
Kéž bych se mohl na lyžák vrátit!
Vzpomínky na školu ztratit!
Stýská se mi po legraci,
po naší bandě i lyžařské práci.
My, hoši, jsme byli u holek na pokoji,
náš halas nikdo neustojí!
Modlili jsme se, ať sněží,
ať nám to na lyžích běží!
V pátek byl nejhorší den,
museli jsme z hotelu ven.
My, kluci, jsme si lyžák užili,
o přízeň dívek jsme se snažili.

Pavel Henzl
------------------------------------------------------------------------------------
Dostal jsem od holek přezdívku Paťju. Tolik hezkých vzpomínek
a humorných chvilek jsem si ještě neprožil.

Patrik Dušek
------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek se konala diskotéka, byla moc hezká, až na to, že
neumím tancovat. Přišla dámská volenka...Vyzvala mě Luisa!
Bylo to krásné, chtěl bych to zažít ještě jednou...

Jakub Hille
------------------------------------------------------------------------------------
Každý den jsme naslouchali kozímu koncertu, protože pod naším
oknem bydlely kozy. Každý večer jsme měli bezva program:
horskou službu se psem, besedu o údržbě lyží, film o lyžích... Bylo
to skvělé! Kateřina Partlová
------------------------------------------------------------------------------------
Vyjeli jsme v neděli,
oči mně slzy zalily.
V pátek jsme jeli dom,
na náměstí rodičů shon.
Bylo to moc hezké,
pro nás, děti české! Štěpán Danko
------------------------------------------------------------------------------------
Cestou z Prezidentské chaty: „Všude lítaly kouličky ... strkali
jsme se do sněhu ... váleli se v něm, povykovali ... jenom učitelky
se chovaly jako lidi.“

Kateřina Schmidtová
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Byli jsme na „Lyžáku!”
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Zpracovali žáci 7. B v hodinách českého jazyka Hany Šnýdlové

Ve středu 16. 3. 2016 jsme přijali pozvání k návštěvě interaktivní výstavy v Centru volnočasových aktivit. Přítomných 24 žáků 1. A

třídy uvítalo radostně přerušení výuky a zaplnili všechna stanoviště výstavního sálu. Vyzkoušeli skládání různých hlavolamů, pobavili

se před zrcadlem z pásů, potrápili smyslová ústrojí i mozkové závity. Největší oblibu mezi exponáty sklidil, zvláště u chlapců, hlučící

přístroj k výrobě proudu ručním pohonem. Nevadilo, že se všem nepodařilo přijít každé záhadě na kloub. Však na vysvětlení některých

fyzikálních jevů mají prvňáčci ještě čas. Přesto jsme odcházeli z výstavy nadšení a spokojení, že jsme vyzkoušeli něco netradičního a

objevili v sobě touhu po nových poznáních. Ivana Bláhová



ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

DOBRÉ, ÚČINNÉ A PROSPĚŠNÉ

Na přelomu února a března se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce, která se skládala ze dvou částí. Prvním kolem
prošli všichni žáci 2. stupně. V počítačových učebnách na ně čekalo několik anglických otázek týkajících se svátků v anglicky mluvících
zemích. Za pomoci internetu se každý snažil během 45 minut vyhledat co nejvíce informací. Z téměř sta účastníků v každé kategorii (6.-
7.r., 8.-9.r.) do dalšího kola postoupilo deset nejlepších.

Ti se poté v úterý 1. března (6.-7.r.) a ve čtvrtek 3. března (8.-9.r.) zúčastnili druhého kola zaměřeného pouze na konverzaci. Vyučující
angličtiny, cizí řeč a tréma, to už vyžaduje opravdu odvahu a odhodlání. I přes počáteční nervozitu některých účastníků jsme se
dozvěděli mnoho nových informací a popovídali si o zajímavých tématech. Děkujeme za krásné rozhovory!
A jak to vlastně dopadlo? V kategorii 6.-7.tříd zvítězila Lucie Svobodová (6.C), na 2.místě se umístila Lenka Jelínková (7.B) a 3.místo
vybojovala Luisa Kirchhofová (7.A). V kategorii 8.-9.tříd vyhrál Dalibor Heblák (8.B), na 2.místě skončil Michal Suchánek (9.A) a na
3.místě Ilona Bulířová (9.A). Congratulations!!!

