
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Červen 

 
Cyklistický kurz Drhleny  

 
 

Na začátku června  se uskutečnil cyklistický kurz devátých tříd . V 8:00 jsme 

vyjížděli od školy  směrem  Drhleny, které 

byly od nás vzdáleny 65 km. Kolem čtvrté 

hodiny odpolední celí unavení a vyčerpaní 

jsme dorazili do kempu, kde jsme se 

ubytovali v chatkách a byli rádi, že jsme  

na místě. Druhý den nás však čekal další 

výlet, ne moc nadšení jsme tedy nasedli na 

kola a vyrazili. Byla  tu před  námi další 

náročná  jízda. Jezdili jsme  v lesích,  

po loukách, po stezkách, všude, kde to bylo 

jen  možné. Každý den jsme najeli kolem 60 km. Počasí nám vcelku přálo.  

S odřenýma nohama a pár modřinami jsme si ale výlet užili.  

Děkujeme všem učitelům, zejména panu učiteli Savovi, že pro nás tento kurz 

připravil. Myslím, že to byl pro nás nezapomenutelný zážitek . 

Anežka 9.B 



 
PŘÁTELSKÝ TURNAJ V KOPANÉ S HORNÍ POLICÍ 

 
 

Ve čtvrtek 7. června 2012 se na naší škole uskutečnil odvetný přátelský turnaj 

v malé kopané žáků 6. – 7. tříd za účasti dvou týmů ZŠ Slovanka Česká Lípa     

a dvou týmů ZŠ Horní Police. Titul 

obhajovali naši žáci (ZŠ Slovanka „A“). 

Vzhledem ke krásnému a slunečnému 

počasí se turnaj odehrál na venkovním 

travnatém hřišti. Změnil se i systém 

turnaje, kdy se poprvé hrálo 

vyřazovacím způsobem po odehrání 

zápasů ve skupině. 

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, 

k vidění byly pěkné zápasy a pěkné 

fotbalové akce. 

Po odehrání zápasů ve skupině se společně zašlo na oběd, který žákům určitě 

chutnal, poté následovaly vyřazovací zápasy a zápasy o umístění. 

Vítězem turnaje se stali naši hráči (ZŠ Slovanka „A“), kteří obhájili titul 

z minulého turnaje. 

Sestava vítězů: Matěj Šimon, Jan Spilka, Tadeáš Souček, Radim Blažek,   

Lukáš Mígl, Daniel Ryšavý, Ondra Švec, Tomáš Hoffman. 

Druhý tým našich žáků (ZŠ Slovanka „B“) obsadil třetí, bronzovou, příčku. 

Pořadí turnaje: 

1. ZŠ Slovanka „A“ 

2. ZŠ Horní Police „A“ 

3. ZŠ Slovanka „B“ 

4. ZŠ Horní Police „B“ 

Slavnostního zakončení turnaje se 

zúčastnil i pan ředitel Václav 

Špetlík, který předal všem týmům 

diplomy a věcné ceny, našim 

hostům z Horní Police byl předán i 

fotbalový míč jako suvenýr 

z turnaje pořádaného na naší škole. 

                                                        Mgr. Pavel Lebduška 

 



 

Výlet 6.A do Doks – kemp Termit 

 
 

V polovině června vyrazila naše třída na školní výlet, jeli jsme vlakem do Doks. 

Ubytovaní jsme byli v chatičkách. Po příchodu bylo trošku rušno, protože jsme 

si museli vybírat chatičky. Po ubytování jsme šli do Starých Splavů, kde jsme 

strávili celé odpoledne.  Po návratu do kempu a špagetách k večeři jsme  luštili 

úkoly, které nám vymyslela paní učitelka   . Další den ráno po snídani jsme 

hráli florbal, fotbbal, tenis  nebo jsme jen tak odpočívali.  K obědu jsme měli 

buchtičky se šódou. Po obědě jsme se sbalili a vydali na cestu domů.  

Tenhle výlet byl ten nejlepší  ze všech !!  

Pája Mládenková 6.a 

 

 

Výlet 8. B do Sloupu 
 

11.6 jsme se v 9:45 vydali vlakem do Nového Boru, kde jsme vystoupili a šli 

pěšky do Sloupu. Cesta nám trvala asi 

dvě hodiny. Když jsme odpoledne dorazili 

do penzionu, kde jsme se ubytovali  

a naobědvali, převlékli jsme se a šli jsme  

do Lindavy. Tam jsme si prohlédli skály  

a vyzkoušeli jsme si chodit po laně, které 

přivezl pan učitel. Do penzionu jsme se 

vrátili okolo páté. Večer pršelo, takže 

jsme zůstali v penzionu, který se nám moc 

líbil. Ráno jsme vstali,nasnídali se a hned poté se 

vydali na hrad a do lesního divadla. Odpoledne 

jsme přišli celí unaveni. Uklidili jsme penzion a 

vrátili se zpátky pěšky do Boru, odkud jsme 

odjížděli zase vlakem zpátky domu. Výlet se nám 

moc líbil, počasí nám přálo, a proto výlet neměl 

chybu.  

 

 

                          Karolína Blažková  8.BKarolína Hromádková, 8.B 

 

 



 

Vodácký kurz 
 

Naše třída se zúčastnila na konci května vodáckého 

kurzu. 

V pondělí  ráno v 9:15 jsme měli sraz na hlavním 

vlakovém nádraží, kde jsme nastoupili na vlak a 

jeli jsme do Mimoně. V Mimoni jsme vystoupili a 

šli jsme pěšky do Brenné. Cesta nám trvala zhruba tři hodiny, 

ale všichni jsme to zvládli. Po dlouhé cestě jsme si dali oběd a po obědě 

následoval výcvik na lodích na Hradčanském rybníce. Poté jsme si postavili 

stany na louce, kde jsme přespali. 

Další den se nás pan učitel pokoušel vzbudit už na sedmou, ale všichni byli tak 

unavení, že jsme postupně vstávali až v půl osmé. Po snídani jsme se vydali zase 

na lodě. Na lodích jsme strávili zhruba šest hodin i s přestávkami na jídlo. Na 

vodě bylo krásně, sluníčko svítilo a bylo teplo, jeli jsme různými houštinkami, 

což se líbilo převážně dívkám. Okolo páté jsme konečně dorazili do Borečku, 

kde jsme si zase postavili stany a přespali. 

Poslední den jsme hned ráno nastoupili do lodí a sjeli splav, poté jsme 

pokračovali až do České Lípy. Cesta nám trvala zase okolo šesti hodin. V Lípě 

jsme skončili u prádelen okolo páté, kde jsme umyli lodě, naložili je na auto, 

odevzdali vesty a pádla. Poté si nás vyzvedli rodiče a jeli jsme domů.  

Výlet se nám moc líbil, počasí nám vyšlo, zábavy bylo také dost a na lodích to 

šlo všem skvěle.  

 

 

 

Redakce školního časopisu přeje všem krásné léto a 

bude se na Vás opět těšit na 

začátku školního roku. 

Doufáme, že nám zachováte 

přízeň i nadále a budete se 

s námi dělit o Vaše školní 

zážitky. 

Krásné a pohodové léto plné 

sluníčka a klidu. 
 

 


