
Začátkem nového  školního roku  jsme obdrželi v pořadí třetí pozvání do Střední  
odborné školy Jablonecká, Liberec. Pedagogičtí pracovníci zdejší školy pro nás, 
druhostupňové  žáky, připravili  projektový den. Ve škole nás přivítali ředitel školy 
pan Milan Adamec, zástupkyně paní Bradáčová a pan Liška, který se nám celé 
dopoledne věnoval. Představil nám aktivity pro tento den, provedl dílnami, školou 
a seznámil s učebními obory na škole. Po úvodním programu se naše 10členná 
skupina žáků a žákyň rozdělila, chlapci zamířili do cvičné kuchyně vařit a získat 
tak základní informace o oboru stravovací a ubytovací služby. Dívky šly  šít  do 
krejčovské dílny, kde viděly na výrobcích  žákyň 3. ročníku, co všechno se mohou 
naučit. V dílně i v kuchyni nám pomáhali žáci zdejší školy, odpovídali  na naše 
dotazy. 
Mohli jsme si, nanečisto, vyzkoušet roli studenta. Možná nás některý z nabíze-
ných  oborů  zaujme  a staneme se v příštích letech žáky této školy. Jsme rádi, že 
pracovníci SOŠ  nám pomáhají  najít cestu k dalšímu vzdělávání a usnadňují 
nám rozhodování, které v  15 letech není vůbec jednoduché. 
Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům SOŠ za milé přijetí, bohaté občerstvení a za možnost prožít jeden den v jejich škole. Budeme 
rádi, pokud si na nás v rámci projektového dne znovu vzpomenete.  Děkujeme.                                                                         Žáci II. S 

Projektový den pro ZŠ Chrastava – 21.10.2019
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8.A v lázních

Chrastava má talent

  Hurá, jedeme do lázní! Plavky nebrat! Mnozí by se podivili, co je každém zanechaly nezapomenutelné dojmy. Jako bychom 
to za nesmysl, ale my už víme, že do těchto lázní je opravdu vstoupili do jiného světa. Motivy obrazů a barvy nás k sobě zcela 
nepotřebujeme. Ve čtvrtek 14. listopadu odpoledne jsme se připoutaly. Poté jsme postupně zhlédly i ostatní výstavy, dokonce 
poprvé společně vydali do liberecké novorenesanční budovy, kde jsme objevili obraz od J.Führicha. 
se mnozí kdysi učili plavat. Nyní zde však sídlí oblastní galerie.   Nakonec jsme setmělými ulicemi zamířili do centra Liberce a v 
  Chtěli jsme si prohlédnout toto nádherné místo a také nás zaujal kavárně si užili sladkou tečku za dnešním dnem nabitým 
název výstavy Hledání smyslu namalovaného krokodýla na kulturními zážitky.
obloze. Velkoplošné obrazy umístěné na ochozu bazénové haly v                         (K.Kašková)

2

Ve středu 13. listopadu se vydalo 25 účinkujících dětí do II. B. 
Děti přišly soutěžit ve zpěvu, tanci a kouzelnických doved-
nostech. Každý  divák  si odnesl zážitek z vystoupení: písničky 
z pohádek, písně našich interpretů pop music.
 Letošní talent byl obohacen taneční a kouzelnické dovednosti, 
při kterých se divákům i porotě tajil dech.
Letošní porota to měla velice obtížné, protože vystupovali 
opravdoví „ profesionálové“.
Porotě patří veliké poděkování za spravedlivé hodnocení a 
vtipné komentáře. 
Celým pořadem provázela Anička se svým kamarádem Lojzí-
kem, kteří na začátku talentu děti přivítali, zazpívali a zatančili 
písničku „Pod naším okýnkem“. Závěrem poděkovali dětem za 
pěkné odpoledne. Všichni si domů odnesli diplom, medaili a 
sladkost.                                    Učitelky prvních a druhých tříd

HUDBA ŠKOLÁM aneb HUDEBKA TROCHU JINAK
V pondělí 18.11.2019 se třetí až páté ročníky zúčastnily akce Hudba školám, která se konala v CVA. 
Pořad s podnázvem Filmová a muzikálová tvorba děti (i paní učitelky) velmi zaujal. Hudebníci předvedli několik písniček z českých, ale i 
zahraničních muzikálů a filmů. Děti měly možnost vidět skvělého klavíristu, který skládá hudbu pro pražská divadla, i ostravské rodáky 
hrající na akustickou kytaru i celou soupravu bicích. Z dětí se také staly zpěváci, kteří spolu s kapelou zpívaly na mikrofony například 
hity Karla Svobody nebo písničky z pohádky Princové jsou na draka. 
Jsme moc rádi, že jsme mohli dětem zpestřit výuku hudební výchovy o tak skvělé muzikanty, kterými tito pánové bezpochyby jsou. 
Těšíme se zase někdy naviděnou.                                                                                                                                        K.Kohlíková

Cesta do Země spánku

Právě jsem si lehl do postele a už jenom nedočkavě čekám, kdy přestanu vnímat a probudím se v Zemi spánku. Ještě před svojí 
výpravou jsem vypil celou sklenici mléka. Po nějakých deseti až patnácti minutách jsem už nevnímal a objevil se až na cestě.

