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Coca Cola cup 2014 - 9. 10. 2014 

ZŠ SLOVANKA POSTOUPILA DO DALŠÍHO KOLA V RÁMCI 

FOTBALOVÉHO TURNAJE COCA COLA CUP 2014/2015 

V úterý, 7. 10. 2014, se na městském fotbalovém stadionu, konkrétně na umělé trávě, 

uskutečnila kvalifikace fotbalového turnaje Coca 

Cola cup 2014/2015. Původně se měly utkat 3 týmy, 

bohužel ZŠ Sever nedorazila a tak si to na férovku o 

jediné postupové místo rozdala ZŠ Slovanka se       

ZŠ Jižní. Vítězem utkání a postupujícím do dalšího 

kola se zcela zaslouženě stali hráči ZŠ Slovanka, 

kteří svého soupeře vyprovodili výsledkem 8:1! 

Sestava ZŠ Slovanka: 

Blažek Radim – Pola Marek, Bliznikov Martin, Souček Tadeáš, Sancho Daniel – 

Pelc Petr, Kapitán Miroslav, Šimon Matěj, Valenta Kryštof – Rusín Ondřej, Janda 

Dominik. 

Na střídání byli připraveni: Valenta Jan a Kubec Jan. 

Mgr. P. Lebduška 



 

ZŠ Slovanka vyhlašuje 

soutěž 
na téma  

„Vyfoť svou třídu“ 
 

Soutěž je určena pro všechny 
žáky naší školy bez rozdílu věku 

(žákům z 1. až 3. tříd mohou pomoci rodiče). 

Úkolem soutěžících je vyfotit 
celou svou třídu v jakémkoliv 
prostředí, kostýmu či situaci, 

barevně či černobíle. 
 

Fotografie předávejte na flash disku, kartě, 
či zasílejte mailem (zdenkraus@email.cz) 

do 30. 11. Připište jméno, třídu, 
popř.název práce.  

Veškeré informace podá 
Z. Krausová - školní klub. 

 
Tři nejlepší fotografie budou 

odměněny. 
Z fotografií bude uspořádána 

výstava. 
 

 



 

      HALLOWEEN 
Tento svátek je u nás spojen s vydlabáváním dýní. 

         Přišel k nám ze Spojených států, jak by se na první pohled mohlo zdát.  

Zde se tradice tohoto svátku hojně dodržují – děti se převlékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu za koledou. 

Oslavy Halloweenu pocházejí přibližně z 5. století, kdy jej slavili Keltové ve Skotsku 

a Irsku jako konec léta a příchod zimy. Střídalo se tak období hojnosti s časem zimy 

a hladu. Víra Keltů byla propojena s přírodou a koloběhem života a smrti.  

Svátek se slaví 31. října a začíná západem slunce a trvá do východu slunce 

1.listopadu.  

Tomáš 8. B 

 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-

lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. 

Typickými barvami jsou černá a oranžová. 

V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům 

symbolicky dávají jack-o'-lantern. 

Vlasta 6. B 

 

Rozhovor s paní učitelkou Vurmovou 
 

„Jak se Vám na této škole líbí?‘‘ 

„Líbí, učitelský kolektiv je vstřícný a vždy mi pomůže. Žáci se snaží, je u nich vidět 

zájem o školu. Vedení školy umožňuje profesní růst a se vším mi pomáhá.‘‘ 

„Proč jste si vybrala vyučovat právě matematiku?‘‘ 

„Protože mě baví, má své kouzlo a každý si na ní najde něco, co mu jde.‘‘ 

„Jaká je spolupráce s žáky?‘‘ 

„Záleží na třídě, někde to jde líp, někde trochu hůř, ale v každé třídě se najde dost 

šikovných žáků.‘‘ 

„V které třídě máte s žáky nejlepší spolupráci?‘‘ 

„V 7.C.‘‘ 

„Co se vám o hodinách líbí?‘‘ 

„Snaha žáků a jejich zápal pro různé aktivity.‘‘ 

„Co se vám naopak o hodinách nelíbí?‘‘ 

„Kázeň a neaktivita některých žáků.‘‘ 

„Proč jste si vybrala učitelství jako povolání?‘‘ 

„Bavila mě spolupráce s dětmi a chtěla jsem jim ukázat, že matematika je zábava.‘‘ 

 

Ondra Fejtek 6. C 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oran%C5%BEov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern


EDUCA -  burza škol 2014 

 

V pátek, 17. října, probíhala v Tipsport aréně 

v Liberci Educa – burza škol. Již tradičně se žáci devátých a osmých tříd 

naší školy účastní této akce v rámci 

volby budoucího povolání. 

Měli jsme možnost prohlédnout si řadu 

různých stánků, které představovaly 

různé školy. Měli jsme možnost se na 

cokoliv zeptat zástupců škol i jejich 

studentů. Také byla možnost si i něco 

málo vyzkoušet. Nechyběl zde ani 

stánek s občerstvením, ale bohužel ceny 

byly dosti vysoké . Akce byla 

povedená. Jediné, co bych pořadatelům 

vytkl, byly hlasité reproduktory. 

 

Tak zase někdy příště ČUUUS Damián 9. A 

 

 

17. 10. jsme navštívili Educu – burzu škol, která se konala v Liberci. 

Naším úkolem bylo najít školy, které by se nám líbily nebo nás zaujaly a 

zjistit o nich nějaké informace. Také jsme měli možnost zhlédnout krásné 

přehlídky módních doplňků a šatů.                     Martin Šenfeld 8. A 

 
 

 

Dne 17.10 jsme navštívili Educu („Veletrh pracovních příležitostí“). 

Tato akce probíhala v Tipsport aréně v Liberci. 

V hale byly rozmístěny stánky s různými školami, u nichž jsme mohli 

získat různé informace ohledně studia. Mně se zalíbila škola, kterou už 

mám vyhlídnutou, a je to Podnikatelská škola v České Lípě na Ladech 

(SSPŠ). 

Zaujal mě obor Řízení firem a účetnictví. 

 

Dominik Žeha 8. A 

 


