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Naše redaktorka Eliška se vydala za panem 
ředitelem Mgr. Václavem Špetlíkem, aby zjistila, jaké změny 
nastaly ve škole během uplynulých prázdnin .

Během prázdnin došlo k některým úpravám v Klokánku, do konce 
ledna bude přetvořen na novou multimediální učebnu s již druhou 
interaktivní tabulí.

Do prvních tříd jsme zakoupili nový nábytek. Také došlo k úpravě 
jedné třídy na prvním stupni pro odpolední činnost školní družiny.

V některých třídách došlo k výměně starých tabulí za tabule nové, 
některé třídy dostaly ke katedře nové skříňky.

Probíhaly zde i lakýrnické práce – byla natřena všechna zábradlí tak, 
aby ladila s barvou zdí, nový barevný vzhled dostaly i třídy a některé 
dokonce i nové lino.

Byly provedeny dva průrazy pro dveře - jeden do učebny s interaktivní 
tabulí  a druhý  do školní družiny.



Akce školní družiny
Jablkobraní 

Nastal podzimní čas a s ním přichází i 
sklizeň jablíček.
Hojnou sklizeň využily děti ze školní 
družiny a v prostorách školy 
uspořádaly výstavu těch nej…. 
jablíček.
Kromě toho ještě probíhaly jablíčkové dny – děti  vyráběly 
podzimní jablíčková přáníčka a  tiskátka z jablíček.

Ale protože jablíčka jsou hlavně k jídlu, tak si 
uvařily dobrý čaj a  připravily jablíčkové 
toustíky – to se jim líbilo nejvíce, protože tato 
aktivita byla spojena i s ochutnávkou.

Dopravní hřiště

Všechna oddělení naší družiny navštívila 
dopravní hřiště. Téma naší akce bylo : Jsem 
chodec, jsem cyklista.
Děti si vyzkoušely jak roli chodce, tak i 
cyklisty, 

vyzkoušely si praktické jízdy na 
kole i chování chodců. Poznávaly 
dopravní značky a snažily se řešit 
různé dopravní situace.



Ekotým informuje
Ekotým začal opět fungovat se začátkem školního roku, třídy si zvolily své zástupce 
a ti do tříd přinášejí náměty na různé činnosti z oblasti třídění a sběru odpadů, šetření 
vodou i energií a zlepšování našeho prostředí.
V rámci ekologických aktivit se škola zapojila do dvou celostátních soutěží :  
„ Recyklování“ a „Třídíme ve škole“. Podmínkou pro získání bodů nebo dokonce cen 
pro školu, ale i pro soutěžící, je splnit zadané úkoly. Do literární soutěže se zapojily 
třídy 4. B, 5. A a 7. B. 
Děvčata z 9. A připravují prezentaci na téma „ Jak naše škola třídí odpad“.
A tady jsou některé příspěvky ( na další se můžete těšit v příštím čísle ) zaslané do 
literární soutěže.

Pokuta
Moji rodiče nikdy moc důsledně odpad netřídili. Až jednoho letního dne nám dosloužila lednice. A tím začíná 

můj ekopříběh.
Stalo se to najednou, zničeho nic. Maminka začala být nervózní, kam to jídlo v tom 
horku dáme. A hned večer, když tatínek přijel z práce, jsme jeli koupit novou. Když 
jsme si ji přivezli, tak nastal problém, kam s tou rozbitou lednicí. Já jsem tatínkovi 
řekla, aby s ní jel do sběrného dvora. Rodiče mi však řekli, že je to zbytečné, že to jako 
každý odvezou někam do lesa. V lese je však potkalo nemilé překvapení. Při vykládání 
lednice je přistihli  policisté. Rodiče se jim to snažili vysvětlit, ale policisté byli 
neoblomní a udělili jim vysokou pokutu. Po této příhodě rodiče pochopili, že netřídit 
odpad se nevyplácí. A od té doby třídíme odpad.
                                                                                                           Míša Grobarčíková 

5.A 

Já  v kontejneru
Jednoho krásného dne jsem šla ze školy a opakovala jsem si matiku. Probírali jsme zlomky a 
musím říct, že zrovna lehké to není. Trochu mi z toho vyhládlo, a tak jsem z tašky vytáhla 
sušenku.Když jsem vychutnala poslední sousto, začala jsem se rozhlížet po nějakém
kontejneru. Okamžitě jsem si všimla černé tečky na konci ulice. Měla jsem plné ruce, v pravé 
jsem držela klíče a v levé sešit a papír od sušenky. Už jsem otvorem prostrčila ruku, upustila 
papírek a v popelnici to zadunělo. Žaludek mi najednou úplně ztěžknul - uvědomila jsem si, že 
sešit už nedržím. Přestala jsem vnímat okolí, nevěděla jsem co udělat.Přišla jsem ke 
kontejneru blíž, abych se ujistila, že tam ten sešit opravdu spadl. Strčila jsem do něj hlavu a 
snažila se očima najít sešit. Byly tam různé zbytky od jídla, baterie, PET lahve a hlavně můj 
sešit. Natáhla jsem ruku co nejdál, ale bylo to k ničemu. Nedosáhla jsem tam! Vytáhla jsem 
tedy ruku z kontejneru a zamyslela jsem se. Nemohla jsem tam ten sešit nechat, bylo tam toho 
učiva opravdu hodně. Potřebovala jsem se učit a trvalo by dlouho, než bych to všechno
dopsala. Rozhlédla jsem se po ulici - nikdo nikde, a tak jsem si sundala tašku a začala lézt do 
kontejneru. Každou chvíli jsem si myslela, že se se mnou převrátí. Nakonec jsem se tam 
dostala. Začala jsem sešit hledat, jenže najednou nebyl k nalezení. Musela jsem ho nějak 
odkopnout, když jsem tam lezla. Bylo hrozné se tam prohrabávat v nějakých zbytcích od jídla, 
ale vyplatilo se to. Sešit sice vzal trochu za své a bylo nutné ho očistit, ale po jeho následném
vydezinfikování byl zase použitelný. Uvědomila jsem si, že třídit odpad je důležité.
Vždy když se mi nechce jít odpad vyhodit, vzpomenu si na tuhle příhodu. A od té doby třídím 
odpad.
Lucie Kočandrlová 7. B



