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Slavnost slabikáře
Ke konci školního roku pořádají první třídy pro malé čtenáře „Slavnost Slabikáře“, aby nám žáčci ukázali, co se během školního roku
naučili. Téměř 81 prvňáčků se v průběhu května postupně vystřídalo se svými učitelkami ve svých třídách.
Již na „Vánoční akademii“ měli rodiče možnost vidět své děti v akci na podiu. Ve třídě opět naše malé hvězdy zazářily. Každý žák
dokázal přečíst, zarecitovat a zazpívat tak, že se v očích rodičů dokonce objevily slzy.
Vedení školy předalo dětem šerpy a knihy, a tím podpořilo čtenářskou dovednost našich dětí.
Věříme, že „Slavnost Slabikáře“ vzbudí v dětech lásku ke čtení a přispěje k těm milým chvílím prožitým ve školních lavicích.
Tř. učitelky 1. tříd

Exkurze na farmu Vysoká
Ve čtvrtek 9. 6. se vydalo téměř osmdesát
prvňáčků na farmu Vysoká, kde jsme měli
objednanou exkurzi s majiteli firmy. Paní
Svobodová už na děti čekala s úsměvem a
dobrou náladou.
Po statečném zdolání kopce jsme se octli v areálu firmy a ihned následovala krásná podívaná
na africké plemeno koz. Dětem se nejvíce
zalíbil kozel Karel.
Prohlídka u venkovních výběhů probíhala
výjezdem na valníku, aby děti měly možnost
uvidět koníčky z bezprostřední blízkosti.
Zážitkové učení prvouky splnilo svůj záměr.
Děti se dozvěděly o chovu a životě koní mnoho
zajímavého. Po chutné svačince byl čas k návratu, ale ještě na děti čekal sladký dárek od
paní Svobodové.
Třídní učitelky 1.tříd
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Soutěžní družinové odpoledne
Chtěli jsme pro naše děti připravit nějaké speciální ukončení školního roku. Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli program, na který
by děti vzpomínaly s radostí. Naše představa byla externí, ale abychom také změnili prostory, oslovili jsme sousední Bétel a požádali o
propůjčení jejich zahrady. Domluva byla jako vždy bez problému a vše bylo připraveno na naše soutěžní odpoledne. Jak to tak ale
bývá, nic nevyjde, tak jak potřebujete, a už od rána pršelo jen se lilo. Museli jsme tedy urychleně přemístit všechny věci do školy,
abychom mohli akci uskutečnit.
Před 13. hodinou dorazili všichni naši pomocníci čtvrťáci, rozmístili se po škole a zahájení soutěžního odpoledne mohlo začít.
Shromáždili jsme se v největší družinové místnosti, nastínili, co děti čeká a první soutěžící prvňáčci už mohli vyrazit.
Po cestě je čekalo devět úkolů, za které obdrželi naše vyrobené „chrastavské platidlo“, které v cíli směnili za nanuk a účastnický list.
Některým daly hodně zabrat ty nejjednodušší věci, jako třeba seřadit číselnou řadu od největšího, složit z písmen slovo a nebo také co
nejrychleji na sebe obléci všechno přichystané oblečení. Samozřejmě nechyběly i úkoly těžšího charakteru, například střelba z kuše,
vázání uzlů v rukavicích, poznávání pohádek, chůdy, skládání hraček z kinder vajíček či ping-pong. Byli vypouštěni po dvojicích, a aby
se nám zbytek nenudil, Maruška donesla hudební aparaturu a trénovali aerobik či zpívali písničky přes mikrofon, což se jim obzvláště
líbilo.
Na závěr jako vždy patří poděkování: všem rodičům, kteří sehnali předepsaná trička (moc to dětem slušelo, i těm růžovým klukům),
Monče Zubrové, za ochotu a nenahraditelnou pomoc, čtvrťákům-organizátorům, kteří jako vždy byli spolehlivý a na poslední chvíli si
uměli se vším poradit a myslím, že jsou výborným vzorem pro své mladší spolužáky J Bételu za ochotu a spolupráci, paní učitelkám,
které na poslední chvíli propůjčili svoje třídy, a v první řadě všem paní vychovatelkám, které se pořádně zapotily, aby vše fungovalo a
děti si odnesly prima zážitek z družiny a bez kterých by nic takového nemohly zažít.
Tímto přejeme všem rodičům a dětem pohodově strávené prázdniny!
Maruška Hájková, Iva Motejlková, Ilonka Kohlíková, Hela Šťastná

Pohádkový les
Žáci devátých tříd si pro nejmenší školáky
připravili tradiční cestu pohádkovým lesem. A
tak jsme 1. 6. oslavili Mezinárodní den dětí
v přírodě s batůžkem na zádech. Pláštěnky
jsme neužili, zato uzeninu jsme na konci trasy
s chutí opekli a snědli.
Předtím jsme ale museli na trase plnit
rozličné úkoly. Na každém pohádkovém
stanovišti jsme museli předvést něco ze své
obratnosti nebo znalosti z různých oblastí.
Novinkou, oproti minulým ročníkům, byla
samostatná cesta čtyřčlenných skupinek,
takže se do soutěžení zapojily opravdu
všechny děti.
Za svou šikovnost byly hojně odměňovány
sladkostmi, ale největší odměnou bylo pro
obě zúčastněné strany dopoledne prožité
mimo školní lavice. Všichni jsme měli radost z
úspěšně provedené akce a nejstarším žákům
a jejich učitelům za její vzornou přípravu
děkujeme.
Třídní učitelky
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Ještě jednou pohádkový les na fotografii

