
  Naše partnerská škola Mittelschule Eichstätt Schottenau  získala v  
letošním roce prestižní cenu od bavorské vlády za angažovanost v  
podpoře evropských myšlenek. Tohoto ocenění se jí dostalo díky 
dlouholeté spolupráci s  naší základní školou, neboť už od roku 2003 
pravidelně pořádáme výměnné pobyty dětí a také vzájemné návštěvy 
učitelů v  našich městech.  Předání ceny proběhlo  7. října v  Mnichově 
za účasti představitelů spolkové země Bavorsko, zástupců měst a škol 
a bylo velmi slavnostní.  Přebírala  jsem ocenění spolu s  ředitelem 
školy v  Eichstättu Erichem Krausem a žákyní z  letošního  výměnného 
pobytu přímo  od bavorského ministra školství a kultury Prof. Dr. 
Michaela Piazolo a ministra pro evropské záležitosti a média  Dr. 
Floriana Herrmanna.  Ve svých projevech politici ocenili nasazení 
učitelů a vedení škol, kteří se věnují přípravě akcí se žáky i ve svém 
volném čase  a  nad rámec svých povinností. Zdůraznili také, že  
osobní kontakty mladých lidí mají velký význam pro budoucnost 
Evropy.  Pro naše školy je získání této prestižní ceny velkou ctí a 
povzbuzením pro budoucí spolupráci. V  novinách Eichstätter Kurier vyšel o získání titulu Škola pro Evropu a slavnostním aktu velký 
článek, kde se pochvalně vyjadřují také ředitel školského úřadu a  starosta města Eichstätt. 
 Musím přiznat, že mě cena velmi potěšila, byla jsem na naše školy a jejich práci pyšná. Díky patří také našim učitelům, kteří se 
společných akcí účastní a připravují je, vedení školy a městu Chrastava, které nás v  partnerské spolupráci podporuje.  
                                                                                                                                                                                         Irena Lejsková

Ocenění bavorské vlády – Škola pro Evropu
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Chrastavský družinový výletník 2019/2020
Naučné stezky Libereckého kraje – Učebny pod širým nebem
K  aktivnímu poznávání přírody i poučení slouží naučné stezky. Liberecký kraj vyniká různorodostí přírody 
a tomu odpovídá i množství naučných stezek.
Stezky poskytují zajímavé informace ze zoologie, geologie, botaniky, nevyhýbají se ani informacím o 
historii a kulturních hodnotách. Jsou prostě velmi různorodé a i v  tom je jejich krása.
Zřizují se také zážitkové stezky pro děti, na které jsme se letos zaměřili.
Než však začneme zkoumat náš kraj, 
musíme poznat naše blízké okolí.
Proto jsme první zářijový výlet 
směřovali na získání znalostí o místě, 

kde žijeme. A kdo povolanější by nás mohl provést po městě než naše 
známá průvodkyně z  Infocentra Klára Sehnoutková, která naší 
žádosti vyhověla, a dokonce nadvakrát připravila zážitkový výklad 
přizpůsobený našim dětem.
První skupina měla štěstí na počasí a absolvovala poutavý výklad 
venku suchou nohou. Druhá skupina turistů už takové štěstí neměla a 
pláštěnky nás neminuly, zasáhla však paní Klára a improvizovala v  
interiérech. Obě skupiny však mají základní informace potřebné pro 
celoroční putování po stezkách libereckého kraje.
Chrastava žádnou naučnou stezku nemá, ale k  získání vědomostí 
nám stačili informační tabule rozmístěné po městě a právě doplňující 
výklad naší, již zmíněné, spřízněné duše z  muzea.
Snad nebude pro letošní rok platit, že: Neexistuje špatné počasí, jen 
špatné oblečení.                    

Klára, Maruška, Alice, Sonka, Tom, Hela



Chrastavský výletník ve Sloupu v Čechách

Den se zvířátky

Máme za sebou poznání našeho blízkého okolí a můžeme tedy Vzhledem k  tomu, že jsme „výletníci“, nestačil nám pouze tento 
vyrazit zkoumat přírodu za hranice našeho města. Výlet byl zážitek a zdelšili jsme putování o modrou vyhlídkovou turistickou 
nabídnut všem družinovým dětem a nestačili jsme se divit, jak trasu „kolem Bílé paní“. Některé pohledy do krajiny jsou již 
rychle byla místa v  autobusu rozebrána – k  naší potěše. poněkud zarostlé, ale našim svěřencům to vůbec nevadilo, jelikož 