Letos jsme se na první 
sobotní výlet vydali 10. 
října do přírodní 
rezervace Peklo. I přes 
občasný deštík se výlet vydařil, o čemž svědčí naše 
fotografie.
Ani déšť, ani mráz nás, turisty, od výletů do přírody 
neodradí.

Ksenia Jakubičková a děti z 5. C a 2. A

Dne 29.9.2009 navštívili redaktoři školního časopisu 
českolipské muzeum. Přestože už jsem tam byl 
několikrát, pořád se my to zdá, jako bych tam byl 
poprvé.
Bylo tam plno a plno krásných věcí a zvířat, ale nejvíc 
se mi líbila obří velryba a výstava týkající se  1. světové 

války. Všem, kteří mají rádi historii, bych doporučil se tam jít podívat. 
Lukáš Brůža 8.A

V muzeu je spousta zajímavých věcí – v přízemí je 
jedna místnost věnována mořím a oceánům – jsou 
tam k vidění například krab, štír, chobotnice ježovka 
nebo sudanka .
V suterénu jsme 
viděli výstavu 

týkající se starověkého Egypta.
V prvním patře nás zaujaly minerály nebo  některá 
živá zvířata – pavouci nebo drobný hmyz.
Bára Bělohorcová, Petra Semerádová 9. B



Zjistěte, co se skrývá za slovíčka ve sloupečku – obrázky vám pomohou. 

Eliška Břundová

Máš dvacet - jedna ryb a přidáš k nim jedna - dvacet ryb. Kolik máš ryb?

Co vidíš na obrázku ?       
                                                                             Děda nebo princezna ?         
A

Čtyři tyčky sestav tak, aby svíraly osm pravých úhlů, nesmí  se křížit. 
Lámej si hlavičku :

Výsledky najdete na jiné stránce časopisu

Kuobokl = 
Kčivaal =  
Daláookč =
Mleša =  
Čvasyav =  
Rakteba = 
Íkdub = 
Ebiluc = 
Utao =  
Lánep = 



Dne 22. 10. 2009  9. A s panem učitelem Šmídou navštívila 
bývalý Narex v současnosti Protool s.r.o. v České Lípě.
Ujala se nás paní Šoupalová, která nás provedla areálem a 
odpověděla na naše otázky. Dozvěděli jsme se nové a 

zajímavé informace..například 
ohledně elektromotoru.. 
Mohli jsme  nahlédnout přímo 
do výroby, kde bylo k vidění 
spoustu zajímavých strojů. 
Nejlepší na tom všem byly 
chladící emulze a řízení ještěrky. Exkurze se vydařila a všem se 
určitě líbila
Bohužel nemáme žádné fotografie, protože se v areálu nemohlo 
fotografovat,tady je aspoň pár výrobků, které se v Narexu (Protoolu 
s.r.o) vyrábí:

Eliška, Veronika a Adéla 9. A

Dne 16.10. 2009 se osmé a deváté třídy vypravily do Liberce na burzu škol. 
Cesta autobusem proběhla bez problémů. Po 
příjezdu na parkoviště jsme dostali pokyny 
k průběhu dne a potom jsme se vydali do Tip sport  
arény, kde burza probíhala. Zde jsme dostali  
rozchod.
Celé 
dopoledne 
jsme strávili  

mezi stánky, u kterých jednotliví zástupci  
prezentovali své školy a učiliště. Měli jsme 
možnost se ptát nebo si vzít letáčky 
s informacemi. Bylo to tam velice zajímavé a 
někdy i zábavné. 
Jako doprovodný program na pódiu probíhala módní přehlídka textilních škol.
V půl jedné jsme se všichni sešli u hlavního vchodu  a vydali se na cestu zpět.
Po příjezdu do školy jsme si dali dobrý oběd a hurá domů. 
                                                                                                   Nikola, Viki a Bára 9. A



Návštěva muzea

20. října navštívila třída 4. A českolipské 
vlastivědné muzeum a zaměřili jsme se na 
výstavu o 1. světové válce.
Viděli jsme nemocniční lůžka, operační 
pomůcky, zbraně, náboje, granáty a uniformy.
Byl tam také vybudován vojenský zákop.

Nejvíce se nám líbily soukromé věci vojáků – brýle, klobouky, hodinky, potřeby na 
holení, fajfka, tabatěrka nebo třeba psací 
potřeby.

  A. 
A. Ritschelová, N. Růžičková

Výsledky hádanek : 
Jednu, protože když máš dvacet jedna ryb a přidáš k nim JED NA DVACET RYB tak ti zbyde 
jedna.

Co vidíš na obrázku ?    

A - Tady lze vidět buď šest odlišných sklenic, nebo 12 tváří (z profilu)

Děda nebo princezna ?                                                                                4 tyčky 


