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Naše třída,  4.A,  je  hodně soutěživá,  a  proto  se 
spolužačka  Verča  Poláková  rozhodla,  že  nás  do  nějaké  soutěže  přihlásí.  Zadání 
soutěže bylo nasbírat víčka od jogurtů Lipánků a vyrobit z nich co nejzajímavější 
výrobek. Netrvalo dlouho a dohodli jsme se, že vyrobíme Lipánkovo město. Jako 
první jsme vyrobili malý domeček a pak další a další a tak postupně vznikalo celé 
město. Víčka sbírala celá třída. Po třech týdnech vyrábění jsme dospěli k úspěšnému 
výsledku a všichni jsme byli spokojeni. Výrobek jsme vyfotili a chtěli odeslat. Zjistili 
jsme ale,  že vyhodnocení proběhlo už před 
třemi dny a tak jsme byli zklamaní. Pro příště 
jsme  poučeni,  že  musíme  hlídat  i  termín. 
Navíc  už  dobře  známe  větu:  „Chybami  se 
člověk učí…“
A jak se nám naše dílko podařilo? Posuďte 
sami. 

V sobotu 16.října jsme s vlastivědným kroužkem a p.uč. Šormovou navštívili 
hasičské muzeum v Novém Oldřichově. Prohlédli 
jsme si hasičské stříkačky, sanitky, staré hasičské 
přístroje, uniformy, fotografie hasičů i z minulých 
století, ale také hračky s hasičskou tématikou. 
Zajímavá byla i síň tradic. Nejvíce se nám líbila 
hasičská stříkačka z r. 1764, která je zároveň nejstarší 
v muzeu. Byli jsme 
překvapeni na jaké 

úrovni byla v minulých staletích hasičská technika. 
Na závěr exkurze jsme všichni dostali peníz a 
prospekty. Návštěvu muzea doporučujeme jako typ 
na výlet. 

   Žáci vlastivědného kroužku



• 1. cena – Zážitkový víkendový pobyt v České republice 
pro jednu třídu (30 žáků) dle výběru výherce

• 2. cena – Jednodenní zážitkový výlet pro jednu třídu (30 
žáků) dle výběru výherce

• 3. cena – Vstupenky na akci pro třídu (30 žáků) dle 

 

Více najdete na www.recyklohrani.cz
Informace připravil Honza Bittner

                  Nová škola

Přestoupily jsme ze školy v Horní Libchavě do ZŠ 
Slovanka. Když jsme přišly, měly jsme strach, jak 
to tu zvládneme a co noví spolužáci, snad se 
s někým skamarádíme, ale obavy byly zbytečné, 
je to tu báječné. Všichni z naší třídy se s námi 
bavili už od začátku. Strašně se nám líbí školní 
klub. Jsou tu dobří učitelé, i když někteří přísnější. Zatím si zvykáme,protože 
na předchozí škole nás bylo méně, a věříme, že se nám tu bude líbit stále.
Lola a Sára ze 6.B

O čem projekt je?

Co mohu vyhrát ?

Máte doma starý mobilní telefon? Ještě může být užitečný!
Soutěž ,,Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu‘‘ bude probíhat v 1.pololetí  

školního roku 2010/2011.
Za každý mobilní telefon (funkční i poškozený) získáte do projektu Recyklohraní 3 

body a tři nejúspěšnější školy získají zážitkové výlety dle vlastního výběru.
Hodnotícím kriteriem bude počet počtu sebraných telefonů na žáka.



6. A

Anna Šleierová
Baví ji matematika a ráda jezdí na kole.

Barbora Ekrtová
Baví ji dějepis a anglický jazyk a ráda plave.
 
Robin Wildman
Baví ho časopis Sovík a informatika.

Jindra Dvoran
Baví ho fotbal a skateboarding a rád sportuje.

Nikol Kunová
Baví ji matematika a ve volném čase si hraje se 
sourozenci.  

6. B

Sára Kowalová
Baví ji čeština a ve volném čase si hraje s kamarády.

Ludmila Olivová
Baví ji hudební výchova a ve volném čase je 
s kamarády.

7. C

Vítek Balihar
Baví ho dějepis a tělocvik a chodí ven.

Dan Stupka
Baví ho dějepis a rád chodí ven

8. A

Jan Bittner
Baví ho informatika a fyzika.

8. B

Kačka Assiová
Má ráda angličtinu, tancování a ráda tráví čas 
s kamarády

Linda Assiová
Má ráda dějepis a ráda bruslí na ledě.

Anežka Stejskalová
Má ráda angličtinu a ve volném čase tancuje.

Denisa Matějková
Baví ji angličtina a ve volném čase tancuje a hraje 
volejbal.  

9. B

Tereza Nováková
Ve škole ji baví fyzika a ve volném čase ráda bruslí.

Pavlína Píchová
Baví ji fyzika a ve volném čase ráda čte.

9. C

Jana Říhová
Baví ji hudební výchova a čeština a ve volném čase 
je venku s kamarády.

Soňa Pavlíková
Baví ji čeština, chemie a hudební výchova a chodí 
ven s přáteli.

Naše vizitky najdete též ve vstupní hale na 
paravanu.
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