
Jako každý rok v únoru, již tradičně pořádá naše škola karneval
pro své žáky. Děti z 1. a 2. tříd se ho zúčastňují v hojném počtu.
Letos bylo kolem 70 prvňáčků a přes 40 druháčků. Na karneval
přišli téměř všichni a opravdu nelitovali. Paní učitelky měli
bezvadné pomocníky z pátých a devátých tříd. Tělocvična se
proměnila v kouzelné místo a všichni se moc těšili.
Prvňáčci soutěžili v házení kroužků na kužele, skákali s míčem,
přebírali korálky, překonávali slalomovou dráhu s malým míčkem
na lžíci. Pěkné stanoviště u kuželek a poznávání věcí se
zavázanýma očima děti velmi nadchlo a bavilo. Za soutěže na
karnevale každá maska získala razítko. Po náročném programu
si děti s chutí snědly svačinku. Celý karneval provázel rej masek
na tanečním parketě. Závěrečná přehlídka masek byla
odměněna čokoládovou sladkostí.
Druháčci se naučili Ptačí tanec, u kterého jsme se hodně nasmáli.
Ela, Verča, Kája, Míša a Janča (pomocnice starších ročníků) nám
připravily krásné soutěže: zkoušeli jsme chodit po vodě, lovili
rybičky, shazovali figurky, třídili korálky… Za každý úspěch jsme
obdrželi pohádkové razítko do karnevalové průvodky. Za počet
obrázků jsme mohli nakupovat v našem obchůdku dobrot. Mezi
soutěžemi jsme protrénovali diskotance, byla to legrace. V závěru
karnevalu nás ještě čekal odvážný balónkový tanec. Komu
balónek do odeznění písničky nepraskl, tak byl vítězem.
Všichni jsme si to užili a těšíme se zase na příští rok.

Třídní učitelky 1. a 2. tříd
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3/ 2016

Karneval prvňáčků a druháčků
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Už se stalo zvykem, že děti ze školního sboru Jiřičky vždy v
předvánočním čase navštěvují klienty v Domově sv. Vavřince, aby
je potěšily svým programem. Tentokrát se to ale nepodařilo.
Abychom nezůstali nic dlužní, zazpívali jsme babičkám až na
začátku února. V Domově vždy panuje příjemná rodinná
atmosféra s vděčnými posluchači, a proto nikomu vůbec nevadilo,
že jsme připomněli vánoční koledy tak pozdě. Kromě nich zazněly
i příjemné melodie v podání členek z kroužku Hra na flétnu.
Vystoupení se líbilo, a proto jsme se již předem domluvili na jarní
návštěvě, kdy už budeme mít nacvičený nový program.

Vl. Kollmannová

JIŘIČKY V DOMOVĚ SV. VAVŘINCE

PLAVÁNÍ 3.B
Na dnešní hodinu plavání jsme odjížděli se smíšenými pocity. Moc jsme se těšili na „mokré hrátky“, ale zároveň jsme si uvědomovali, že
jsou poslední. Čekaly nás důležité závěrečné zkoušky naší plavecké zdatnosti.
Po převlečení si nás paní instruktorka shromáždila na lavičkách a seznámila nás s programem, který nás čeká a nemine. Vyslechli jsme
informace a na svolení naskákali do vody, abychom se rozehřáli. Poté si nás rozdělili do tří skupin, podle našich schopností a
dovedností.
Dnešní úkol byl jasný:vydat ze sebe to nejlepší a uplavat co nejvíce nám naše síly dovolí. Opravdu jsme byli hrdí na některé naše

spolužáky, kteří překvapili nejen nás, ale dokonce i
naše instruktory, svou odhodlaností a cílevědomos-
tí. Ke konci jsme se dokonce začali bát, abychom
nemuseli zůstat přesčas, jelikož to vypadalo, že
určití jedinci vydrží plavat až do večera. Ještěže jim
došly síly. Nakonec ještě sauna a poslední volná
zábava ve vodě.
Za naše úsilí jsme byli odměněni krásnými „mokrými
diplomy“, sladkostí na cestu a poučením, jak na sebe
dávat pozor v neznámých vodách.
Moc děkujeme celému týmu, že se o nás trpělivě
starali po celou dobu kurzu a rozhodně můžeme
vzkázat svým mladším spolužákům, že se mají na
co těšit a vůbec se nemusí bát plaveckého
kurzu. třídní kolektiv 3.B