Školní vzdělávací políčko
Vážení čtenáři, musíme se vám pochlubit. Jsme pravděpodobně
jediná základní škola v Libereckém kraji, která má své vzdělávací
pole. Na začátek je potřeba zmínit, bez koho by to nešlo. V tomto
školním roce jsme začali spolupracovat s Výzkumným ústavem
zemědělským v Chrastavě. Za pomoci jejich rad, využití techniky
a především osiva jsme se mohli v pracovních činnostech
věnovat něčemu, čemu se říká výuka v praxi. Naši žáci byli
zapojeni do celého procesu pěstebních kroků od samého
začátku. Začalo to rytím, rozměřením záhonků, výsevem a
samozřejmě odplevelováním. Ne každému se tyto činnosti
zamlouvaly, ale skoro všichni přiznali, že se s touto prací ve svém
životě nesetkali. Krásně bylo vidět, kdo se již takzvaně hrabal
v hlíně.

Výsledek našeho snažení je nad míru uspokojivý, pole slouží
nejen k samotným pracovním činnostem, ale je využito
biologickým seminářem k pozorování, měření přírůstků a dalším
odborným činnostem. Vyučujícím k možnosti ukázek plodin v hodinách prvouky a přírodovědy. V neposlední řadě mají naši žáci
radost z toho, jak samotné pole pěkně vypadá.
Nesmím opomenout dar o pana zahradníka Schäfera i naše
učitele, kteří nám věnovali sadbu do našich pařníků.
Děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do naší prospěšné
činnosti. Děkuji výzkumnému ústavu za podporu. Děkuji všem
žákům, kteří se podílejí na rozkvětu našeho políčka.
-----------------------------------zpracoval Karel Řehák
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Pohár Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko
V úterý 24. 5. naše škola reprezentovala město Chrastavu na sportovní události „O pohár mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko“.
Hlavním pořadatelem je svazek obcí tohoto mikroregionu a jednalo se již o II. ročník této soutěže. I. ročník se konal minulý rok v Chrastavě a byl zaměřen na atletickou všestrannost. Letošní ročník organizačně zaštítila Základní škola v Mníšku.
Akce je určena žákům prvního stupně. Závodní tým byl složen ze šestičlenného družstva, kde jsme dbali na spravedlivé zastoupení
chlapců a dívek. Z Chrastavy nás vyvezl domluvený autobus, který po cestě nabral ještě další spřátelené školy.
Po příjezdu do Mníšku nás čekalo vřelé uvítání, jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. Jako dospěláčtí zástupci jsme byli svolání na
organizační poradu pořádající školou. Rozlosovali jsme pořadí škol na hlavní závod, rozdání startovních čísel a bylo nám vysvětleno,
co všechno děti dopoledne čeká, abychom je mohli patřičně připravit.
Po slavnostním nástupu, kde promluvili k dětem i čestní hosté, starostové měst, započaly samotné soutěže. Jelikož jsme vylosovali
předposlední startovací čas, volný čas nám vyplnily doplňkové soutěže, jako cvrnkání kuliček, freesbee, štafeta na chůdách či gorodky.
Na hlavní závod se pouštěly děti po dvojicích po čtyřech minutách. Nešlo pouze o rychlost, ale také o spolupráci, šikovnost, trpělivost,
prostě všestrannost. Na trase čekalo různé zdolávání překážek: plazení v písku, běh se švihadlem, koulení pneumatiky do kopce,
střelba z praku, hod míčkem do koše, tažení pneumatiky na provazu,
ručkování na laně, prolézání pneumatik, hod polenem a konečně
poslední-přechod po laně přes řeku. Poté už zasloužený oběd pro
všechny členy týmu.
Výsledný čas družstva se v cíli sečetl a zprůměroval. Všichni s napětím očekávali, zda-li právě oni budou stát na stupních vítězů.
Výsledky byly vyhlášeny při závěrečném slavnostním nástupu všech
devíti zúčastněných škol. V doplňkových soutěžích, za gorodky,
jsme získali krásné 3. místo a v hlavní soutěži zasloužené 4. místo.
Jsme velice rádi, že jsme se umístili v první desítce .
Na závěr bychom chtěli poděkovat pořádající a zároveň vítězné ZŠ
Mníšek, kdy už od příjezdu byla cítit ve vzduchu přátelská atmosféra.
Našim dětem nic nechybělo, vše bylo připraveno a zorganizováno na
jedničku, kterou si také poctivě vybojovali.
Vedoucí družstva ZŠ Chrastava Helena Šťastná
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