlapcem do
opuštěné krajiny. Musela počítat s nebezpečím. Já bych to neudělala…“
Bára Peroutková 8. B
„…Když autorka popisovala prostředí, neuvědomovala jsem si, že čtu, ale byla jsem zcela ztotožněna s hlavní hrdinkou a žila jsem s
ní…“

Lucie Kleinhamplová 8. B
„…Myslím, že když autorka psala tuto knihu, určitě měla malou dceru nebo si vzpomněla na zážitky ze svého dětství…“

Tereza Proboštová 8. B
„…Když se Casey dostala do problému, měla jsem nutkání skočit do děje a pomoci jí! Každou chvíli jsem byla vtažena do jejího
života. Musela jsem Casey umožnit splnit její téměř nemožný sen…“
Tak tomu se říká, podle mého názoru, čtení s porozuměním.

Karolína Svobodová 8. B
Hana Šnýdlová

Sbírka pro Azyl pes Krásný Les
Vztah člověka a psa velmi dobře vystihují mnohé citáty slavných osobností. Jsou hezké a často nutí k zamyšlení.
„Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi.“ K. Čapek
„Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.“ Guy de Maupassant
„Psi ztělesňují naše pouto s rájem.“ M. Kundera
Již počtvrté jsme s našimi žáky uspořádali akci s názvem Sbírka pro Azyl pes Krásný Les. Zapojili se rodiče, prarodiče, učitelé i
pro davači chrastavských obchodů. Granule, konzervy, oblečky, misky, hračky i vodítka… To vše se vezlo 18. prosince do Krásného
Lesa. 42 psích ocásků se radostně vrtělo a 15 párů kočičích očí důstojně hledělo na lidskou snahu se zavděčit. Děkujeme!
Myslím, že by nám pánové Čapek, Kundera i Maupassant drželi palce.
Učitelé ZŠ
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Veselé Vánoce
Nocování ve škole se stalo již tradicí a žáci naší školy ho prožívají společně se svými kamarády, učiteli a vychovatelkami. Zaměření
těchto akcí bývají různá. Nocování s pohádkou, se skřítky, se zvířátky, čarodějnické nocování, nocování zaměřené na sportovní
vyžití…
V předvánoční čas jsme si se žáky naplánovali „Vánoční nocování“. Nechyběly soutěže a kvízy na téma „Vánoce“, vánoční „Kufr“,
večerní zpívání koled s klavírem a občerstvení z pizzerie až do třídy.
Prožili jsme krásné chvíle všichni spolu a spalo se nám moc dobře. Všechny děti se aktivně zapojily, byly hodné a slušné. Z akce měly
radost a to nás těší nejvíce.
Zuzana, Hela, Dáša

Družina na „Šutru”
Rozhodli jsme se, že náš celoroční družinový program „Za poznáním Libereckého kraje“, začátkem nového kalendářního roku
zpestříme také o nevšední sportovní zážitek. Pro tuto příležitost jsme vybrali oblíbenou horolezeckou halu „ŠUTR“ v centru Liberce.
Stěnu jsme navštívili již poněkolikáté a vždy jsme byli naprosto spokojeni. Ani tentokrát nás zkušení lezci nezklamali. Na své si přišli
kluci i holky, jelikož pro nás připravili program instruktorka Marcela a instruktor Láďa. Provedli nás halou, vše nám trpělivě vysvětlili a
dětem ukázali, jak co funguje a upozornili, na co si mají dát pozor.
Nejprve zaučili nás dospěláky a poté jsme si 22 účastníků rozdělili do
čtyř skupin. Začínalo se rozehřátím formou soutěží a následné
„oblékání“ všech dětí do sedáků. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i
horolezeckou obuv. První skupina hrála hru na boulderu „PotopaBomba-Medvěd“, druhá chodila po laně tzv. slacklining, třetí
zkoušela bezpečnost samojistících lan a čtvrtá lezla pod dozorem
instruktorů. Skupiny se vystřídaly na všech připravených
stanovištích, takže nikdo nepřišel zkrátka.
Po sportovní aktivitě měli také možnost navštívit restauraci přímo
napojenou na stěnu (v hale).
Strávili jsme v hale příjemné odpoledne, díky trpělivým a ochotným
instruktorům.
Rozhodně mohu říci, že si všechny děti přišly na své a přáli bychom
si, aby pro děti i rodiče se stal třeba Šutr inspirací, jak trávit s v ů j
volný čas ….
Helena Šťastná, Jirka Čermák
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Novoroční pochod aneb upevňování fyzické kondice
Na měsíc leden jsme si naplánovali vycházku do
zimní přírody. Po předešlých teplých zimách jsme
ani nedoufali, že by napadl sníh a ochladilo se.
Měli jsme radost, když začalo sněžit, velké vločky
padaly na zem a příjemně křupaly pod nohama.
Do zimy jsme se těšili. Po vánočním lenošení, po
mlsání u stromku se spoustou pohádek nás
zimní pochod přes Vysokou do Nové Vsi pěkně
protáhne. Cestou jsme pozorovali zimní přírodu a
snažili se objevit nějaké stopy zvířat. Moc jich
bohužel nebylo. Učili jsme se poznávat dřeviny
podle struktury kůry či větviček. Kousek před
Novou Vsí jsme se rozhodli rozdělat oheň a
konečně si opéct buřtíky, které máme u sebe v
batohu. Sháňkou dřeva na rozdělání ohně jsme
tentokrát žáky 9. ročníku neobtěžovali, máme již
zkušenosti z minulých let, že v lese najít dřevo a
přinést ho k ohni je často úkol nesnadný. Suché
dřevo z domova nám po celou dobu v baťohu
nesli dva obětavci z 6. ročníku, Dominik Witek a
Dušan Herák. Bohužel Dominik měl tak velké
špalky, že k nim zapomněl přibalit sekyru, dřevo
od Dušana nám naštěstí stačilo. Společnými
silami jsme rozdělali oheň, opekli buřtíky a
pozorovali krásnou zimní přírodu.
D. Nováková
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