Všem žákům děkujeme za snahu a odhodlání otestovat si své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a přejeme jim mnoho zábavy
a zážitků při výuce cizích jazyků. (vyučujícíAj)
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Návštěva SŠ a MŠ Na Bojišti v Liberci
Dne 25. 2. 2016 a 3. 3. 2016 jsme navštívili v rámci pracovního vyučování vyhlášenou školu SŠ a MŠ Na Bojišti. Tento plán vzešel od
pracovníků, kteří již v minulosti spolupracovali, pana Řehořka a paní Stránské. Celá návštěva byla perfektně zajištěna, mistři si naše
žáky rozdělili do dvou skupin a plně se jim věnovali. Žáci si vyzkoušeli praktickou činnost v dílnách. Přínosem bylo, že byli přítomni i
studenti SŠ a mohli společně pracovat, předat si zkušenosti a poznatky. Naši žáci měli možnost se seznámit s prostředím dílen, které
jsou pěkně vybaveny a viděli, kde studenti SŠ vykonávají praxi. Možná naše návštěva někoho nasměruje k rozhodnutí si dát přihlášku
na tuto školu.
Velké poděkování patří vedoucí učitelce odborných předmětů a mistrům. Řehák, Řehořek, Severa



ZA POZNÁNÍM LIBERECKÉHO KRAJE – školní družina v IQ Landii

SOUTĚŽ V BASKETBALU PRO ROK 2016
(základní skupina okresního kola – 4. 3. 2016)

Tento rok se základní skupina hrála až začátkem března.
Pořadatelem byla ZŠ Dobiášova z Liberce a kromě nás byli do
této skupiny zařazeni žáci – ZŠ Oblačná, ZŠ Jabloňova a ZŠ
Husova. Po veleúspěšných předchozích letech jsme byli
zvědavi, jak dopadneme letos. Měli jsme velmi skromné cíle.
Bohužel jsme měli nalosované zápasy přesně podle síly
soupeřů od nejsilnějšího až po nejslabší.

První zápas jsme hráli se ZŠ Dobiášova. Vlítli jsme na ně a po

několika minutách jsme vedli 8:2. Jenže nás dohnal opět střelecký
výpadek, kterým jsme dali šanci soupeři. Kluci znervózněli a
nakonec prohráli. Ale po předvedeném výkonu jsme měli pocit, že
bychom mohli mít na druhé postupové místo. Jenže v každém
dalším zápase nás trápila neuvěřitelně špatná střelba. Kombinačně
a takticky hráli kluci výborně, ale bez košů se vyhrát nedá. Nakonec
nám naše hra stačila na poslední zápas, kterým jsme si trochu
zahojili naše trápení, a vyhráli ho 20:0. Skončili jsme na čtvrtém
nepostupovém místě. I tak chci všem kluků poděkovat za
předvedenou snahu s přáním – snad příště.

