
V úterý 22.3. se od 13,30 hodin konala RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA
1. a 2. tříd na téma "Jaro". Žáci si sami nebo s pomocí p. učitelky
vybrali básničku na dané téma. Ve třídách proběhla základní kola
a bylo velice těžké vybrat 5 nejlepších recitátorů, kteří postoupili
do školního kola. Zájem byl veliký.
22. března se všichni vybraní žáčci, zástupci z řad rodičů i
babiček a p. učitelky sešli ve třídě 2.B. V napětí jsme všichni
očekávali začátek přehlídky. Náhle do třídy vběhla paní
uklízečka, zametala, utírala prach, čistila okna a všechny nás
přesvědčovala, že nejdůležitější je jarní úklid.
Přesvědčili jsme ji, že důležitější je příjemné a klidné prožití
přicházejícího se jara. Uklízečka se rázem proměnila v půvabnou
zahradnici, která nás s úsměvem přivítala ve své jarní zahrádce
plné žlutých petrklíčů.
Každý kvítek skrýval jméno recitátora, a tak se všech 26
přednášejících našlo a mohli přednést svou vybranou jarní
básničku. Slyšeli jsme o jaru, sluníčku, kytičkách a řadu veršů
zaplnili různí hmyzáčci.
V průběhu recitace se děti naučily veselou jarní písničku a v
závěru nám ji zazpívaly i s pohybovým doprovodem.
Sluníčko nám zasvítilo, krásná slova pohladila a do jara nás
přivítala. Všem našim žáčkům děkujeme za krásné zpříjemnění
úterního odpoledne.

cest cest
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Recitační přehlídka 1. a 2. tříd Středověký mistr magie mezi dětmi

Nocování žákovského parlamentu ZŠ Chrastava

Děti dětem - Pevnost Boyard
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V pátek 1. dubna se sešlo 17 zástupců tříd naší školy spolu s

koordinátorkami na Nocování žákovského parlamentu.
Celá akce se nesla ve velmi přátelské a příjemné atmosféře.

Zahráli jsme si hry, pracovali jsme na „parlamenťáckých“ vizitkách

a celkově jsme prožili příjemné zážitky, díky nimž jsme se lépe

poznali a prohloubili společné vzájemné vztahy.
Snažili jsme se naučit prezentovat své názory, ale někteří zástupci

mají v tomto směru stále ostych, proto budeme i v budoucnu na

této dovednosti pracovat. Na jedničku jsme zvládli spolupráci na

zadaném úkolu – výroba prezentačního plakátu pro připravované

setkání žákovských parlamentů na Krajském úřadu Liberec, které

se uskuteční 28. dubna. Práce řídil předseda parlamentu Martin

Pavelka a všichni ostatní spolu skvěle spolupracovali. Na výsledek

můžeme být náležitě hrdí.
Před spaním jsme si zahráli vybíjenou, které nebyly ušetřeny ani

koordinátorky, a poté jsme se příjemně unaveni zachumlali do

spacáků a oddávali se zaslouženému odpočinku.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společnou akci
Koordinátorky

Petra Burešová, Jiřina Suchá

Ve škole během hodin dějepisu poznáváme životy našich předků
v dobách dávno minulých. Zajímá nás také, zda i lidé ve
středověku se na ryncích tehdejších měst bavili při
iluzionistických show, tak jako se bavíme my dnes? Existují
kouzla a čáry, o kterých vypráví nejedna středověká legenda či
kronika? Jsou opravdu mezi námi záhady, které jsou
nepochopitelné? Odpovědi přinesl jednoho březnového
odpoledne do třídy 7.B opravdový kouzelník! A jmenoval se
Marcolli! Třídu ovládlo nadšení a také napětí. Co bude?! K čemu
je ta hrozivá věc, co vypadá jako mučící nástroj?
Pan Karel Riedl se věrohodně představil právě tímto lákavým a
tajuplným jménem. Dobovými kulisami, tmavým kostýmem a
rekvizitami dokonale navodil atmosféru soukromého
kouzelnického představení na královském dvoře. Taseným
mečem a zejména dechberoucími předváděnými kousky si hned
získal respekt. Dýchlo na nás tajemno čarodějnictví. Místy nám
běhal mráz po zádech a většinou jsme nevěřícně kroutili hlavami.
Nakonec mág Marcolli vyčaroval i úsměv na všech tvářích při
předvádění triků s kartami, rozvazování uzlů apod., a své „
řemeslné nářadí" dokonce nechal děti prozkoumat.
Bylo to velmi hezké odpoledne a panu Karlu Riedlovi ohromně
děkujeme za ochotu podělit se o své umění se školními dětmi.

