
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen – listopad 2013 

 

 

Informace z „devítek“  
 

 

Testování SCIO 

 

 Na začátku listopadu se žáci devátých ročníků zúčastnili testování SCIO testy. Vypracovávali  

jsme tři  testy - český jazyk, matematiku a všeobecné studijní předpoklady. 

Testy sledují klíčové dovednosti a znalosti, které děti získávají ve škole. 

 Je to však i Nápadník aktivit, které ukazují praktické příklady využití 

školních znalostí a dovedností v každodenním životě i ve volnočasových 

aktivitách. 

Výsledky společnost zašle začátkem ledna a my tak budeme mít 

srovnání s žáky nejen své třídy, školy ale i z celé republiky.          Jana 9. A 

 
Educa 2013 My Job Liberec 

 

Začátkem října 9. ročníky a někteří žáci z 8. ročníků vyrazili do Liberce na Educu. Veletrh 

EDUCA MYJOB LIBEREC nabídne živý  

a bezprostřední kontakt se zástupci škol či 

firem a společností hledajících nové 

pracovníky. Osobní setkání Vám zajistí 

okamžitou zpětnou vazbu na Vaše požadavky. 

V rámci doprovodného programu získáte 

důležité informace pro orientaci na 

současném trhu práce. Tipsport aréna se  

na 3 dny promění v jedno obrovské náborové a informační centrum. Cílem veletrhu je 

nabídnout nejrůznějším věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v 

Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí a zároveň prostřednictvím 

seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se 

uplatnit na současném trhu práce.  Michal 9. A 



Sportovní akce za měsíce říjen a listopad 
 

 

  V pátek 25. října o ředitelském volnu se sehrál na naší škole první turnaj v ping-pongu. Účast 

byla hojná, přihlásilo se hned 15 žáků. Hrálo se ve dvou 

skupinách, které ještě doplnili pan zástupce Policer  

a pan učitel Lebduška. Už od osmifinále jsme mohli 

vidět nádherné souboje, ale ten nejhezčí se odehrál ve 

finále, kde se proti sobě postavili bráchové Radim  

a Honza Blažkovi. Dalo se tedy říci, že to bylo 

„bratrovražedné“ finále, ve kterém nakonec zvítězil ten 

mladší, tedy Honza! 

 

 

Ve středu 6. listopadu se v Benešově nad Ploučnicí 

uskutečnilo 2. kolo turnaje Coca-Cola Cup, ve kterém měla zastoupení i naše škola, která hned 

v prvním kole postoupila do další hry.V prvním kole jsme narazili na domácí tým Benešov, 

kterému jsme bohužel podlehli 5:2. Po špatném začátku, kdy jsme dostali dva rychlé góly, jsme 

se probudili a začali hrát. Ale v prvním poločase se nám nepodařilo vstřelit tu kontaktní 

branku. Ve druhém poločase to bylo úplně něco jiného. Po debatách v kabině jsme se do 

zápasu vrhli s vervou. A vyplatilo se to, hned pár minut po úvodním hvizdu se prosadil dobře 

hrající Matěj Šimon a snížil tak na 1:2. Ale potom si zase vzal slovo Benešov, kdy během  

15 minut vstřelil 3 branky. Ale my jsme se nevzdali a snížili jsme na 2:5 a byl to znova Matěj 

Šimon, kdo dal gól. A v závěru se dostal do výborné šance opět Matěj, který kopal penaltu! 

Bohužel benešovský gólman výborně vystihl směr a penaltu chytil. Potom jsme se utkali 

s Děčínem. K tomuto zápasu dodám jen jednu věc. Zaspali jsme celou první půlku, ve které 

jsme dostali 5 gólů, a soupeř ve druhé půlce navyšoval skóre. V závěru zápasu jsme měli znovu 

penaltu. K balónu se postavil Dominik Plachý, ale gólman bohužel znovu vychytal směr střely 

a chytil ji. Tento zápas pro nás skončil 8:0. Tímto zápasem pro nás turnaj skončil. Snad se 

příště zadaří lépe.  

