
  

Na konci ledna  proběhla anketa  a každá třída vybírala ze čtyř návrhů 
novou stránku na náš školní časopis.

Zvítězil návrh Aničky ze 6. A .Únorové číslo je  už s naším new titulem.

Jana Říhová

Chcete získat spoustu 
nových klipartů ?

 www.pdclipart.org



S  vlastivědným kroužkem a p. uč. Šormovou 
jsme se vydali na výlet do Zákup, zajímala nás 
výroba masek. Vyrobili jsme si krásné masky 
čertů a zvířat. Užili jsme si při malování i trochu 
zábavy a měli jsme radost, že si masky můžeme 
odnést domů a pochlubit se svými výtvory. 
Navštívili jsme i muzeum masek a lampionů. 
Zaujala nás i historie továrny na výrobu masek a 
vyprávění o majiteli. Mohli jsme si některé 
masky vyzkoušet a přitom jsme se výborně 
bavili. Rádi bychom si někdy podobnou exkurzi 
zopakovali a doporučujeme i ostatním dětem s 
rodiči Zákupy navštívit. Na závěr jsme si prohlédli historické památky v Zákupech, nejvíce se 
nám líbil morový sloup na náměstí a budova zákupského zámku. 
 
Za vlastivědný kroužek zdraví Ondřej Švec a Daniel Ryšavý ze 6.B. 

       Byla jednou jedna sova, jmenovala se Klára.Celé dny prolítala 
s kamarády . Jednoho dne Klárka potkala holčičku a ta se jmenovala  Ája . Klárka 
se jí zeptala, proč má na zádech tu tašku? Ája jí řekla,že  v té tašce,správně se jí 
říká aktovka,má plno učení.
Na co to učení potřebuješ, zeptala se Klárka ? Já s ní chodím do školy,kde se 
učím. A co je to škola?¨ To je velikánská budova, kde se děti a zvířátka učí.Ty, 
sovičko Klárko,ty tam máš taky svojí třídu. Nechceš jít zítra se mnou? Ano, 
rodiče mi to určitě dovolí.Jen se trochu bojím. Tak dobře, řekla  Ája, zítra v 7:00 
hodin se tady sejdeme.
      Klárka šla domů,zeptala se rodičů,jestli by mohla jít do školy, a rodiče
jí to s radostí dovolili. Klárka šla brzy spát,aby měla druhý den plno síly, jenže ona se tak 
Bála,že celou noc neusnula. Druhý den ráno si Klárka vzala na záda aktovku a šla čekat na 
Áju.Ta brzy přišla a hned si všimla,že malá sovička má kruhy pod očima, a tak se jí zeptala,co se 
stalo? Klárka jí to všechno pověděla a Ája jí řekla, že se nemá čeho bát.
     Přišli do školy, Klárka si uložila věci do skříňky a Ája jí ukázala její třídu. V tu chvíli 
zazvonilo na hodinu a Ája musela jít. Do Klárčiny třídy přišel pan učitel Sovák a 
s radostí ji přivítal a  představil ji všem ostatním žákům. Začali počítat,protože 
měli matematiku…
     Uběhl celý den a Klárka šla se samými jedničkami domů.Cestou potkala 
Áju  a všechno jí vyprávěla,jak má plno kamarádů,že sedí ve 
druhé lavici a že má samé jedničky.
Doma měli všichni radost a Klárka už věděla, že se 
nemusí bát chodit do školy.