(M. Mézlová, H. Šnýdlová)

Naše další společná akce měla být dobrodružná, akční,
kolektivní, zábavná, ale také to mělo být něco jiného. Dali jsme si
vysoké cíle a nakonec jsme vybrali….. Předlohou nám byla
televizní francouzská soutěžní hra PEVNOST BOYARD,
samozřejmě s úpravami pro dětské a školní prostředí.
Rozhodovali jsme se pro jakou cílovou skupinu program
připravíme. Jelikož to byly úkoly „náročné na zvládnutí“,
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místo našich „stálých školkových“ jsme pozvali děti ze školní
družiny.
Po několika společných schůzkách jsme měli jasno a program byl
na světě. Chtěli jsme ponechat některé prvky z opravdového
pořadu, tudíž nechyběl otec Fura a strážci pokladu.
Po příchodu se děti rozdělily dle libosti na 5ti členná družstva a
nejprve hledala ukrytý vzkaz na navození atmosféry. Po menší
nápovědě ho našli. V listě byla psána povzbudivá slova a
instrukce: týmy se barevně rozliší, kdyby se náhodou ztratily po
škole, a první parta již vyráží na trasu. Mají vyhledat deset
označených místností a vždy jen jeden plní úkol za zavřenými
dveřmi, ostatní fandí na chodbě. Každý tedy plní dva úkoly a
společně nasbírají deset klíčů „od pevnosti“. Po nasbírání všech
klíčů najdou otce Furu, který jim, za u něj splněné hádanky,
poskytne šest indícií, ze kterých musí vyluštit šestimístný
číselný kód, aby poté u strážců pokladu otevřeli dva zámky a tak
se dostali k truhle s pokladem.
Všichni se k pokladu dopracovali a odnesli si z něj medaili,
pamětní list a sladkost. Program se nám poněkud prodloužil, ale
nakonec se všichni rodičové svých soutěžících dočkali
Na závěr bych opět chtěla poděkovat svým malým organizátorům
a rodičům. Dále pak mým dospělcům Marušce, Monče, Jitce,
Kátě a Klárce za pomoc.

Helena Šťastná

Dubnové poznávání patřilo už poně-
kolikáté našemu sousednímu Liberci.
Tentokráte jsme navštívili libereckou
krajskou nemocnici a k ní příslušící zá-
chrannou službu.
V průběhu exkurze se nám věnovali
zdravotničtí záchranáři, řidiči, lékaři a
operátoři, kteří jsou zároveň ve službě.
Předem jsme byli upozorněni, že nám z
tohoto důvodu může být prohlídka
přerušena či ukončena. A tak se také
stalo Na Husovce parkovaly dva sanitní
vozy, takže nás rozdělili na poloviny a
souběžně nám představovali svou práci
a vybavení sanity. Neuběhlo ani deset
minut a už byl jeden záchranářský tým
odvolán do terénu. Nicméně nám zbyl
aspoň jeden vůz, který nám zůstal už do
konce návštěvy.
Poté jsme přešli do areálu nemocnice,
kde na nás už čekal velice milý a ochot-
ný pan doktor-dispečer. Ukázal nám
veškeré prostory dispečinku, vysvětlil,
jak funguje operační systém, který jsme
mohli sledovat po celou dobu, a s dětmi
provedl i monitorovaný hovor, kde si
měly možnost vyzkoušet, na co hlavně

nezapomenout v krizových situacích. Velice děkujeme celému záchranářskému týmu a budeme doufat, že je nikdy
nebudeme potřebovat. Helena Šťastná, Marie Hájková



Full English breakfast, plase! Pravou anglickou snídani, prosím!