 

Ve středu 13. listopadu se v sportovní hale uskutečnil turnaj „České pojišťovny“ ve florbalu 

pro žáky 1. stupně. Na turnaji se sešlo 8 týmů, a proto se hrálo 4 týmy ve skupině každý 

s každým. Naše škola narazila ve skupině „A“ na Jižní ,Nový Bor, a poslední zápas sehrála 

s Mimoní, se kterou postoupila minulý rok do krajské eliminace. Skupina se našim žákům 

vydařila po tom co nejdřív Jižní 9:2, poté Nový Bor 10:5 a v posledním zápase skupiny vyhrála 

nad loňským  vítězem toho turnaje – Mimoní  5:2. Tím pádem bez prohry a se skórem 24:9 

postoupili do semifinále z prvního místa. A v semifinále narazili na ZŠ Tyršova, se kterou 

smolně prohráli 4:2 po tom, co dvakrát vedli. Tím pádem jsme se museli dělit o 3. místo.  

    

 

V pátek 15. listopadu se v Kamenickém Šenově uskutečnil 

turnaj v kopané. Tohoto turnaje se zúčastnily 3 týmy a hrálo 

se každý s každým 2 zápasy. V prvním zápase jsme se utkali 

s Jižní. Tento zápas byl hodně vyrovnaný a Jižní s námi držela 

krok, i když jsme už v 10 sekundě vstřelili první gól. V druhém 

zápase jsme se utkali s Kamenickým Šenovem. V tomto zápase 

jsme vstřelili hned první gól. Ale Šenovu pomohlo svým 

fanděním publikum, které bylo početné. Šenov vstřelil gól 

v přesilové hře, kdy se nechal vyloučit Míra  



 

Kapitán. Pak to šlo s námi z kopce. A bylo to i vidět na skóre. Poté se nechal vyloučit i Matěj 

Šimon a málem i Honza Kubec, který naštěstí dostal jen žlutou kartu. Šenovu pak pomohla 

v druhé polovině výborně chytající gólmanka, která chytá za Pražskou Spartu. Zápas nakonec 

skončil 1:5. Bohužel pro nás z prvního místa postupoval Šenov, druzí jsme skončili my a na 

posledním místě skončila Jižní.                         „Sporťák“ Radim 8.A 

                                                                         

                                                              

 

Zprávy z ekotýmu 
 

 

 

Spaní v Klokánku 

Ekotým se na naší škole schází pravidelně každou středu.  Vzhledem k tomu, že je ale velmi 

početný, není možné v tak krátké době, jakou je velká přestávka, se poznat jmény. Zvolili jsme 

proto jako seznamovací akci 

přespání v Klokánku. Sešli 

jsme se v pátek odpoledne ve 

třídě 4. B, kde jsme nejprve 

hráli seznamovací hry. Jednu 

ze seznamovacích her si pro 

nás připravil i Vládík 

Vladimirov z 5. A.  

Když už jsme se dokázali 

všichni pojmenovat a dozvěděli 

se o sobě zajímavé věci, vrhli 

jsme se do práce. Vytvořili 

jsme srovnávací analýzu školy  

a nový plán pro tento školní 

rok. Dalo nám to zabrat, ale 

práce se vydařila. Zvláště 

skupině, ve které pracovala 

Bára Martínková z 5.B. Tato 

skupina měla skvělé a neobvyklé nápady a my jim za to děkujeme. 

Také skupina Dana Sedláčka byla skvělá. Tam zase starší Ekotýmáci trpělivě vysvětlovali 

prvňáčkům, o co vlastně jde. 

Na vše bedlivě dohlížel Vláďa Zeman, který ve chvíli, kdy bylo potřeba, poradil.  

Okolo sedmé došlo k velkému stěhování se do Klokánku. Připravili jsme si žíněnky, karimatky 

a různé úkryty na spaní a šli se vyřádit do tělocvičny. I tady jsme si to náramně užívali. Spát se 

nám vůbec nechtělo a kdo by se nás chtěl zeptat, v kolik, že jsme šli vlastně spát, tak to je naše 

tajemství. 

V sobotu ráno si pro nás přišli rodiče, ale věřte, domů se nám vůbec nechtělo. Těšíme se na 

příští podobnou akci, kterou plánujeme na leden 2014 a věříme, že tentokrát budeme úplně 

všichni. 

Děkujeme paní učitelce Marcele Fišerové a Janě Pytlounové za pomoc při této akci.  

