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Sportovní dny dětí a mládeže
V posledních letech se často mluví o tom, že fyzická kondice dětí
se výrazně zhoršuje, že děti nesportují, nemají dostatek pohybu.
Volný čas netráví společně s rodiči, ale každý u svého počítače,
zavřený ve svém pokoji. A výzkumy tento trend bohužel potvrzují.
Není třeba zdůrazňovat, že sport či jakákoliv jiná pohybová
aktivita je nesmírně důležitá pro správný vývoj dítěte. Děti se při ní
vyřádí, rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti, soutěží s
ostatními a naučí se prohrávat a získají nové kamarády. Je jisté,
že dětem nestačí jen pohyb při tělesné výchově. Proto se ve
speciálních třídách na naší škole snažíme o rozvoj turistiky. Nic
nás to nestojí, když pěšky vyrazíme k větrným elektrárnám a
vycházku spojíme s fyzikou. Dojdeme se podívat na betlémy
vystavené vždy o Vánocích v Kryštofově Údolí, svezeme se na
transbordéru, uspořádáme si vlastní novoroční pochod s
opékáním buřtíků na sněhu. Letos jsme děti vzali do Kuželny v
Chrastavě v rámci seznamování s netradičními sporty. Na jaře
se každoročně zúčastňujeme
Okresního kola Atletického
čtyřboje žáků ZŠ. Abychom se dobře připravili, uspořádáme si
vlastní čtyřboj a vybereme nejlepší sportovce. Soutěžíme ve
vrhu koulí, běhu na 60m, skoku dalekém a ve vytrvalostním běhu.

Nejmladší a nejnadšenější sportovkyní letošního utkání byla
žákyně 1. ročníku Gábinka Pavlíčková. Do všech aktivit se pustila
s nadšením a z neúspěchu nebyla smutná, naopak se snažila
znovu a znovu. Výrazné zlepšení ve skoku dalekém nastalo u
Alenky Málkové, Dušan Herák všechny překvapil ve vytrvalostním běhu, vytrval a doběhl mezi prvními.
Vyhodnocení starších žáků:

Nejlepší sportovci a malí nadšenci nás pojedou reprezentovat na
Okresní kolo Atletického čtyřboje 16. května 2016 do Liberce.
Dagmar Nováková
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IQ LANDIA - Víš, co ještě nevíš?
Květnové úterý bylo pro speciální třídy znamením výletu směr Liberec, IQ
Landia. Všichni jsme byli plni očekávání, co nás v interaktivním centru čeká. Před
budovou jsme si vyzkoušeli první chytrou zábavu, zvedání auta pomocí páky.
Po milém přivítání personálem v recepci jsme si společně prošli šestipatrovou
budovu, vysvětlili pravidla a zábava mohla začít. Děti se rozdělily na skupiny,
starší žáci vzali pod křídla mladší a během chvilky všichni zmizeli v různých
sekcích plných zajímavých exponátů. Ve dvou speciálních třídách jsou žáci od
prvního do devátého ročníku. A to je právě na IQ Landii skvělé, cílovou skupinou
jsou návštěvníci bez rozdílu věku dychtící po hravém poznávání.
Malá Gábina byla očarovaná Vodním světem, který přináší hrátky i experimentování s vodou. K dispozici je pořádné vodní koryto, mlýnky, trubky, stroje,
trysky. A fontána stříkající vodu do třetího podlaží. Fascinovaně sledovala
měnící se barvy, zvuky různých hudebních nástrojů, a pokud jsme ji nesledovali,
ráchala se ve vodě. Starší žáky zaujala expozice zaměřená na téma Člověk aneb
Cesta do hlubin lidského těla. V této části je pravděpodobně nejdražší exponát
centra – mluvící humanoidní robot.
Po občerstvení jsme vyzkoušeli venkovní tobogán, byl sice trochu mokrý od
deště, ale touha projet se byla větší. Úterní dopoledne v IQLandii uběhlo tak
rychle a většině z nás se ještě nechtělo domů. Ale byl čas. V autobusu do
Chrastavy nám děti překotně vyprávěly, jeden přes druhého, co všechno viděly,
co vyzkoušely, kde překonaly strach a co by chtěly stihnout vyzkoušet příště. A
ještě plánovaly školní výlet. Zkrátka celý den byli všichni milí, poslušní, nadšení.
No není to příjemně strávený den i pro učitele?
Dagmar Nováková