Sbírka pro Azyl pes Krásný Les

OKRESNÍ KOLO
ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

SPECIÁLNÍ TŘÍDY V KUŽELNĚ

Během posledního týdne v lednu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády.
Žáci museli kromě teoretických znalostí prokázat i praktické dovednosti při práci s atlasem
a čtení v mapě. Ti nejlepší 16. února reprezentovali ZŠ Chrastava na okresním kole v
Liberci. Naše škola vyslala jednu zástupkyni v kategorii A (6. ročník) a dva zástupce v
kategorii C (8. – 9. ročník). V silné konkurenci se SÁRA KOTRČOVÁ v kategorii A umístila
na 17. místě v poli dvaceti čtyř vrstevníků. V kategorii C dosáhl vynikajícího výsledku
čtvrtým místem FILIP CESAR a velice dobře si vedl i VÁCLAV KOLENÍK, který se umístil na
jedenácté příčce v konkurenci čtyřiceti šesti účastníků. FILIP CESAR si svým bodovým
ziskem získal ocenění úspěšný řešitel a od postupu do krajského kola ho dělil pouze 1 bod!
Všem třem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

vyučující zeměpisu
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Dne 17. února 2016 proběhl dle ročního plánu ve speciálních třídách naší základní školy „ DEN NETRADIČNÍCH HER“. Tento rok jsem
zvolil místo a sport, se kterým se naši žáci mají malou možnost setkat. Návštěva kuželny v Chrastavě se stala tématem dne.
Chrastavský oddíl kuželek ve spolupráci s panem Vokounem se k mému nápadu postavil skutečně vstřícně a ochotně. Neskutečně

rychle jsme naplánovali termín a s podporou školy jsme akci zrealizovali.
Po úvodním seznámení dětí s historií kuželny, samozřejmě jsme si prohlédli i dokumentaci z povodní roku 2010, došlo i na pravidla
kuželkářů. Samotná hra nebyla tak jednoduchá, jak se zdálo. Naši žáci si zahráli několik variant her a nasměrovat kuželkářskou kouli
správným směrem byl někdy velký problém.
Samozřejmě, že nás pedagogy také lákalo si vyzkoušet pár hodů. Pod vedením zkušeného kuželkáře se nám pár kuželek shodit
povedlo. V krásném zázemí kuželny jsme strávili aktivní dopoledne a dokonce jsme při kuželkách procvičili matematiku.
Musím poděkovat manželům Vokounovým za možnost navštívit kuželnu, trpělivost a ochotu, kterou s námi měli, a vytvoření krásného
prostředí.
A jedno doporučení – neváhejte navštívit kuželnu v Chrastavě. Jde o krásné místo, kde si aktivně odpočinete.
Ještě jednou moc děkujeme. Karel Řehák



SPELLING COMPETITION
V úterý 2.2.2016 proběhl na naší škole druhý ročník soutěže ve spelování.Akce byla určena žákům 4., 5. a 6. ročníků. Letošní soutěže

se zúčastnilo 27 žáků.
Nejprve museli všichni podle spelingu učitele zapsat pět anglických slov. Ve druhé části poté každý vyspeloval jedno slovo a na závěr
přišlo to nejtěžší. Paní učitelka vyhláskovala anglické slovo a rychlejší z dvojice, který slovo řekl, získal poslední bod.
I když tréma někomu občas popletla jazyk, soutěž zvládli úplně všichni, a to na výbornou. Na každého čekala sladká odměna a ti
nejlepší si domů odnesli krásné diplomy a ceny.
A kdo se vlastně letos umístil na nejvyšších stupních? První místo vybojovala Lucka Svobodová (6.C), druhé místo patří Věrce
Poláškové (6.B) a bronz získal MartinAdámek (6.B).