Je to tady pořád stejné a zajímavé! Ze spacího balónu mám skvělý výhled na celou zemi. Ale stále nevím, jestli na jih na Spací 
trampolíny, anebo na sever do Plyšákové ZOO. Po krátkém přemýšlení jsem si přece jenom vybral směr sever přes města Spánkovice, 
Plyšákovice, Dřímovice a přes hlavní město Sen. 

Už jsme skoro dorazili do Plyšákové ZOO. Stačí jenom přistát na spací ploše. Pozor, za 3…2…1… přistáváme! Při placení musíme 
zaplatit 200 spánkošlofů. Výdy jsme platili pouze 150, ale bohužel jsem přerostl 160 centispánků. Při vstupu jsem hned uviděla 
plyšožirafu, tygra můra a ještě pár super spacích plyšáků.

Ale ne! Je to tady! Všechno se ztrácí a já zase vstávám do školy. Ještě předtím, než se probudím, zakřičím: “Večer!”
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Nocování 5.C
 Ještě než k nám přijede Martin na bílém koni a přikryje sněhem ohniště, rozhodli jsme se přespat v naší nové škole. Děti se těšily, my se 
děsili. Ne snad proto, že bychom se báli úrazu, nedostatku nápadů či zlobivých dětí, nýbrž znehodnocení zrekonstruované budovy, 
jakožto první nocující po jejím slavnostním otevření. Později se ukázalo se, že strach byl zbytečný…
Letos se s páťáky nechystáme na školu v přírodě, aby však naše děti nebyly ochuzeny o dobrodružný zážitek, pojedeme ke konci roku 
na celodenní výlet do Lužických hor. Velice nám imponuje projekt, který probíhá v Tolštejnském panství, nazvaný „4 živly“ – podrobně 
popsán na internetových stránkách . Při přípravě večerního programu nám pomáhali naši známí, vždy ochotní 
pomocníci z osmých tříd. Jak již sám obsah napovídá, stačili nám dnes pouze čtyři. Ti se stali kapitány čtyř týmů, oblečeni do barev 
přírodních živlů, jak je ztvárněno již ve zmíněné hře. Zadávali svým mladším spolužákům úkoly a za jejich splnění sbírali indicie. Po 

získání všech nápověd muselo družstvo uhádnout to, co znamenají 
jako tým. Přišli na to všichni. Červení oheň, modří voda, tyrkysový 
vzduch a hnědí země.
Poté jsme jim nastínili středověké chápání čtyř živlů a jejich výklad o 
vnitřním složení člověka. Třída se rozmístila do čtyř skupin dle 
měsíce svého narození  a zjistili, kdo je jaký živel. 
Úvod na výlet tedy máme hotov a v květnu nás čeká putování s živly 
za živly   Jak je psáno v pravidlech, cituji: 
„S ohnivým živlem poznáte pozůstatky zdejších sopek, navštívíte 
místa, co smrdí čertovinou, místa, kde blesk či oheň se do krajiny 
podepsal.
S živlem vodním se podíváme ke studánkám, rybníkům, přehradám, 
vodopádům a i na nějaký ten meandr dojde. 
K živlu země vážou se skály, suťová pole, staré lomy, jeskyně, štoly i 
pozůstatky tektonických dějů dávných časů.
 Živel větru vám představí místa, kde to pořádně fouká a fičí, místa 
kde máte k nebi blíže a kde do kraje se ze široka rozhlédnouti 
můžete.“

Krásná citace, však? Budeme si přát, aby se naši dobrodruzi těšili na výlet, tak jako na nocování  a ve zdraví  jsme navštívili všechna 
naplánovaná místa….
                                                                                                                                                         Renata Hochmanová, Hela Šťastná

MALÁ ŠKOLNÍ SUPERSTAR
Letos už po patnácté proběhla pěvecká soutěž pro 3. – 5. ročníky Malá školní Superstar. Z učebny hudební výchovy, která nám už 
kapacitně nestačila, byla tato tradiční akce přesunuta do sálu CVA. Děti si tu mohly soutěžní atmosféru vyzkoušet přímo na pódiu v záři 
reflektorů.
V podání vítězů třídních kol zazněly písničky různých žánrů. Děti nápaditě obohatily svá vystoupení o rekvizity, kostýmy a mnohé z nich 
také zatančily. Vše hodnotila porota, a ta měla moc těžký úkol – vybrat to nejlepší.
Zatímco se porota radila, všichni soutěžící i diváci v sále společně zpívali oblíbené písničky. Poslechli si také píseň Zvonky štěstí v krás-
ném podání hostů Adama a Emy Bilinski.
A pak to přišlo. Závěr a s ním verdikt poroty, která v každém ročníku udělila 1., 2. a 3. místo.  Takže ti úplně nejlepší letošní soutěže:

3. ročník – Anna Kracíková, Edit Krňanská a Jana Hochmanová s písní Tři citrónky
4. ročník – Jakub Jaroš s písní Senochrup
5. ročník – František Severa a Tereza Smuliacová s písní Tam na kopečku                                                                    Vl. Kollmannová

www.4zivly.cz

http://www.4zivly.cz
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Podzimní prázdniny – aktivně v družině

Vzkazy osmáků siru N. Wintonovi

Každý si významné momenty připomíná jinak. I my jsme si chtěli vzpomenout na význačný historický 
den vzniku samostatného Československa a to tím, že vyrazíme tam, kde se procházel i náš první 
československý prezident T. G. Masaryk.
Je to vyhlášená turistická trasa v Semilech - Riegerova stezka, na jejímž začátku (v našem případě 
konci :-) můžete právě nalézt pamětní desku, která připomíná návštěvu “prezidenta osvoboditele“.
Stezka byla pojmenována po nejslavnějším semilském rodákovi, politikovi a spisovateli, Františku 
Ladislavu Riegerovi . Celé údolí Jizery, včetně stezky, bylo v roce 1951 vyhlášeno přírodní rezervací 
a v roce 1983 doplněno třinácti informačními tabulemi o zdejší geologii, flóře, fauně a tudíž se stala 
naučnou stezkou, která se nám náhodou hodila do našeho celoročního družinového programu o 
naučných stezkách libereckého kraje.
Celodenní putování začalo na semilském nádraží a vedlo Kamenického stezkou přes skalisko Myší 
díra až k hydroelektrárně ve Spálově, kde jsme se už napojili na naši cílenou cestu. Projdeme okolo 
studánky Antala Staška a skrz skalní tunel. Pozoruhodností na Riegrově stezce je ve skalní soutěsce 
77 metrů dlouhá visutá lávka (galerie) nad hladinou řeky Jizery. Hned za visutou lávkou se nalézá 
technická památka jímací jez a domek jezného.
Vzhledem k tomu, že cesta nebyla právě nejjednodušší, rozhodli jsme se, že je další den odměníme 
za vytrvalost a houževnatost návštěvou libereckého zábavně vzdělávacího centra IQLandie, kde se 
vědou baví děti i dospělí.
Věříme, že z obou výletů si ponesou příjemné zážitky …….. hlavně na dopravní prostředky.

Drahý sire Wintone, tímto vzkazem Vám chci sdělit svůj obdiv a úctu. Zachránit stovky dětí před hrůzným osudem mučivé smrti je 
hrdinský čin a Vy jste pravý hrdina. Lidí jako Vy je na světě málo, proto je nutno si jich vážit a připomínat jejich skutky i budoucím 
generacím.

                                                       (M.Stará, 8.A)

Vážený pane Wintone, jsem šokována, že se v této hnisem prolezlé společnosti našel někdo jako Vy a Váš přítel. Asi to ale bude 
tím, že jsem se narodila v jiném století než Vy. Na chvilku jsem zapomněla jak dýchat, když jsem se dočetla, co jste dokázal. 
Společnost by se od Vás měla učit.

                                              (S.Stejskalová, 8.A)
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Okresní kolo ve florbale děvčata 8. – 9. třída
Máme za sebou první florbalovou výzvu letošního roku. Začátkem 
listopadu předvedla děvčata z první skupiny vynikající výkon. Vý-
sledkem 23:0 postoupila z okresního kola do krajského. Odehrály tři 
zápasy s výsledky 7:0, 3:0 
a 13:0. Skoro totožný 
výsledek už se jim povedl i 
minulý rok, kdy počet pu-
štěných branek taktéž 
zůstal na nule a vstřele-
ných o jednu méně, takže 
22. Těšíme se na další 
pokračování, které se 
nám minulý rok nepo-
vedlo tak, jak jsme si představovaly a doufáme, že naše přání 
postupu se povede. 
Na konci měsíce odehrají svůj první turnaj také prvostupňová 
děvčata-skupina 2, snad se také zadaří a postoupí jako jejich starší 
kolegyně.
Chtěla bych se dnes pozastavit nad nezbytnou součástí každého 
týmu a tou je chování. Čím dál častěji se nám stává, že atmosféra na 
hřišti je nepříjemná, chvílemi až neúnosná. Sledujeme, že převážně 
v libereckých kolektivech (samozřejmě ne ve všech) převládá 
agrese, namyšlenost, drzost a vulgarita. A to nejen ze strany dětí, ale i 
trenérů/pedagogů. 
Ve stínu těchto zjištění si samozřejmě o to více vážím svého kolektivu 
děvčat, ve vztahu k druhým lidem. Nejenže na soupeřky nepokřikují 
sprostá slova, pozdraví, hrají férově a bezpečně, respektují výroky 
dospělých, ale také uznají a podají ruce poraženým. Budu doufat, že 
to našim chrastavským dětem vydrží co nejdéle, neodradí je od 
dalších sportovních setkání a jak stojí psáno: „Ten kdo žije a hraje 
čestně, je vždy vítězem.“                          
                                                                              Florbal Chrastava 
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