Napsala: Bára 6.A, Karolína 3.B



                                         Kočička Janička 
Žila, byla jedna malá kočička. Ta kočička měla jméno Janička. Žila se svou 
mladou paničkou Lucinkou na konci ulice. Toulala se sem a tam, ale vždy se 
vrátila pro svou misku mléka. Když se vrátila domů, miska s mlékem tam opět byla.  
Ale co to ? To není její mistička. Ona měla s tlapičkou kočičky a tohle je s nějakou 
kostí. Vedle misky s mlékem ležela ještě jedna miska. Byli v ní takové podivné 
kuličky, které páchly jako zkažené maso. Sešla po schodech dolů. Kriste pane na 
nebesích,  kdo to je ? Vykulila Janička oči. Nemá to tak dlouhý ocas, není to 
mourovaté jako já, no tak kdo to může být ? Neměla tušení, že před sebou vidí psa.
Jakmile ji pes zahlédl,  hned za ní utíkal. Běžel jako o život. V tu chvíli si Lucinka 
vzpomněla na Janičku. ,,Já jsem nedala mlíčko Janičce“, vykřikla.
 Popadla misku, odehnala psa a snažila se přilákat Janičku. Ale ta si myslela, že ji  
Lucka už nemá ráda, když si pořídila do domu nové zvíře. Tak utekla. Lucinka 
s brekem běžela k mamince.   Maminka Lucinku utěšovala:,, Neplač, ona se jistě  
vrátí.“
,, Nevrátí mami. Uviděla psa, jistě se ho lekla a teď se bojí i mě“,odpověděla 
Lucinka a ještě víc se rozbrečela. Maminka vstala a šla do kuchyně. Ještě jednou 
zavolala na Lucku:,,Ona se vrátí!“
 Lucinka pohladila pejska a smutně řekla:,,Alespoň mi neutekla Bordy.“ Měla na 
mysli svého nového pejska, tedy vlastně fenku. Janička zatím bloudila městem. 
Najednou se jí po Lucince zastesklo. Řekla si: ,,Lucinka mě má hrozně ráda. 
Musím se tam vrátit.“
 Ale byl v tom malý háček.    
Janička si nepamatovala cestu, kterou šla a netrefila zpátky.  Ale nevzdávala se.  
Šla a šla a šla. Najednou před sebou vidí les.
,, Ale tudy jsem nešla“,mňoukla nešťastně Janička. Otočila se a šla na druhou 
stranu. Najednou vidí v dálce kouř z komína. Janička poskočila radostí. Lucinka 
má přece krb. To je určitě ten správný dům. Ale kouř byl opravdu moc daleko.  
Blížil se večer a tak si Janička řekla, že počká na ráno. Když se probudila, uviděla 
myšku.,, Hele, hele snídaně je tu“,mňoukla s radostí Janička. Ale jen co ji myška 
uviděla, tak utekla. A tak Janička neměla jediný důvod k radosti. Ale zase uviděla 
ten kouř..
,, Musím běžet za Lucinkou“, řekla si.
 Metelila ke kouři. Běžela celý den, ale kouř byl pořád ještě daleko. Stmívalo se a 
Janička si řekla:,,Ráno moudřejší večera.“
 Uchýlila se ke spánku. Ráno se zvedla a zase běžela. Tentokrát doběhla až ke 
kouři. Ano, byl to dům Lucinky. Dobývala se na dveře. Lucinka to slyšela a šla 
otevřít dveře. To bylo radosti, když zjistila, že je to Janička. Jen co Janička 
zahlédla psa, začala couvat. Ale, Jani, vždyť to je taky holčička, řekla Lucka a 
zasmála se. Janička přiběhla blíž k fence. Okamžitě si začaly hrát. Staly se z nich 
nerozlučné kamarádky.    
                                                   Markétka Kadlecová 3. B



Valentýn 
Sv. Valentýn měl být původem urozený Říman. Podle jedné z legendárních verzí byl 
roku 203 zvolen biskupem v Terni. 
V současné době je Valentýn svátek zamilovaných, slaví se 14.2. 
Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a 
pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.  
Terka Nováková 

Jedna legenda o sv. Valentýnu : 

O římském knězi, který neposlechl rozkaz císaře Claudia II. 
Císař Claudius II. byl veliký vojevůdce. Měl však problém s vojáky, kteří neradi 
bojovali, když se oženili. Zakázal proto po celém Římě svatby. Valentýn byl římský 
kněz, který přes zákaz císaře tajně oddával zamilované páry, které se chtěli vzít.  
Proto byl odsouzen k trestu smrti. Tato exekuce byla vykonána právě 14. února roku 
296. Podle legendy těsně před smrtí napsal  milostné psaníčko své milé a tak vlastně 
vzniklo první valentýnské přání.                                        Soňa a Jana 9. C

