
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2013 
 

Najdeš správnou cestu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bludiště připravila Adéla Holcová 9. B 



 

Projektový Den s Ámosem 
____________________________________________________________ 

 

 

Z pohledu „učitelů“- tedy učících žáků: 

 

Letos jsem měla jako žákyně 8. ročníku poprvé možnost vyzkoušet si roli učitele. Rozhodla jsem 

se, že budu učit s mými dvěma kamarádkami. Učit jsme šly jednu hodinu do 2. C k paní učitelce 

Ryšavé češtinu a další hodinu jsme strávily ve 4. C u paní učitelky Tanderové  na  angličtině.  

Na obě hodiny jsme se opravdu hodně pečlivě připravovaly. Měly jsme připravené různé 

křížovky a doplňovačky, ale také práci v pracovním sešitě, za kterou jsme děti odměnily razítkem 

a bonbony. Děti pracovaly ve skupinkách, ale i samostatně. Od paní učitelek jsme obdržely velmi 

dobré hodnocení s prosbou, abychom je zase brzy přišly navštívit. 

Obě hodiny byly náročné, protože jsme musely být v neustálém pozoru, pořád někdo něco 

potřeboval nebo byl nepozorný. I přesto jsem si obě hodiny náramně užila, byla to příjemná 

zkušenost. Ráda si ji příští rok zopakuji, klidně ve větším množství. 

                                                                                                                   Bára 8. A 

 

 

 

Den s Ámosem je den, kdy si děti z osmých a devátých tříd mohou vyzkoušet pozici učitele a učit 

děti mladšího ročníku. Myslím, že tento projekt je dobrý a děti alespoň vidí, jak se učitelé cítí, 

když jsme my – žáci - nepozorní!         Nikola 8. B 

 

 

 

 

Na naší škole probíhá řada projektových dní a jeden z nich se konal 27.3. Byl to Den s Ámosem. 

Je to den, kdy žáci  

 osmých a devátých tříd vyučují nižší třídy.  Já a mé dvě spolužačky jsme vyučovaly matematiku                                                   

ve třídě 6. B. V této třídě se nám velmi líbilo, jelikož  

 děti hodně spolupracovaly a snažily se nám vyjít  

 vstříc. Tento den jsme si myslím dosti užily. 

                                                             Natálka 8. B 

 

 

 

 

 

Z pohledu mladších spolužáků: 

 

Den s Amosem mě velmi bavil, učili nás žáci z 9. C  a měli vše  dobře  připravené. 

Také žáci z 8. A to měli velmi dobře připravené a všechny nás to bavilo, dozvěděli jsme se hodně 

nových věcí.                                             Dominik Fiala 6. A 



 

Jarní jarmark 
_____________________________________________________________________________ 

Dne 26. 3. proběhl na naší škole již tradiční JARNÍ JARMARK. Děti se na tuto akci připravily 

velmi zodpovědně a nabídly opět k prodeji mnoho krásných 

výrobků a dobrot. Patří jim proto veliká pochvala.                                                                                 

Jarní jarmark by ovšem nemohl být úspěšnou akcí bez Vás – 

rodičů a prarodičů. Za to, že jste přišli, podpořili naše děti, byli 

shovívaví a při nákupu trpěliví, Vám všem patří velký DÍK… 

Máme radost, že se s Vámi můžeme setkávat i takto neformálně.                                                                                                                    

Náš jarmark má každý rok více návštěvníků, a proto se budeme 

do budoucna zamýšlet nad tím, v jakých prostorách ho budeme 

pořádat a zajistíme Vám tak větší pohodlí. Více fotek najdete 

na: www.zsslovanka.cz 

Basketbalový zápas v Zákupech 
_____________________________________________________________________________ 

 

Dne 4. dubna 2013 se konal v Zákupech basketbalový turnaj pro žáky 6. - 7. tříd. Naši školu 

reprezentovaly oba týmy (děvčat i chlapců). Tým děvčat se 

umístil na krásném 4. místě, ale naši chlapci byli úspěšnější 

a umístili se na 2. místě těsně za ZŠ Zákupy. Naši školu 

reprezentovali: dívčí tým - Kateřina Siblíková, Natálie 

Růžičková, Anna Ritschelová, Leona Petrželková, Jessica 

Medwell, Majda Čmuchálková, Sára Karlíková, Sabina 

Baková, Lucie Ducháčková, Maruška Hobíková, Bára 

Šulcová a chlapecký tým – Radim Blažek, Tadeáš Souček, 

Jan Spilka, Kryštof Valenta, Dominik Plachý, Matěj Kuns, 

Jiří Havlíček, Dominik Janda.  