Za poznáním Libereckého kraje – hrad Grabštejn
Dubnový výlet patřil národní kulturní historické
památce – hradu Grabštejnu v ne-daleké obci
Chotyně. Dopravu jsme zvolili, jako vždy, vlakem.
Po příjezdu nás čekal trochu spěšný pochod na
hrad, jelikož jsme měli přesně určený čas
prohlídky. Máme šikovné turisty, stihli jsme to s
předstihem, a dokonce posvačili před prohlídkou.
Měli jsme být rozděleni na dvě skupiny, kvůli
velkému počtu dětí, nicméně si slečna
průvodkyně troufla provést nás všechny
najednou. Ukázalo se, že to byl správný počin,
jinak bychom nestihli zpáteční vlak.
Spatřili jsme dobové interiéry paláce, expozice
nábytku a obrazů, kapli sv. Barbory a zakončili
jsme vyhlídkovou věží, kde jsme museli zdolat
převýšení 86 schodů.
Děti dostaly velkou pochvalu za chování,
odměnou jim byla mapa památek a průkaz o
návštěvě hradu, do kterého mohou sbírat razítka
dalších turistických míst.
Děkujeme moc slečně průvodkyni za vstřícnost i
trpělivost a prozradím malé tajemství : měli jsme tu čest, že nás hradem provázela sv. Barbora v civilu
Hela Šťastná, Maruška Hájková