     

EKOTÝM 

 

 



 

 

Děkujeme všem, kteří se do soutěže. Nejlepší sběračka kaštanů je Anička Nováková – 

odevzdala 180 kg.       

 

Naše škola se účastní celorepublikové putovní výtvarné soutěže s Tondou Obalem. Soutěž je 

zaměřena na odpadový materiál. Celkem se do školního kola přihlásilo 114 prací. Nebylo 

jednoduché vyhodnotit ty, které by měly naši školu v této putovní výstavě reprezentovat. 

Nakonec jsme do Prahy zaslali 43 prací a věříme, že některá osloví hlavní organizátory natolik, 

že vyhraje. Držíme pěsti a až se dozvíme výsledky, budeme Vás o nich informovat v některých 

z dalších čísel Sovíka. 

 

Co nás napsal Tonda Obal o výtvarné soutěži? 

 

Poslední dva týdny byly kanceláře EKO-KOMU doslova zavaleny obrázky, které porotci 

porovnávali a hodnotili.   ZŠ Slovanka z České Lípy se zařadila mezi dalších 28 škol, které mají 

finálový obrázek, ale tento obrázek není vítězný v rámci žádného tématu. Konkrétně se jedná o 

jeden finálový obrázek.  

Celkový počet zařazených obrázků do soutěže dosahoval téměř 12 000 kusů ze 182 organizací, 

proto výběr nebyl vůbec jednoduchý. 

Ty nejlepší obrázky z jednotlivých kategorií volila porota včele s výtvarnicí Ivou Hȕttnerovou. 

 

A co na to koordinátor EVVO paní učitelka Jana Pancová ? 

 

Děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili. Obrázky byly většinou nápadité, některé i velmi 

vtipné. Děkuji také učitelům, kteří děti vhodně motivují. Obrázek, který se za naši školu dostal 

do finále, bude v polovině prosince odměněn drobným dárkem, který nám společnost EKO-

KOM zašle. Určitě Vás všechny zajímá, který že obrázek to byl. Prozradím Vám jen to, že jeden 

z těch 43, které jsme do soutěže zaslali, a to proto, že i pro mě to bude velké překvapení. 

 

Výsledná tabulka - sběr kaštanů 

     

     

 

      kaštany žaludy celkem umístění 

     2. A 50 40 90 3. 

     2. C 61   61   

     3.A 29   29   

     3.B 9   9   

     3.C 100   100 2. 

     4.B 103   103 1. 

     4. C 23,5   23,5   

     5. B 0   0   

     5.D 36   36   

     7.B 49,5   49,5   

     9.A 2   2   

       463 40 503 

      
          Třídy, které odevzdaly soupis pozdě, ale i tak si zaslouží velkou pochvalu. 

  1. A 235 15 308 

      2. B 70   70 

      



Plavecký kurz s výukou německého jazyka 
 

 

Vybraní žáci z osmých tříd se zúčastnili týdenního kurzu německého jazyka a tady máme 

několik postřehů:  

 

Sraz jsme měli v České Lípě na Střelnici v 9:30 hodin a odjezd byl v 9:45 hodin. Jeli jsme 

přibližně hodinu. Když jsme dorazili do Varnsdorfu, tak tam na nás čekala sestra paní učitelky, 

která nám odvezla na ubytovnu tašky a ukázala 

nám, kudy máme jít. 

Celý týden jsme měli připravený program, chodili 

jsme do bazénu, hráli hry s německými spolužáky, 

při kterých jsme mluvili německy. 

 

Eliška Blažková 8. B  

 

Ahoj čtenáři, zdraví Vás Kryštof Římánek – 

účastník plaveckém kurzu ve Varnsdorfu. Nebudu 

Vás nudit podrobnostmi, ale přináším několik 

postřehů: Já a můj kamarád jsme se seznámili 

s jedním chlapcem, jmenoval se David, s ním jsme 

se dorozumívali jak německy, tak anglicky.  

Celý týden probíhal ve sportovním duchu. V bazénu jsme pomáhali vedoucím. 

 

 

 

 

 

 

Pomocná ruka podaná Základní školou Slovanka 

 

Na ZŠ Slovanka v České Lípě proběhla akce Ekoškoly ve spolupráci se Sdružením Tereza 

v Praze. Ekoškola je mezinárodní program, který vede žáky, zaměstnance i rodiče 

k ekologizaci školy a okolí. 