EKOTÝM informuje

Ahoj všem žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům naší školy. Rádi bychom se 
s vámi podělili o informaci, která je pro naši školu velmi zajímavá. Před dvěma lety jsme 
se zapojili do programu Ekoškoly. Cílem tohoto projektu je, aby nejen zaměstnanci, ale 
hlavně žáci usilovali o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení 
životního prostředí školy a okolí. 
Chtěli bychom proto požádat o udělení Mezinárodního titulu EKOŠKOLA - a to již velmi 
brzy.  Toto  ocenění  má  svou  prestiž,  v ČR ho  získalo  zatím  pouze  78  škol,  z  toho 
v Libereckém kraji 4. V České Lípě můžeme být první :-D. Všichni víme, že za získáním 
tohoto titulu stojí spousta práce a vzájemné spolupráce mezi námi všemi. To, co jsme se 
naučili, je pro nás už naprostou samozřejmostí. Většina z vás už ví, že nejlepší obal je 
ten, který vůbec nevznikne, že papír má dvě strany, že PET lahve nepatří do běžného 
koše, vysloužilé elektro patří na sběrná místa, baterie do boxu, že kvalitní pitná voda 
není samozřejmostí  a že i  zbytečné svícení  nevede k ekologizaci  školy a k ochraně 
životního prostředí. 
Velmi  nás těší,  že jste  zapojili  i  své rodiče -  a  to  nejen ve sběru papíru,  mobilních 
telefonů aj.,  ale také při plnění měsíčních eko úkolů. 
Líbí se nám vaše eko informace ve třídách, projekty, které někteří z vás dělají k tématu 
měsíce, zapojování se do soutěží a plnění úkolů v projektu Recyklohraní. 
Co nás čeká v březnu? 
Zaměříme se na sběr papíru, ukážeme prvňáčkům jak správně třídit, druháci vyjedou na 
EKO programy do Střevlíka v Oldřichově v Hájích, zjistíme jaký eko den slavíme, opět si 
posvítíme na svícení a spoustu dalších informací se dozvíte, když budete sledovat EKO 
nástěnku u hlavního vchodu do školy.

Váš EKOTÝM



Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Společným cílem 
všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Kačka 8. B

První vizi počítačové sítě nalezneme v povídce z roku 1946.V únoru 1958 byla založena agentura 
ARPA (později DARPA, v podstatě grantová agentura pro řešení krátkodobých projektů v 
malých týmech), která měla po úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené 
války obnovení vedoucího technologického postavení USA. Dne 29. října 1969 byla zprovozněna 
síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA. Síť 
byla decentralizovaná, takže neměla žádné snadno zničitelné centrum a používala pro přenos dat 
přepojováním paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které jsou směrovány do 
cíle jednotlivými uzly sítě). Od té doby se počet připojených počítačů i uživatelů neustále čím 
dále tím rychleji zvyšuje.
1972 – Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program
1987 – vzniká pojem „Internet“
1991 – nasazení WWW v evropské laboratoři CERN
2009 – 1,8 miliardy uživatelů
2010 - přes 2 miliardy uživatelů

J.Bittner 8.A

Masové rozšíření Internetu v Česku

Přestože na českém Internetu skončilo období, kdy přístup měla výhradně akademická sféra, 
trvalo ještě pár let, než se na vizitkách začaly hromadně objevovat e-mailové adresy. Ještě v roce 
1997 nebyla e-mailová adresa pravidlem ani u zaměstnanců firem, které se zabývaly počítačovým 
průmyslem.                                                       Nikča 6. A

Budoucnost Internetu

Rozvoj Internetu se samozřejmě nezastavil. V dnešní době se stal zcela běžným a 
nepostradatelným nástrojem, který mění současný svět. Přináší úžasné kvantum informací, 
potřebných nejen pro osobní potřebu, ale je významným mediem, zejména v oblasti komunikací s 
okolním světem a v neposlední řadě je nepostradatelným pomocníkem také pro mezinárodní 
obchod a podnikání, ale i prostředníkem komunikace mezi lidmi, bez ohledu na státní hranice.

Kačka 8. B

Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií 
propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky 
dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které na 
Internetu nalezneme.             Linda 8. B

http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/CERN
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/1987
http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray_Tomlinson&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt


Sbírali  jsme papíry, plasty, mobily, hliník, baterie, víčka a kaštany. Zapojily se 
všechny třídy a my doufáme, že to tak bude i nadále.
Zde jsou i některé výsledky:

   Papír                                Baterie                          Mobily 
1.místo 8.B                            1. místo 1.B                     1. místo 6.A 
2. místo 6.A                           2. místo 6.B                     2. místo 4.C
3. místo 5.A                           3. místo 6.A                     3. místo 2.A 

Baterií bylo v lednové soutěži nasbíráno170 kg  a k recyklaci bylo 
celkem za celé pololetí připsáno 1032 bodů.
 