Svátek čarodějnic
Ukončit vládu zimy podle starých tradic se nám podařilo 29. 4. 2016. Dopolední program se odehrával v 1. a 2. třídách i dalších
prostorách školy v Revoluční. Malé čarodějnice se svými mužskými kolegy plnily náročné úkoly čarodějnické školy. Mezi luštěním
kvízů, pátráním po výsledcích, hledáním pokladu a řešením hádanek zbylo i dost času na výuku čarodějnických dovedností. Děti se
učily kouzla a zaklínadla, obsluhovat koště nebo uvařit kouzelný lektvar z čarodějnických přísad. Jen na zlobení se času nedostalo a
tak všichni dostali pochvalu za to, jak skvěle si v netradiční škole vedli.
Odpoledne vyměnily děti čarodějnické převleky za sportovní oblečení. Přes 40 dětí z 1. A a 1. C se vydalo v průvodu na hřiště ve Školní
ulici. Tady na ně čekaly soutěže s čarodějnickou tematikou, ve kterých prověřily svou paměť, rychlost, ale i dovednost čtení nebo psaní.
Důležitá byla také souhra a spolupráce se skupinou. Vyvrcholením báječného odpoledne bylo vlastnoruční opékání uzeniny a pálení
čarodějnice. Vyhrazený čas rychle utekl a nám se ani nechtělo odcházet. Přispělo k tomu hlavně hezké počasí a pěkné chování všech
účastníků.
Smůlu na počasí měli naši kamarádi z 1. B. Ti mohli akci uskutečnit až na druhý termín, a to jen pod střechou. Ale moc si ji užili.
Vymýšlení jmen pro čarodějnice, skládání puzzlí, kresba čarodějnic nebo hledání rozdílů děti bavilo, až se jim nechtělo domů.
Svačinkou se osvěžily a sportovní diciplíny v tělocvičně, například létání na koštěti ve skupinkách, zvládly děti na výbornou.
A příští rok se všichni budeme těšit na tuto akci, kterou si zpestříme lampionovým průvodem a nocováním ve škole.
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Parlament potřetí aneb 80 Kč za 3 minuty
Z pohledu vyučujících:
Byla to třetí návštěva Poslanecké sněmovny v posledních třech letech. Uskutečnila se 28.4.2016 a zúčastnilo se jí 46 žáků z 8. tříd.
Prohlídka začala promítnutím nového filmu o historii i současnosti českého parlamentu a většinu žáků projekce zaujala. Následovala
přísná kontrola u vstupu do Thunovského paláce a pak prohlídka pracovních a reprezentačních prostorů PS. Nejzajímavější byla určitě
prohlídka jednacího sálu. Žáci vyhlíželi známé politiky, které znají z televizních obrazovek, ale tentokrát (na rozdíl od loňského roku)
žádného nepotkali.
Po skončení prohlídky následovala příjemná procházka Valdštejnskou zahradou v areálu Senátu a poté netradiční jízda pozemní
lanovkou na Petřín. Část žáků se vydala do bludiště, část na 60 metrů vysokou rozhlednu a zbývající žáci strávili čas u stánku s
občerstvením, aby nabrali síly na cestu přes Malou Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí. Byl sice konec dubna, ale cizinců
jako v době letních dovolených. Pěší putování bylo ukončeno v Palladiu na náměstí Republiky.
A co říci na závěr? Snad jen tolik, že náklady na cestu do Prahy rok od roku rostou. Jen za výstup z autobusu na Malé Straně, který
trval asi 3 minuty, jsme museli zaplatit 80 Kč. Ale soudě podle utrácení některých žáků to nic neznamená, vždyť mnozí z nich zaplatili za
módní nápoj Bubbleology 95 Kč.
Z pohledu žáků:
„V Praze se nikdo nenudil, je to město, ve kterém je spousta památek, ale bydlet bych v ní nechtěla.
Naše první zastávka byla Poslanecká sněmovna. Podle mě naprosto nudné místo. Mnohem zajímavější byl Petřín.
Bludiště není nic moc, ale potom jsme vylezli 299 schodů na rozhlednu. Ten pohled na celou Prahu je něco, co jen tak nezapomenu.
Určitě tak polovina žáků se nejvíce těšila na obchodní centrum Palladium. Na Petříně jsme nafotili 80 selfíček.
Nejvíce se mi líbili pávi ve Valdštejnské zahradě.
Karlův most jsem si moc neužila. Byla jsem ráda, že jsem se neztratila v davu.
Na každém rohu potkáš milióny turistů.
Nejlepší z celého výletu do Prahy byla jízda autobusem.“
V. Řehořek, P. Burešová

A ještě jednou Praha aneb tentokrát 50 Kč za 3 minuty
O necelých 168 hodin později se do Prahy vydali další žáci, tentokrát ze 7. tříd. Cílem nebyla Poslanecká sněmovna ani Senát, ale
návštěva historických klenotů Prahy.
Exkurze začala na Pražském hradě prohlídkou gotické katedrály sv. Víta, pokračovala v románské basilice sv. Jiří, Zlaté uličce a
Daliborce. Tam jsme neplánovaně vyslechli skvělý výklad neznámého průvodce ze Zlínského kraje, který provázel středoškolské
studenty. Pak už jsme zamířili k renesančnímu skvostu – letohrádku Belvedéru.
Odpoledne jsme pokračovali klasicky: Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Karlův most, Betlémská kaple, Staroměstská radnice,
orloj, Celetná ulice, Prašná brána, náměstí Republiky a tradiční zakončení v Palladiu.
A co říci na závěr? Počasí nám přálo, všechny naplánované památky jsme si důkladně prohlédli, v Palladiu si děti opět nakoupily
oblíbené nápoje a při výstupu z autobusu jsme tentokrát za 3 minuty zaplatili „jen“ 50 Kč. Ještě že se zatím při nástupu v ulici Na
Florenci nemusí platit.
V. Řehořek, M. Mézlová