Tato akce nesla název „Seminář dobré praxe“ a hlavním úkolem bylo předávání si zkušeností 

mezi ekotýmy a koordinátory EVVO ze škol Libereckého a Ústeckého kraje. 

Naše škola v programu pracuje již řadu let, získala mezinárodní titul, který si již po dvou 

letech obhájila, má vlastní tým, který vedou žáci 2. stupně Vladimír Zeman, Týna Liptáková 

ve spolupráci s koordinátorkou  EVVO Janou Pancovou, a proto nebylo divu, že zkušeností, 

nápadů a rad pro předávání ostatním měli spoustu.   

Mohli tak poradit například začínajícím českolipským školám Jižní a Tyršova, které jsou 

v programu teprve krátce. 

Tato akce byla velmi přínosná pro nás všechny. Byla zajímavá, zábavná a poučná. Na závěr 

celého dne provedli žáci spolu s panem ředitelem naše hosty školou a při této příležitosti, je 

seznamovali s našimi plány do budoucna.  

Z reakcí návštěvníků bylo zřejmé, že se na naší škole cítili příjemně, odnesli si spoustu 

dobrých nápadů a to je pro nás za naši píli a snahu ta největší odměna. 

       Vladimír Zeman, Ekotým ZŠ Slovanka 

 

 



 

 

 

Google disk 

Ahoj, dnes vám ukážu takzvaný Google disk (Google drive). Je to Open Office, který není třeba 

stahovat, stačí mít Google účet. Dříve Google měl lištu, kde stačilo kliknout.  

Zde se dostanete k přihlašování: 

1. Zde najdete přihlášení 2. Zde se přihlásíte/zaregistrujete 

  

3. Již jste přihlášeni  4. Klikněte na mřížku 

 
 

5. Nyní klikněte na trojúhelník DISK 6. Zde vytvořte soubory a tak dále 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Počítač a já – informace na pokračování – Kevin Krpálek 

 

    2013 

  



 

Návštěva prvních tříd 

 

 

Naše redaktorky byly na návštěvě v prvních třídách, aby zjistily, jak se dětem líbí ve škole a jak 

se těší na Vánoce. 

 

Nejprve jsem šly do 1.C,  potom do 1.A  Paní učitelky  nám trochu pomáhaly. Děti byli moc 

hodné a vypadalo to, že je ta škola hodně baví.  

 

A na co jsme se ptaly: 

 

Jak se vám líbí ve škole? 

Co jste se už naučily? 

Baví vás škola?  

Na co se těšíte o Vánocích kromě dárečků? 

Dodržujete s rodiči nějaké zvyky? 

 

A tady máme odpovědi: 

 

Nejčastěji odpovídaly asi hezky a někteří i pěkně. 

Většinou odpovídaly písmo, básničky, čísla a slabiky. 

Nejvíce jsme slyšely ano, že je baví úkoly a počítat. 

Většinou bylo koulování, ale i někteří říkali, že zdobení stromečků, pečení perníčků a na kapra. 

Děti většinou nevěděly, co to je, takže odpovídaly např: cukroví. A potom jsme jim to vysvětlily 

a už odpovídaly, že šupiny pod talíř a rozkrajování jablíček.                      Sabina 8 . B 

 

 

 

Maruška Hlobíková 9. B 

Jak se vám líbí ve škole?  

Děti nám odpovídaly, že hezky a pěkně  

Co jste se už naučili? 

Naučily se slabiky, básničky, písničky, 

matematiku a tělocvik. Dostaly už i 

slabikář. 

Baví vás škola? 

Odpovědi byly různé, ale nejčastější byla 

tato – ano baví  - i úkoly  

Otázky ohledně Vánoc: 

Na co se těšíte na Vánoce nejvíc, kromě 

dárků? V 1.C nám odpovídaly, že na  

zdobení stromečku, a děti z 1.A 

odpovídaly, že se těší na hory, na Ježíška, 

na kapra, koledy, koulování (sníh) a také 

na cukroví. 

Dodržujete s rodiči nějaké zvyky? 

Pouštění lodiček, pečení cukroví, zdobení a další.  

 