VS
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Únorový páteční družinový výlet patřil vědeckému a zábavnímu centru IQ Landii v Liberci. Naskytla se nám možnost jet soukromou
autobusovou dopravou, kterou jsme dlouho zvažovali, jelikož
nám vyhovuje cestování vlakem, ale nakonec jsme se rozhodli
nabídku přijmout a zpětně už můžeme zhodnotit, že jsme dobře
udělali. Tímto děkujeme panu Šimonovi.
Děti dostaly na výběr, zda-li chtějí navštívit expozici nebo
prohlídku spojit s projekcí v planetáriu, které je součástí
budovy. Rozdělili jsme se tedy na tři skupiny. Třeťáci shlédli
dokument o planetách, prvňáčkům a druhákům jsme vybrali
animovaný film Dobrodružství Viktora a Garú a třetí skupina se
rozhodla pouze pro expozici.
Děti mohly prozkoumat všechna patra, která obsahovala
GEOLab, Talent!, TU Laborku, Vědu v domě, Češi světu, GEO,
Kosmo, Vodní svět, Živly, Člověk, Relaxační prostory. Myslím,
že mohu říci, že všem dětem do jednoho se nejvíce líbil
humanoidní robot Thespian, který je součástí expozice
„Člověk“ a se kterým si děti měly možnost popovídat.

Helena Šťastná, Maruška Hájková, Jirka Čermák



KARNEVAL
V jednom městě, v jedné škole, v jedné tělocvičně se sešly víly, princezny, rusalky, vodníci i čertíci. Byly tu také servírky,

jedna letuška, jeden večerníček, několik kočiček a berušek…
Tušíte, co se tu dělo? To se děti a paní učitelky sešly na tradičním maškarním rejdění. Společně si užily nejprve

promenádu masek, po které následovalo mnoho pohádkových soutěží. Děti lovily prsteny princezny Zlatovlásky, u
vodníků lovily pro změnu rybky, stavěly také čertovské komíny, dědu Vševědovi připínaly tři zlaté vlasy, Popelce
pomáhaly třídit barevný hrášek, u pirátů házely do truhlice drahokamy a u ježibaby absolvovaly slalom na koštěti. Za
odměnu pak mohli všichni navštívit krámek se sladkostmi. Celé odpoledne prolínal samozřejmě i tanec.

Nikdo nevnímal čas, proto se každý divil, že už je konec.Ale nebojte se, za rok se určitě sejdeme zase.
Vl. Kollmannová

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA LIBERECKÉ IQ LAN STARTUJE
V Chrastavě ve dnech 14. 3.-18. 3. 2016 proběhla interaktivní výstava. Exponáty byly umístěny v budově Centra volnočasových
aktivit. Čekaly na vás hry, hlavolamy, klamy a iluze. Základním principem exponátů je interaktivnost, zapojení co největšího množství
smyslů. Vstupné za žáky uhradila škola.
MŮŽE BÝT ŠKOLAHROU?
S našimi žáky jsme se chtěli v tomto roce vydat do IQ Landie v Liberci. Čekalo tam na nás šest pater zábavy. Dům je tematicky rozdělen
hned do několika sekcí - Vodní svět, Geolab, Kosmonautem snadno a rychle, Živly, Anatomie člověka, Věda v domě, O zvucích, Češi
světu, Sexmisie a relaxační prostory. Centrum je založeno na zábavě, zážitcích a faktu, že si člověk nejvíce zapamatuje věci, které si
osahá, vyzkouší. Učivo, které děti nezvládají z učebnic, které jim obtížně vysvětlujeme, pochopí na praktických ukázkách. Vyzkouší
si účinky páky anebo třeba přenos zvuku. I přes poněkud vyšší vstupné musím říct, že to zde za tu zábavu rozhodně stojí. Pro skupinu
žáků základní školy je vstupné přece jenom nižší, než pokud do IQ Landie zavítáme s rodiči. Velkým zklamáním pro nás byl nezájem
většiny žáků vyměnit učebnu za budovu plnou nevšední zábavy. A tak místo pokusů vytáhneme knihy z chemie, fyziky a teoreticky se
budeme učit učivo, které bychom si prakticky, formou hry, ověřili
v IQ Landii. Přece jenom takové vybavení ve škole nemáme.
Ale je docela možné, že malou ochutnávkou, kterou nám
umožnilo město Chrastava ve spolupráci se školou, žáky
získáme a do IQ Landie ještě v tomto školním roce vyrazíme.

Dagmar Nováková
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