Za mobily jsme získali celkem 774 bodů.

Papíru jsme nasbírali 6965,5 Kg.                                            Anička 6.a 

                                             

V prvním pololetí se nám podařilo nasbírat :           
560 kusů pet lahví, 11,3 kilogramu víček, 21,5 kilogramů 
baterií, 64 kusů mobilních telefonů a 1100 kilogramů papíru.
Doufám, že se naše třída zapojí aktivně i v pololetí druhém.

Nikol Kunová

Dne 3.2.2011 byl ve škole konkurz do sboru  pana učitele Petra 
Nováka.
Třídy chodily do Klokánku, zpívaly  a pan Novák si vybíral žáky. 
Dne 8. 2. 2011 přišla vybraným žákům pozvánka.Bylo to super! 
Děkuji za všechny žáky naší školy panu  učiteli  Petru Novákovi.
                                      
Napsala: Janča  Říhová



Tip z přírody
Rambutann neboli vlasaté liči. 
Pochází  z jihovýchodní Asie,kde roste na 
stejnojmenném stromě. Patří v Asii mezi 
oblíbené ovoce,protože chutná 
poměrně výrazně ,je pikantně sladkokyselé,aromatické,asi jako ananas 
s lehkou meruňkovou příchutí.
Plody jsou oválné nebo kulaté,tvarem i velikostí připomínají švestku 
s podlouhlým semenem. Silná červená slupka je pokryta velkým 
množstvím delších měkkých ostnů. Pod ní je rosolovitá,přesto však 
dost pevná,téměř až průsvitná,šťavnatá  dužina.  Rambutan obsahuje 
vitaminy  C a B,draslík,fosfor a další minerály,výborně chutná čerstvý i 
v kompotu  nebo ovocném salátu. Semena se používají v kosmetice 
k výrobě olejů a mýdla. Kořeny,kůra  a listy patří do repertoáru 
asijského lidového léčitelství,používají se také jako barvivo.
                                                                                                 Pája IX. B

Najdi správnou cestu                    
                                                                     Bára 6. A



PLAVECKÝ BAZÉN 
ČESKÁ LÍPA

Provozní doba bazénu
Den Čas

Pondělí -10:00 – 21:30 hod.
Úterý -11:00 – 21:30 hod.
Středa -11:00 - 21:30 hod.

-21:30 - 23:00 hod. 
noční plavání

Čtvrtek -10:00 - 21:30 hod.
Pátek 

-10:00 – 21:30 hod.

Sobota -10:00 - 21:30 hod.
-21:30 - 23:00 hod. noční 
plavání

Neděle 10:00 - 21:30 hod.

Tady bydlíme - Volfartice
Je to obec 7 kilometrů od České Lípy, směrem k České 
Kamenici. Je téměř 4 kilometry dlouhá. 
Středem obce protéká potok ,,Libchava“ ,který je 
používán k chovu pstruhů.
V roce 2006 tu žilo 627 obyvatel.
Nachází se zde místní knihovna, obecní úřad, rybníky, 
základní a mateřská škola, parky, kostel svatého Petra a 
Pavla.                                 Pája a Terka  

Den bezpečnějšího internetu 
Dne 15. února proběhla na naší škole beseda pro žáky 5. tříd na 
téma" Bezpečný internet ". Povídali jsme si o tom, jaké 
nebezpečí  nám hrozí při zveřejňování osobních údajů na 
internetu, o komunikaci s cizími lidmi a případném riziku, o 
pravidlech registrace. Všichni jsme se aktivně zapojili do 
besedy. Uvědomili jsme si, že někteří lidé mohou informace z 
internetu zneužít. Beseda byla podnětná. Doufáme, že se budou 

všichni získanými radami řídit.        
                                                                                                    Žáci 5. A 
                                                  

Plavecký bazén se nachází ve sportovním 
areálu u Kauflandu, kde také najdeme 

zimní stadion, posilovnu, saunu, masáže, 
restauraci a prodejnu sportovních věcí.

J. Bittner 8. A
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