BAREVNÁ PASTELKA

SOUTĚŽ VE SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ
Skládání puzzlí si buď zamilujete, nebo u něj ztratíte všechny
nervy. jsou však nejen hračkou, jež nás má zabavit, ale i
pomůckou, která má značný vliv na rozvoj smyslů. Skládání
puzzlí patří k oblíbené činnosti jak dětí, tak i dospělých. Kdo
skládá puzzle, toho nuda nepřepadne! Proto jsme rádi přijali
pozvání ZŠ Orlí v Liberci na každoroční utkání v soutěži ve
skládání puzzlí. Na utkání 6. dubna 2016 dorazilo devět škol,

v každé kategorii se mohli zúčastnit maximálně dva žáci. Z naší
školy jsme vybrali odolné jedince, kteří nejen rádi soutěží, ale
nebojí se třeba i neuspět. My jsme ale uspěli. Druhé místo pro
nás vybojovala žákyně 1. třídy Maruška Demeterová, osmé
místo obsadil Marek Mráček a deváté Míša Dědek.
Děkujeme pořadatelům ZŠ za pozvání, rádi se soutěže
zúčastníme v dalším roce. D. Nováková

Puzzle
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Snídaně ve škole?! Proč ne! V angličtině? No jasně!
Během jedné z hodin anglického jazyka jsme zkoumali, co chutná ve Velké Británii. Obrázky a videa, která jsme viděli, vypadaly lákavě
a nějak se zrodil nápad ochutnat pravou anglickou snídani. Ve škole máme kuchyňku, ve které se jednoho dubnového rána ještě před
začátkem pravidelného vyučování sešla třída 4.C. Z připravených surovin podle pokynů tato veselá parta malých, ale neskutečně
šikovných kuchařek a kuchařů během krátké doby připravila báječně vonící anglickou snídani na dva způsoby. Během příprav si děti
osvojily nová slovíčka z angličtiny, zakusily zvyky jiné země a ocenily nové nápady rozšiřující jejich dosavadní jídelníček. Především si
však parádně pochutnaly! Formou švédského stolu se servírovala velmi oblíbená všednodenní snídaně složená např. z toastů s
pomerančovou marmeládou. Popíjel se džus a mnohým zachutnal i tradiční ranní anglický čaj podávaný s mlékem. Nechyběla ani
vydatná klasika britské národní kuchyně tzv. full English breakfast, jejíž součástí jsou např. smažené žampiony a baked beans neboli
fazole naložené v tomatové omáčce, míchaná vejce či opečená slanina zakusovaná křupavým toastem. Poměrně kalorickou snídani
završila vitaminová bomba v podobě ochutnávky nejrůznějšího exotického ovoce, které na stůl poskytl projekt Evropské unie Ovoce do
škol, jehož cílem je podpořit zdravé stravovací návyky dětí.

M. Mézlová

S žáky se každoročně zapojujeme do zajímavých výtvarných soutěží. Bereme to jako výzvu.
Každá výtvarná soutěž a téma nás určitým způsobem obohatí. Musíme promyslet ztvárnění
určitého tématu, použití dané techniky a materiálu. V dubnu jsme přijeli do ZŠ Orlí v Liberci na
výtvarnou soutěž "Barevná pastelka". Námětem bylo po mírné zimě rozkvetlé jaro. Děti
malovaly voskovkami rozkvetlé květiny, narozená mláďata, jarní hry v přírodě. Za naši školu
se zúčastnili v každé kategorii 2 žáci. Nejlepšího ocenění dosáhl Marek Mráček, který soutěžil v
III. kategorii /žáci 7.-9. ročníku/.
Naší snahou je vést děti k lásce k výtvarnému umění, aby malovaly hodně a rády, aby se u nich
rozvíjela fantazie, kreativita a osobitý způsob vyjadřování. Důležité je, aby se malování stalo
dětem zábavou, koníčkem a aby je to opravdu bavilo.
Výkresy z této soutěže budou vystaveny v květnu 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Dagmar Nováková



EXKURZE PRAVĚKEM

Mc Donald´s Cup pro rok 2016 - 19. ročník

Moje nejmilejší místo (sloh)