Čarodějnické odpoledne „u Michálků”
Koncem dubna připravujeme pro naše žáky čarodějnické nocování
a další tematické aktivity. Počasí nám nepřálo, proto jsme
čarodějnickou vycházku uskutečnili až začátkem května. Využili
jsme pozvání rodičů Natálky zakončit vycházku na Bedřichovku u
nich na zahradě.
Po příjemné cestě si děti opekly uzeninu, spálily papírovou vlastnoručně vyrobenou čarodějnici a pak už si jenom hrály a hrály a
hrály. Domů se nikomu nechtělo.
Paní Michálkové moc děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry a
za občerstvení.
Konec roku se blíží, nezbývá už mnoho společných chvil. Těšíme se
na školní výlet do Adršpašských skal, připravujeme vystoupení pro
rodiče a poslední nocování.
Děkuji všem rodičům, kteří nás zvou a připravují příjemné prostředí
pro naše děti.
Zuzana Živnůstková

Škola v přírodě III.A a IV.B
Je neděle odpoledne, 15. května. Před školou autobus plný dětí. Tak ještě naposledy zamávat rodičům a pak už odjezd směr Český ráj.
Třeťáci a čtvrťáci míří na školu v přírodě za poznáním, dobrodružstvím a zážitky.
Čtyřdenní pobyt v penzionu Espero ve Skokovech byl motivován pro třeťáky putováním za pohádkou a pro čtvrťáky starými českými
pověstmi. A tak děti na dané téma řešily šifry a kvízy, trénovaly paměť, stavěly příbytky pro lesní skřítky a modely slovanských chýší,
vymýšlely scénky. Nechyběly oblíbené bojové hry, ani hledání pokladu. Celý pobyt trávily děti co nejvíce venku, absolvovaly dva
náročné pěší výlety. Nechyběl ani závěrečný táborák s opékáním buřtíků a zpíváním tábornických písniček. A cestou zpátky do
Chrastavy se ještě zastavily na zámku Sychrov, kde je čekala prohlídka s princeznou a setkání
s dravými ptáky...Je čtvrtek odpoledne, 19. května. Autobus plný dětí se vrací. Všichni jsou unavení, ale nabití novými
zážitky.
Vl. Kollmannová
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Domácí úkol z českého jazyka
Ke konci května se třída III.C loučí se školním rokem. Děti budou naposledy
nocovat v naší škole a připravily si vystoupení pro rodiče. Využily úkol z
českého jazyka „Složit o sobě báseň“. Mile nás překvapily svým důvtipem a
podporou svých rodičů. Nejvíce si ceníme, že se úkolu zhostili všichni a
navzájem si pomáhali.
Jmenuji se Patrik
a chodím na tělocvik.
Moc mi nejde učení
je to velké mučení.
Baví mě moc běhání
vyhrál jsem už medajli.
Školu mám však rád,
fotbal umím také hrát.
Dovedu i malovat,
mé obrázky má každý rád.
Patrik Kotlár
Říkají mi Matěji,
proč tě holky nechtějí.
Já se tomu ale směji,
s kamarády srandu dělám,
až se za břicho popadám.
Vím, že kamarádi hodný jsou,
pak se perem o balón.
Všichni si to užijeme,
pak se rádi napijeme,
naše švanda končí a
já se s vámi loučím.
Matěj Magdolen
Barunka je jméno moje,
povím vám teď zájmy svoje.
Ráda běhám po lese,
v mapě cesta najde se.
Do cíle vždy běžím snadno,
ať je vítr, horko, chladno.
Ráda kreslím, maluji,
rukopis tak trénuji.
Psaní-to však není hobby,
k tomu prostě nemám vlohy.
Proto radši sportuji,
týdně ping-pong trénuji.
Barbora Lipenská

Říkali mi Matýsek,
když jsem byl jak Cipísek.
A teď už jsem velikém,
hlavně mi tak neříkej.
Jsem levák a nervák.
Slzičky mi často kanou,
mějte mě rádi s touto vadou.

