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Naše škola se zapojila do projektu 

 

A o čem tento projekt je ? 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se  žáci  učí 
o environmentálních tématech a zároveň se  sami usilují o třídění odpadů, úspory 
energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní 
pracovní tým ekoškoly,  analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a 
navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. 
Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy, 
správních zaměstnanců i  rodičů.
Více na : www.terezanet.cz,

V rámci tohoto projektu jsme rozšířili pole působnosti v oblasti třídění odpadů, 
budeme sbírat elektroodpad a staré baterie.

Proč elektroodpad ? 
Elektrošrot totiž často obsahuje látky, které při špatné manipulaci mohou poškodit 
lidské zdraví nebo životní prostředí. Druhým, neméně důležitým důvodem je, že 
materiály, které jsou v elektrozařízeních obsaženy, jsou znovu využitelné.
Některé druhy elektrozařízení obsahují řadu nebezpečných látek, jako jsou například 
rtuť, chrom či olovo.

A co můžeme do školy přinést ?
Drobný elektroodpad - kalkulačky, mobilní telefony, walkmany, digitální fotoaparáty 
a kamery, GPS navigace či elektronické chůvičky, elektrické a elektronické hračky, 
elektronické vláčky, autíčka na ovládání, elektrické deskové hry, terče na šipky, 
mikrofony, sluchátka, kapesní digitální hry, herní konzole či počítače pro cyklistiku a 
běh, potřeby pro akvaristiku (kompresory, turbíny, čerpadla topítka apod.), pro 
chovatele (zařízení pro sledování a výcvik zvířat) a rybáře (hlásiče záběru ryby, 
navijáky).
Více na : www.recyklohrani.cz

V loňském školním roce naše škola získala druhé místo ve sběru druhotných surovin, proto Vás, 
milí rodiče, prosíme, pomozte i letos. Pomůžete nám s naším projektem a zároveň se zbavíte 
nepotřebných věcí ze své domácnosti.
 

Ekotým – p.uč.Vaňková, p.uč. Ryšavá, p. uč. Bartoš.

http://www.recyklohrani.cz/
http://www.terezanet.cz/


                   

EXKURZE  DO  BENE  ŠOVA  NAD  PLOUČNICÍ  

Dne 25. 9. 2008 se uskutečnila exkurze na Státní zámek Benešov nad Ploučnicí.

Akce se zúčastnila třída 7. B pod vedením paní učitelky Weissové a pana učitele Martince.

Cílem této exkurze bylo seznámit se prostřednictvím prohlídky a výkladu průvodkyně

s historií tzv. Horního a Dolního zámku. Paní průvodkyně svůj výklad oživila řadou otázek,

kterými navázala na učivo dějepisu probírané právě v sedmém ročníku. Přímo v objektu 

byla možnost zakoupit si materiál týkající se historie nejen zmiňovaného zámku, ale i celého

Benešovska, který využijeme v našich hodinách dějepisu.

Historie tohoto zámku má mimořádný význam pro výuku dějepisu, neboť Benešovsko

a Českolipsko patřily dlouhou dobu stejnému šlechtickému rodu – Berkům z Dubé ( a díky

tomu, že vrchnost pocházející z tohoto rodu stranila v době husitské Zikmundovi, byla obě 

sídla dobyta a vypálena husity). Dále pak se do historie obou zapisuje rod Salhausenů.

I přes nepříznivé počasí se exkurze podařila, kromě nových poznatků jsme si užili i spoustu 

zábavy a již nyní plánujeme další akce pro žáky naší školy, např. exkurzi do Národního muzea

v Praze, kde bude vystaven originál Mnichovské dohody z roku 1938.

                                                                                             

                                                                                                     Mgr. Jitka Weissová

                                                                                                     Mgr. Tomáš Martinec



Zeměpisná exkurze

30. září jsme se zúčastnili s p. uč. 
Urbanovou, Hejlovou a Beránkovou 
zeměpisné exkurze kolem Máchova 
jezera.

Ráno jsme přijeli vlakem do Doks. Odtud jsme se vydali 
pěšky kolem Jarmiliny skály na pláž do Starých Splavů . Tady 
jsme využili nabízené atrakce.

Dále jsme pokračovali cestou pod Šroubeným vrchem 
k Myslivně. Cestou jsme poznávali rostliny a stromy a 
vyprávěli si o zajímavostech v okolí. Dlouhá byla cesta pod 
Borným, ta nás zavedla do chráněného území Swamp. Tady 
jsme měli za úkol 
z orientační tabule zjistit, 
která zvířata a rostliny se 
zde vyskytují.

Cestou zpět do Doks 
jsme se zastavili na 
Valdštejnské plovárně a na 
pláži Klíček. Naposledy 
jsme si prohlédli „ Mácháč „  s ostrůvky. Odpoledne jsme se 
vlakem vrátili zpět do České Lípy.

