
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Březen 
 

TŘI, DVA, JEDNA… …start -  Expedice Mars už 12. dubna!  
 

Pod patronátem kosmonautů Vladimíra Remka a Ivana Belly  
a poslankyně Evropského parlamentu Moniky Smolkové už 

12. dubna odstartuje další ročník Expedice Mars! Expedice 
Mars je simulovaný let do vesmíru. Zúčastnit se ho 
mohou všechny holky a kluci  
ve věku od 11 do 18 let. Stačí si jenom vybrat specializaci 

(palubní inženýr, dokumentarista, lékař, atd.) a pak projít 
konkurzem. Vítězové se podívají  
do Evropského vesmírného centra v Belgii a projdou opravdovým 
výcvikem, který musí absolvovat každý kosmonaut! Více informací a 
přihlášky najdeš na stránkách:   

www.expedicemars.eu. 
 

Informace  - DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA – PRO DĚTI, O DĚTECH, ALE 
PŘEDEVŠÍM S DĚTMI, www.dta.cz, Zdarma. Objednávky: dta@dta.cz, Na 

Nivách 314, 141 00 Praha 4, tel. 241 484 32, 603 426 422 

http://www.expedicemars.eu/


 

Sportovní úspěchy našich žáků 
 

Běh       Šplh 
1.6.A   655 kol     David  Herák 87 

2.5.A   180 kol     Tereza Dlabačová 20 

3.8.B    170 kol     Petra Kropáčková 9 

 

V únoru a březnu proběhl turnaj v sálové  kopané, za 
mladší žáky hráli Matěj ŠIMON, Jan SPILKA, Radim 
BLAŽEK, Tadeáš SOUČEK (6.A) Marek POLA, Dominik 
PLACHÝ (6.B) Jindřich DVORAN 
(7.A), Daniel RYŠAVÝ (7.B). Tento 

tým byl velice úspěšný a celý turnaj vyhrál. 
Starší žáky reprezentovali  Milan Zítko, David Kalina, 
Ondřej Rada, Štěpán Popelka, Tomáš Karlík, Marcel 
Rusín, Denis Jurenka, Jan Berounský, Martin Řehák. Tento tým postoupil 
do finále. 
 
FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ  
Turnaj se konal ve čtvrtek 15.3. Školu reprezentovali:  Honza Spilka, Matěj 
Šimon, Radim Blažek (6.A), Ondra Rada, Jarda Cihlář (7.A), Lukáš Mígl (7.B), 
David Kalina (8.A), Štěpán Popelka, Ondra Spilka, Tomáš Karlík, David 
Kravcov (9.A), Daniel Janata (9.B).                                                                                                  
Marek a Daniel 8.A 

 

Pozor – Českolipská Liga škol 2012 startuje! 
 

1. kolo – 26.3. – 60 metrů, míček/koule 
2. kolo – 2.4. – výška chlapci, 60 metrů překážky,  dálka dívky 
3. kolo – 16.4. – výška dívky, 60 metrů překážky, dálka chlapci 
4. kolo – 23.4. – 800 metrů 

Přijď si zasportovat a změřit své síly na městský stadion. 
 

 



 

Jarní jarmark 
 

Tradiční školní Jarní jarmark se bude konat 3. dubna 
od 15.30 hod. v prostorách respíria. 

 
 

Na návštěvě u prvňáčků 
 

Uběhlo již více než půl roku a my jsme byly zvědavé, jak  
se prvňáčkům líbí v naší škole . Tak jsme se šly zeptat do 1.A . 
Ptaly jsme se,  jak se  paní učitelce učí a jaké  jsou děti . Říkala , 
že děti jsou hodné, ale občas zlobí. Jinak se jí učí velmi dobře  . 
Pak jsme se zeptaly pár žáků a dozvěděly jsme  
se,  že mají skoro všichni rádi matematiku. 
     Denča a Pája 6.A 
 
 

                                        Děčín 6.A a 6.B 
 
 V únoru třída 6.A  společně s 6.B vyrazily do Děčína na zámek. 

Sraz jsme všichni měli v 8:30 na Holém 
vrchu, odkud jsme se vydali vlakem na 
cestu. Když jsme dojeli do Děčína , šli jsme 
rovnou k zámku.  Viděli jsme plno starých, 
ale krásných věcí, například  staré filmy, 

ozdoby na vánoční stromeček, hračky 
atd..Pak jsme šli na náměstí a měli jsme 
rozchod. Odpoledne jsme se vraceli vlakem 
domů.  
                                 Denča Urbanová 6.A 

 



 

Březen – měsíc knihy 
 
Nejprve něco málo z historie:  
 
Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první 
ročník.  
V rámci měsíce knihy navštívili redaktoři školního časopisu naši nově 
otevřenou školní knihovnu.  Natálka Hašková 8.A 

 
A tady je několik postřehů: 

     
Školní  knihovna je rozdělena na tři části -  první část jsou  knihy 

pro první stupeň,ve druhé části najdete literaturu pro druhý 
stupeň a třetí část je odborná. V této části najdete dějepis, 

matematiku, sportovní knížky, zeměpis nebo třeba 
informatiku. Knihovna prostě krásná.           Markéta 8. A 

 
Naleznete zde nejen  knihy, ale i  učebnice a videokazety. Pro pohodlné 
čtení máme zde i místo, kde si můžeme sednout. Knihy jsou sezařeny 
podle abecedy. 

My jsme si vybraly knížku,  jejíž název je Hoši od Bobří řeky. 
Je to knížka o přátelství a o dobrodružství, jež může zažít 
každý.                  
               Karolína Hromádková, Karolína Blažková. 8.B. 
 

Sedmáci na návštěvě u prvňáků. 
 
16. března navštívili žáci 7.A třídu 1.C. Asi se ptáte proč? Sedmáci 
navázali s prvňáky „spolupráci“ v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. 
Na konci října byli svým malým spolužákům ukázat, jak umí číst. Uběhlo 
několik měsíců a prvňáčci se chtěli také  pochlubit svým čtenářským 
uměním. Sedmáci byli mile překvapeni, jak to prvňáčci pěkně zvládli. 
Obě třídy se těší na další společně strávené chvíle.                  7. A 
 