Exkurze pravěkemVe středu 23. 3. 2016 se naše tělocvična
proměnila a my jsme se s našimi žáky přenesli do pravěku, kdy po
naší planetě chodila velká nebezpečná zvířata, pralidé a civilizace
se začala vyvíjet. Na vlastní oči jsme viděli mamuta, pravěké zbraně,
Věstonickou venuši a další zajímavosti z pravěku.
Cílem výstavy bylo dětem názorně přiblížit nejen vývoj lidstva,
kulturu, způsob lovu, život zvířat a lidí, ale i složitost obstarávání si
potravy našich předchůdců. Některé činnosti si děti mohly samy
během zajímavě komentované přednášky vyzkoušet.
Vystavené exponáty nebyly na plátně, ale jednalo se o plastické, 3D
reálné modely.
Pro žáčky byla přednáška vedena formou otázek a odpovědí, někdy
si žáci sami vybírali, o kterých exponátech chtějí slyšet zajímavosti
nejdříve. Děti tak získaly základní informace o tomto úseku dějin.
Naši žáčci byli hodně zvídaví. Dostali proto větší prostor v diskuzích,
aby byla uspokojena jejich zvědavost a oni si udělali správný

obrázek o životě v pravěku.
Pro nás všechny to bylo velice zajímavé a poutavé. Kde jinde bychom měli narazit na mamuta či šavlozubce než v naší
tělocvičně?
Děkujeme. p. uč. s žáky 2. a 3. r.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
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Účastníci: O. Danko, J. Doležal, F. Grusman, F. Koudelka, T. Ladýř, M. Magdolen, M. Rožec,A. Severa, D. Sívek,A. Válek, M. Žur
Na základní skupinu jsme zavítali do Hrádku nad Nisou, kde nás uvítali na hřišti u Základní školy TGM. Při losování jsme si vylosovali
nejvýhodnější pozici, kdy jsme nemuseli hrát dva zápasy za sebou. První zápas jsme hráli proti ZŠ TGM. Hned na začátku jsme na
soupeře vlítli, ale bohužel chyběl kousek štěstí ke vstřelení gólu. Soupeř se po chvíli otřepal a podařilo se mu vstřelit gól. Kluci
znervózněli a přestali hrát kombinačně. Zápas jsme celkem jednoznačně prohráli.
V druhém našem zápase jsme měli za soupeře ZŠ Lidickou. Jelikož ta vyhrála nad ZŠ TGM dost výrazně, měli jsme předtuchu těžkého
zápasu. Kluci po nějaké době přeci jenom začali kombinovat a podařilo se jim vstřelit více gólů.Ale soupeř byl kvalitnější a gólů nastřílel
výrazně víc. Prohráli jsme tedy i druhý zápas a skončili na třetím nepostupovém místě. I přesto všem klukům děkuji za slušnou
reprezentaci školy. VS

V úterý 15. března jsme se potěšili
návštěvou Interaktivní výstavy. Bylo tam asi
11 zajímavých aktivit, na kterých jsme si
procvičili naši zručnost, přesnost, myšlení a
sílu. Některé činnosti pro nás byly těžké, jiné
zajímavé i vtipné. Pohráli jsme si a moc nás
to bavilo.

Žáčci 2.A

Když je mi nejhůře, většinou se chci schovat před celým světem a jen tiše plakat. Vezmu si papír a tužku a běžím na louku. Tam je
mi nejlépe. Nikdo mě neslyší, nevidí, a proto se vybrečím a ze všeho se vypíšu. Kapka mi stéká po tváři a padá na modrý květ, ten
nádherně zavoní. Lehce mě pohladí jemný vánek s jarní vůní. Rozhlédnu se a vidím spoustu pestrých barev. Větřík po nich jemně

maluje. „Je to krásná podívaná, že?“ Leknu se. A mluví na mě víla, co tancuje na rybníku čistém jako zrcadlo. Má přiléhavé
modrobílé šaty. Na hlavě upletený věnec z bílého kvítí. Potom, co jsem se vzpamatovala, odpověděla jsem. „Ano je.“
Víla: „Vidím to každý den a každý den je to krásnější a krásnější.“
„Jak se jmenuješ a co tu děláš?“
„Jmenuji se Anabel a strážím tuto louku.“
Pak víla začala vyprávět, jak se tu ocitla a jak ta louka vypadala kdysi. Byla samé bláto, než přišla ona a začala se o ni starat. Teď ji jen
opatruje, aby ji nikdo neničil. Na rozloučenou mi dala věneček z modrého kvítí a náušnice, které vypadaly jako mé slzy.A řekla: „Opatruj

tyto věci dobře, až já tu nebudu, budeš louku strážit ty.

Kristýna Holubová, VII. B