Cesta se nám zdála sice  dlouhá, ale i přesto se nám výletní 
den líbil. Už se těšíme na další.

Za žáky 7.A, C a 9. C  Jennifer Franková



Nový datadisk život v bytě je tady!

Pokud jste si přáli bydlet v bytě a chodit za sousedy, je pro vás 
vhodný tento   datadisk!

Simíci nyní mohou studovat na 
prestižní univerzitě a zpestřit si 

studium třeba večírkem. Po 
úspěšném absolvování vysoké 

školy se kromě honby za 
kariérou mohou vydat vlastní 

cestou a začít podnikat. Nic už 
jim teď nebrání pořídit si 

roztomilého mazlíčka a chodit ho 
pravidelně venčit, pokud je 

ovšem uprostřed vycházky nezastihne nečekaná bouřka. Simíci 
si také mohou odpočinout od všedních záležitostí na luxusní 

dovolené a kromě toho získali mnohem více možností, jak 
aktivně i pasivně trávit svůj volný čas. A po té spoustě skvělých 
aktivit si mohou konečně dopřát zasloužený odpočinek ve svém 

rodinném domku… Ale není už to bydlení ve vilce trošku 
ohrané? Někteří Simíci touží po nových zážitcích, které ale v 
izolaci od ostatních prožít prostě nemohou. Nyní jim konečně 

začíná svítat na lepší časy. Simíci se budou moci přestěhovat do 
nových činžáků na předměstí a užívat si spoustu zábavy se 

svými sousedy!

V příštím vydání se dozvíte o 

The sims 3

Lucka 6.B



Halloween
Halloween je svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k 
domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo Vám něco provedu) a „koledují“ sladkosti. Svátek se 
slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém 
Zélandu aj. V Česku se Halloween moc neslaví.

Původní název byl Hallowe'en zkratka z anglického All-hallow-even (Doslova: Předvečer/Vigilie Všech svatých /  
první nešpory), Halloween vychází z původně pohanského (keltského) svátku Samhain - pohanský nový rok 
(konec pohanského léta). Užívá se také název předvečer svátku Všech svatých. Pravděpodobně má i návaznost na 
křesťanský svátek Všech svatých.

Symboly
Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou 
uvnitř (tzv. Jack-o'-Lantern), dále čarodějky, duchové, černé kočky, 
košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Barvy černá a oranžová.

Mnoho halloweenských symbolů je založeno na tradičním pohanském 
vnímání jejich spojení s čarodějnictvím. Když byl Halloween jako slavnost 
přejat do křesťanské kultury, začaly symboly být vnímány jako znaky zla, 
spojení se Satanem.

MASKY
 V dávných dobách Egypťané často používali masky jako napodobování jejich božstva. Egyptské umění obsahovalo 
komplikované masky, které kryly celý obličej a Egypťané věřili, že ztělesňují božstvo v lidské podobě. Masky byly 
známé v germánštině jako ‚Grim‘, který byl také znám jako běžná část jmen bohů. Ve středověku křesťanské 
kostely zakázaly nošení masek, ale lidé pokračovali v nošení masek na pohanských slavnostech, které přijali 
křesťané jako  např. Halloween a karneval.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oran%C5%BEov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack-o'-Lantern&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen


     

 

Naše třída – 8. A navštívila spolu s 9. B v září letošního roku 
Zahradu Čech

              32. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického veletrhu:

Sortiment výstavy
• ovoce, zelenina
• květiny, cibuloviny
• okrasné dřeviny, bonsaje
• ovocné stromky

• osivo
• hnojiva, postřiky
• služby pro zahrádkáře
• skleníky, pařeniště
• zahradní mechanizace
• zahradní nábytek, 

bazény
• zahrádkářské potřeby
• domácí potřeby
• stavební a průmyslové 

výrobky
• potraviny, přírodní 

léčiva
•

Údaje k letošnímu ročníku 2008:

Počet vystavovatelů včetně prodejců: 366
Pronajatá plocha v interiéru: 2469 m2
Pronajatá plocha v exteriéru: 3972 m2
Stánkový prodej: 240 m2
Počet návštěvníků: 92 541

Na výstavě se nám všem líbilo.                          Bára Svobodová



Na to už se zeptaly naše novinářky Katrin, Denisa a Lucka ze 6. B a tady máte 
odpovědi našich strávníků : 

Tereza Peterová  6.B                               

Ano, líbí, je to lepší než předtím.

Marcel Rusín  6.A

Nevím.

Nikola Ziptáková  4.B

Ano, líbí.

Miroslav Heran  4.A

Nelíbí , protože tam jsou velké fronty.

Daniel  Janata 6.B

Ano,  líbí.
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