měli oči zapíchnuté hluboko do země. Ne snad proto, že by se báli 
Říjnový výjezd byl cílen na interaktivní naučnou stezku Sloup- pádu, nýbrž proto, že hledali poklady přírody – mykologické 
ským lesem. Jedná se o nenáročnou cestu, která doplňuje lesní skvosty. V  celé naší početné výpravě se snad nenašel nikdo, kdo 
vyhlídkové okruhy „Sloupským skalním městem“. Je určena by si neodnesl aspoň jeden úlovek v  batohu. Nevěřili byste, jakou 
především dětem – tudíž naše cílová skupina. Stezka má 5 dokáže houba vykouzlit radost.
zastavení, která tvoří dřevěné stojany s pohyblivými prvky. Děti 
hravou formou seznámí s životem v lese. Jednotlivá zastavení Vážení přátelé přírody nesmím zapomenout podotknout, že jsme 
jsou orientována na rostliny, dřeviny a živočichy. Součástí stezky měli opět štěstí na počasí. Těšíme se za měsíc a jen tak dáááál 
je dřevěný altán „Vodní chrám“ s  lesní studánkou, který slouží ……
návštěvníkům k odpočinku a relaxaci. Jeho pohostinnosti jsme Maruška, Jirka, Ála, Pavla, Sonka a Hela
také rádi využili.
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Letošní Den zvířat začal pro čtvrťáky šifrou. Rozluštěním bylo 
jméno patrona opuštěných, nemocných a týraných zvířátek 
Františka z  Assisi, kterému je tento svátek zasvěcen.

Během vyučovacích hodin děti představily své domácí mazlíčky, ať 
už byli skuteční, plyšoví nebo na fotografiích. Dozvěděli jsme se tak 
o chovu nejen psů a koček, ale i králíčků, křečků, zebřiček, rybiček, 
želv, a dokonce obřích hlemýžďů. Děti také řešily úkoly, které 
spojovalo zvířecí téma. Při nich se prolínalo čtení, počítání, logické 
myšlení a kreativita. Na všech aktivitách pracovaly děti ve 
skupinách.

Na závěr si každý vyrobil sovičku. Ze všech pak vznikla pěkná 
výstavka.
                                                                                                                                       
                                                                              V  l .   K   o  ll m   a  n  n  o  v  á                                                                
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6. ročník v IQ Landii
Během měsíce října navštívily postupně všechny tři třídy 6.ročníku IQ Landii, kde absolvovaly vzdělávací program Laborky – Vesmírná 
mise. Program je určen pro žáky, kteří mají nově předmět fyzika.
Žáci si během těchto laborek  zahráli na vědce, kteří objevují vlastnosti materiálů a zkoumají některé jevy, které jsou důležité pro 
vyslání vesmírné rakety z naší planety Země. Během těchto laborek se žáci například  seznámili se základními metodami fyzikálního 
měření, vyzkoušeli si práci s váhami a měření vzdálenosti, zjistili, které materiály jsou magnetické a které vedou elektrický proud. Na 
jednom ze stanovišť se také  zamysleli nad uspořádáním hvězd  ve vesmíru kolem nás a vyzkoušeli si, jak se pohybují předměty v 
kosmu.  Vrcholem programu byla výroba vlastní papírové rakety, jejíž odpálení umožnilo žákům vyzkoušet si  třetí Newtonův zákon v 
praxi.
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Podzimní vycházka 15. října 2019

Z  našich prvňáčků se stali školáci se vším všudy. Čtení, psaní, počítání, domácí úkoly, mnoho nových informací a plnění povinností, 
dodržování pravidel. Občas nevíme, kde nám hlava stojí. Sbíráme první jedničky, pochvaly, ale zároveň zjišťujeme, že ne všechno se 
dá hravě zvládnout. Stojí to mnoho úsilí dětí, učitelů i rodičů. 
Proto se snažíme občas ve škole zvolnit a dětem zpříjemnit školní povinnosti různými akcemi. Začátkem října bylo krásné počasí, které 
vybízelo užít si podzimní sluníčko a krásu zbarvené přírody. Ale také utužit vztahy mezi spolužáky. 
 Téměř 40 dětí z  prvních tříd se svými třídními učitelkami vyrazily na podzimní vycházku k  soutoku řeky Jeřice a Nisy. V příjemné 
atmosféře se děti vyřádily na dětských průlezkách, lanové dráze. Dokázaly si spolu hrát, běhat, skákat, respektovat se, pomáhat si. 
Zároveň se seznámily s  novými pojmy a využily znalosti z  prvouky. 
V  odpoledních hodinách jsme se rozloučili a spokojené děti odešly domů. V dalších měsících nás určitě čekají další akce, na které se 
těšíme. 
                                                                                                               Paní učitelky Ilona Čilová, Iva Pospíšková, Zuzana Živnůstková


