Žáci páté třídy se zapojili
do projektu „ČTENÁŘSKÉ DÍLNY“
Během několika málo čtenářských dílen jsme se naučili pracovat s beletristickým textem a pohádkou. Je
pro nás hrou a zábavou vyhledávat v textu citace, poznávat kladné a záporné postavy, umět je charakterizovat a zaujmout svým hlasitým projevem spolužáky
a paní učitelku. Budeme zdatnými čtenáři. Ve třídě
jsme si založili knihovničku a navštěvujeme velkou
školní knihovnu. Žáci 5. třídy a paní učitelka Žižková

Sedmáci při „dílně čtení“

V knihovně mají
Greena!
V knihovně jsou tři nové knihy od Johnyho Greena, autora populárních knih se zamilovanými příběhy. Můžete si vypůjčit tyto tituly:
Hvězdy nám nepřály, Příliš mnoho Kateřin
a Papírová města. Určitě jste viděli film Hvězdy nám nepřály a Papírová města. Pokud
se vám tyto filmy zalíbily, tak Vás určitě zaujme
i kniha, možná ještě víc než filmové zpracování,
protože v ní jsou chvíle, které ve filmu nenajdete. Tyto knížky doporučuji a děkuji škole, že je
pro nás koupila!
Andrea Macháčková

Co to tu hraje?

P.S.: A na další knížku tohoto oblíbeného autora Sněží, sněží…, se můžete těšit, je objednána.

Přicházívám do školy a již více než týden se nestačím
divit! Každé ráno, dokud nezačne vyučování, hraje u šaten hudba. Po skupině Abba, přišel na řadu orchestr
Melody Makers Ondřeje Havelky. Máme tancovat? Nebo snad zpívat? V hlavě spoustu otazníků, a tak se vydávám za organizátorkou ranních hudebních chvilek, paní
učitelkou Renatou Rejzkovou. Takže: „Paní učitelko, co
nám to tu hraje a proč?" „Hraje nám tu a bude hrát muzika odlišných žánrů z různých období. To znamená vážná i populární. Hudba je od nepaměti součástí člověka.
Dává lidem radost, zdraví, pohodu a může jim i zachránit život. Mým cílem je, aby žáci poznali také hudbu,
kterou neznají a naučili se ji vyhledávat na internetu i na
koncertech. Prostě, aby se
hudba stála součástí každého z nás“.
Iva
Mrváňová a paní učitelka Renata Rejzková

Podzim očima prvňáčků
a druháčků
Kdepak plískanice, slota, sychravo… Podzim
v první a ve druhé třídě je barevný a rozmanitý.
Podzimní deště? Před těmi přeci ochrání vlastnoručně vyrobené deštníčky. K dobré náladě
přispějí pěkně zarecitované básničky…

Poděkování Báře
Příšerky, s.r.o., Ranč U Zelené sedmy, Úžasňákovi, Pohádky z chaloupky, Dva tucty pohádek z Krkonoš a Podkrkonoší, 366 pohádek na dobrou noc, Tarzan, série Harry Potter…,
tak to je jen zlomek knížek, které přinesla do školní knihovny Bára Müllerová ze šestky
a nabízí je zájemcům k přečtení. Za všechny čtenáře jí tímto velmi děkuji.
Hana Tesárková
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Výlet s vlastivědným kroužkem – Archeopark Všestary

Jazykový kurz v Německu očima
účastníků zájezdu

S vlastivědným kroužkem
jsme jeli do archeoparku
ve Všestarech a musím
vám sdělit, že je to tam
fakt super a spoustu se
toho dozvíte! Třeba že už
v pravěku si dokázali postavit pohodlné domy,
obilí důmyslně ukládali do
obilných jam v zemi.
Uměli si z něj umlít mouku a to tak, že ženy seděly
u kamene a menším kamenem drtily zrníčka obilí.
Prohlédli jsme si i pravěké nádoby a zbraně. Líbil se
mi také obrovský, vlastně v celé České republice
největší, model pravěké krajiny s malinkatými panáčky – pračlovíčky. Okolo nich byly louky, lesy,
řeky, pole, vesnice a v každé části modelu cedulka
s vysvětlením, na co se vlastně díváte. Pod každou
cedulkou bylo tlačítko, když jste ho zmáčkli, rozsvítilo se místo, ke kterému cedulka patřila. Ve Všestarech bylo všechno, co k pravěku patří, dokonce
i ukázka pohřebišť. Na památku
na nádherný zážitek jsme si mohli
na konci prohlídky
koupit super suvenýry, třeba výrobky z pazourku.

Dne 8.11.2015 jsme se ubytovali v krásném horském hotelu ve Waltersdorfu. Vybalili jsme si kufry a „mrkli“ do ostatních pokojů našich spolužáků.
Následující dva dny jsme absolvovali kurz německého jazyka na jazykové škole. Milá paní učitelka
naštěstí uměla česky, jinak bychom měli problém.
V úterý jsme se seznámili s krásnou faunou motýlího domu - pestrobarevnými motýly a dalšími
obyvateli terárií v Jonsdorfu. Viděli jsme velké žitavské postní plátno – jednu z osmnácti největších
obrázkových biblí na světě. Ve středu jsme se vydali do Drážďan. Procházeli jsme krásnými, starými budovami a po prohlídce jsme šli nakupovat do
oblíbeného nákupního centra Primark, ze
kterého jsme si přivezli mnoho krásných i užitečných
dárků pro rodiče.
Nadcházející
den
jsme se pokoušeli
vyšlapat na hrad Oybin s překrásným výhledem. V pátek náš
pobyt v Lužických
horách končí. Ráno
jsme si zabalili kufry
a ještě se vydali na
sever do historického města Görlitz. Zhlédli jsme obrovský chrám,
navštívili místní, velmi pěkné, pětipatrové muzeum a také přešli most do Polska. Celkově zhodnoceno: pobyt byl prima, škoda, že nebyl delší. Mohli
bychom ho zopakovat!

Bára Müllerová

Šprechtím, šprechtíš, šprechtíme

V polovině listopadu 2015 jsme s 10 žáky 7. –9. třídy
Dáda Effenbergová, Aneta Kuchyňková
navštívili sousední Německo. Cílů bylo hned několik.
Zúčastnit se jazykového kurzu na tzv. Volkshochschule v nedaleké Žitavě, použít dosavadní znalosti a rozšířit slovní zásobu, poznat německou kulturu, lužickou architekturu a navštívit historické centrum Drážďan a Görlitz.
Stihli jsme vše, ba i něco navíc. K mému překvapení byli žáci nadšeni nejen z absence
na hodinách matematiky a přítomnosti WiFi na hotelu, ale také z Drážďan i muzea
v Görlitz. Na závěr byla každému přidělena imaginární medaile, ať za nejlepšího baviče
zájezdu či největšího lenocha. Vzkaz pro všechny zúčastněné: Bylo mi potěšením und
ich freue mich aufs Wiedersehen.
Lehrerin Lucie

GIS Day Ve čtvrtek 19. listopadu odjelo dvacet žáků 2. stupně do Liberce na technickou univerzitu, aby se zúčastnili Dne GIS (geografický informační systém). Nejprve nám formou prezentace bylo vysvětleno, co to vlastně GIS je. Jedná se o aplikaci, která pomáhá tvořit mapy. Následovalo
plnění úkolů formou her související s aplikací GIS: procházeli jsme různá stanoviště a vyplňovali pracovní
listy. Děkujeme panu učiteli Savvovi za další rozšíření obzorů. B. Müllerová, D. Šveňha, O. Novák, D. Bendová