(M.Mézlová, K.Kašková, D.Pustková)

ZIMNÍ VÝPRAVA NA HRAD
V hodinách dějepisu jsme si povídali o hradech, které ve
středověku rostly jako houby po dešti. Kde se tedy v našem
okolí nachází nejbližší hrad nebo alespoň jeho pozůstatky? No
přeci velmi nedaleko, zřícenina Hamrštejn je to! Tak hurá za
poznáním!
Pětadvacet žáků třídy 7.B se 18. února vydalo do minulosti.
Program byl jednoduchý:
1) vystoupat do příšerného kopce
2) vysvětlit náhodnému ochránci spravedlnosti, že se brutálně
nešikanujeme, ale přátelsky se koulujeme
3) nezabloudit a sledovat znamení ve sněhu
4) kouličkovat paní učitelku fotící si štolu

5) po čtyřech se vydrápat na hrad
5) nosit dříví do lesa
6) opéct si na ohni vše, co jsme měli
7) řádně prozkoumat zříceninu
8) sjet po zadku hradní kopec a nezranit se
9) přepravit se přes Nisu a přežít sněhovou palbu
10) dobelhat se domů a tam sebrat síly na další poznávání
Výprava do minulosti byla velice zajímavá, ale pobyt ve 21.století je
mnohem pohodlnější.

M. Mézlová a H. Šnýdlová
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DISKOTÉKA PRO 1. STUPEŇ
Diskotéka pro 1. stupeň je již tradiční akcí, kterou pořádá
žákovský parlament naší školy.
V pátek 19. 2. 2016 se všichni tanečníci sešli v tělocvičně na
náměstí, kde si nejen zatančili, ale také pobavili při hudebních
a pohybových soutěží. Pro všechny byly připraveny sladké
odměny a drobné občerstvení.
O úspěchu akce svědčí velká účast – na diskotéce se sešlo
na 60 výborných tanečníků, z kterých byli v závěru za
pohybové dovednosti oceněni Kája aAdam.
Diskotéku pro 1. stupeň hodnotíme kladně. Všichni se skvěle
bavili při hudbě našeho DJ Tomáše Jerjeho, kterému
děkujeme za pomoc při organizaci. Zároveň děkujeme i všem
dobrovolníkům z řad žáků 2. stupně a především předsedovi
žákovského parlamentu Martinu Pavelkovi.
Těšíme se na další setkání

Petra Burešová, Jiřina Suchá,
koordinátorky žákovského parlamentu

GEOLOGICKÉ ODPOLEDNE
Ve čtvrtek 18. 2. proběhlo v naší škole už druhé

česko – německé odpoledne s geologickým
zaměřením. Zájemci ze 6. a 8. ročníku si nejprve
vyslechli krátkou dvojjazyčnou přednášku o
zkamenělinách a o vývoji života na Zemi. Zároveň měli
možnost si prohlédnout zkameněliny a otisky
pravěkých rostlin a živočichů. Pan Küpper z Geo-
centra v Žitavě nám přivezl na ukázku také vzácné
tyrkysové šperky a nástroje, které používali lidé v době
kamenné.

Po přednášce se všichni dali do práce. Pomocí
diamantového prášku brousili a leštili acháty nebo
ametysty z různých koutů světa. Prášek se postupně
měnil a nahrazovali jsme ho stále jemnějším, nakonec
ještě přišlo na řadu vyleštění zubní pastou a hrdě
jsme si nesli domů základ nové sbírky nerostů.

Na další akce Geo-centra už pojedeme zase do
Žitavy, v březnu je na programu tradiční velikonoční

vyrábění.

I. Lejsková
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