Chci se s vámi přátelit,
štěstím se pak budu tetelit.
Jsem všude tam, kde se něco
děje,
rodina se se mnou často směje.
Matěj Celler
Já jsem hodný kluk,
silný jako buk,
odmala mi říkají lucky Luke.
Na rozdíl od filmového hrdiny,
nehoním se za zločiny
a nechytám zlosyny.
Já mám rád dobré jídlo a pití,
mám rád, když slunce svítí.
V garáži s tátou rád pobývám,
těžkou hlavu z toho nemívám.
Každý může být můj kamarád,
když bude mě mít rád.
Ve škole nejsem dutý,
všechno mám zmáknutý.
Někdy svéhlavička jsem,
to je pak se mnou zlý sen.
Luky Celler

Virtuální konference
chrastavských žáků
s tureckými a norskými žáky
Skupinku pěti chrastavských žáků (D. Heblák, F.
Cesar, A. Jeřábková, D. Bouda, P. Novák) čekala v
pondělí 9. května životní premiéra ve způsobu sdílení
informací badatelské činnosti. Chrastavská škola se
jako jediná škola v ČR zapojila do mezinárodního
vědeckého projektu MASCIL. Žáci v průběhu jednoho
týdne denně sledovali spotřebu elektrické energie ve
svých domácnostech. V dalším týdnu vytvořili
prezentaci o svém městě, škole, ale především
přehled a porovnání jednotlivých zjištění a výsledků z
výzkumu. Vyvrcholením celého projektu byla hodinu a
půl trvající videokonference mezi třemi zeměmi. Naši
žáci vedli komunikaci s tureckou skupinou žáků z
Ankary a norskou skupinou z Trondheimu. Celá
diskuze byla řízena norskou moderátorkou. Žáci naší
školy předvedli nejen velmi dobré komunikační
dovednosti v anglickém jazyce, ale také dovednost
správně a výstižně prezentovat podstatná zjištění a
porovnání z výzkumu. Vyzkoušeli si tak formu sdílené
komunikace, která je v dnešní době blízká nejen
vrcholnému managementu většiny firem, ale je i stále
běžnější praxí vysokoškolských studentů. Žáci strávili
projektem velké množství času, naučili se mnoho
nových slovíček a získali bezpochybně cennou
zkušenost do dalších studentských let.
Tomáš Jerje, Markéta Mézlová

Já jsem Kuba z Chrastavy,
kocoura mám z Ostravy.
Jmenuje se Pepino,
a není s ním nuda.
Mě říkají rarášek,
vemte si na hlavu raději prášek.
Když já něco vymyslím,
tak to stojí za to.
Mamka mi pak neříká,
ty jsi moje zlato.
Matika je věda,
zle mi je až běda.
Zuzanka mi pomůže,
ale zázraky nezmůže.
Uklidním se v kostele a
pak jdu do postele.
Kuba Celler

Čarodějnická škola v úplavicích
Ve III. A se 28. 4. konala čarodějnická škola. Děti přišly ve strašidelných
kostýmech. Paní profesorka Netopýrka Havránková je rozdělila do šesti kolejí
s legračními názvy, např. Šnekoprsk, Fifibrk, Kobrojed a další. Čarodějové a
čarodějky obdrželi studentské průkazky, do kterých si později zaznamenávali
hodnocení splněných úkolů.
Z každé koleje byl vybrán jeden odvážlivec, který se měl vydat do posledního
patra. Tam čekala kostra a na ní byly svitky s čarodějnickými úkoly z češtiny,
matematiky, prvouky, výtvarné a pracovní výchovy.
O přestávkách vařila paní profesorka čarodějnický čaj z kozích
bobků a rulíku zlomocného.
V čarodějnické škole se dětem líbilo. napsal Tonda Severa, III. A
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Petr Novák z 9.C prezentuje výsledky elektrické
spotřeby a objasňuje rozdíly mezi žáky