Fotografie najdete na www.zsslovanka.cz 

                                                                              Natálka A Kačka 7. A 

 

 

Pálení čarodějnic – zvyky a tradice 
______________________________________________________________________________ 

 

Pálení čarodějnic - také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine, se odehrává 

v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 

svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se 

staví májka.  

My jsme si k tomu přidali ještě opékání buřtů a hlavně děti si vyrábějí postavy ze starého 

oblečení a hadrů, které představují čarodějnice. Jsou vycpány slámou nebo novinami a mají 

pomalované obličeje fixami nebo uhlím. Někdo si ještě dává práci s přišíváním vlasů. Potom se 

zapíchne do hořící vatry a tím se loučíme s veškerým zlem uplynulého roku. 

Slovník: Pálení čarodějnic-česky, Noc Walpurgii-polsky, Walpurgisnacht-německy, Walpurgis 

Night-anglicky, Nuit de Walpurgis-francouzsky.     

                                                                                                                   Bára Ekrtová 8. A                                                       

 

 

http://www.zsslovanka.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beltain
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noc
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka


 

Jiný kraj – jiný mrav 

_____________________________________________________________________________ 

 

Finsko: 

Poslední dubnový večer nazýván Vappu (nebo Vappen) a spolu se Silvestrem a letním 

slunovratem patří k největším svátkům. Stylem připomíná karneval a slaví se     

v ulicích. Oslavy často organizují studenti a konzumuje se při nich hodně 

alkoholu. Mezi velmi oblíbené nápoje tohoto dne patří medové šumivé 

víno sima. Někde oslavám 30. dubna předcházejí ještě jiné kulturní akce a vše se 

tak spojuje do jednoho většího festivalu. 

 Estosko: 

Svátek se nazývá Volbriöö a slaví se při něm příchod jara. Pod vlivem germánské kultury je dnes 

také spojován s čarodějnicemi. Lidé se navečer za čarodějnice převlékají a vyrážejí do ulic. Poté 

se scházejí u ohňů, kde program většinou pokračuje, opéká se maso a popíjí. 

V Dánsku se tento večer jmenuje Valborgsaften. Lidé věřili, že pokud zůstanou přes noc na 1. 

května vzhůru, zlé podzemní síly si na ně nepřijdou. K tomu si večer na vyvýšených místech 

zapalovali ohně. V některých částech Dánska se v tento večer staví májka – sloup, který se 

nazdobí věnci, listím a barevnými stuhami. Májka má symbolizovat přicházející plodnost léta. 

V Norsku se pálení čarodějni nazývá Valborgsnatten nebo Valborgsmesseaften, ale není tak 

oblíbené jako např. v sousedním Švédsku. Oslavy se konají především v severonorském městě 

Tromsø. Svátek si užívají zejména maturanti. 

                           Adéla Holcová 9. B                                                                                                                

 

Čarodějnický rej na naší škole 
______________________________________________________________________________ 

 

Vážení rodiče a všichni přátelé Slovanky, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na jarní 

„ČARODĚJNICKÝ REJ“, který se koná na školním hřišti dne 26. 4. 2013 od 14.00 hodin. 

PROGRAM: 

1. Čarodějnické hry a soutěže pro děti – od 14.00 do 15.30 hodin. 

2. Čarodějnické minidiskotéky – od 14.30 do 15.00 a od 16.30 do 17.00 hodin. 

3. Výtvarná dílna pro děti a rodiče – můžete si vyrobit svou čarodějnici – od 15.00 do 16.30 

hodin. 

4. Opékání buřtů, které si můžete u nás za symbolickou cenu zakoupit – od 15.00 hodin. 

5. Slavnostní zapálení vatry v 17.00 hodin. 

6. Zápasy našich nadějných fotbalistů.   

7. OBČERSTVENÍ v hlavním stanu, kde budete moci během celého odpoledne posedět         

u dobré kávy nebo nealkoholického piva a něco dobrého zakousnout. 

Na všechny, kdo k nám přijdou strávit toto páteční odpoledne, se už moc těšíme. Děti i rodiče 

rádi uvidíme v čarodějnických maskách … 

Věříme, že maminky a babičky opět něco dobré napečou a přinesou ochutnat. Při podzimních 

jablečných slavnostech jste byly úžasné … 

Děkujeme všem rodičům, kteří nám s organizací této akce budou pomáhat. 

Děkujeme sponzorům: Restaurace Tankovka na Slovance – pan Josef Palme, manželé 

Vladimirovi, Českolipské pekárny a Městské lesy Česká Lípa. 

Vaše Slovanka 


