
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Květen 

 

Pozvánka na školní akademii 
 

Srdečně všechny zveme na školní akademii  

ZŠ Slovanka, která se koná 14. června 2012 

v Jiráskově divadle. 

Těšit se můžete na 

vystoupení hudební, 

taneční  

i pěvecká.  

 
Vstupné 30 Kč. 

 

15. června – ředitelské volno. 



 

8. A a 7. C v Jestřebí 
 

 

  Dne 20. dubna 2012 se třídy 8. A a 7. C vydaly v rámci oslavy 

 Dne Země do Jestřebí. Z České Lípy do Jestřebí jeli žáci vlakem, 

zpět šli potom pěšky.Strávili tak celé dopoledne v přírodě, v lese, 

viděli mnoho zajímavostí.  

Prezentaci k tomuto výletu zpracoval žák 8. A Milan Zítko, třída  

7. C tento výlet zachytila výtvarně, namalovala a nakreslila spoustu 

krásných výkresů.            Mgr. Jitka Weissová 

 

 

Tento výlet byl plný legrace a začal čekáním na vlak v České Lípě . 

Vlak nás odvezl na vlakovou zastávku do Jestřebí, kde to všechno 

začalo. Zpět do České Lípy jsme totiž šli pěšky a ušli jsme nejméně 

15 km. Mohli jsme si vybrat ze dvou tras, vybrali jsme si tu delší. 

Viděli jsme vyhořelý zámek v Zahrádkách, Novozámecký rybník, 

mnoho zajímavých domácích i lesních zvířat. 

U zámku jsme se zastavili, dali jsme si koblihy, 

zmrzlinu, čokoládu a spoustu dalších dobrot. 

Potom jsme pokračovali  

do České Lípy 

přes Peklo. 

Cesta se zdála stále delší a delší. 

Konečně jsme viděli ceduli, na které 

bylo napsáno:  

Česká Lípa 7 km...Konečně Česká 

Lípa. 

Poděkování  patří panu učiteli Savvovi, 

paní učitelce Weissové, paní učitelce Havlasové a paní asistence.             

Milan Zítko 8. A                                

 



 

EXKURZE A PŘÁTELSKÝ TURNAJ V KOPANÉ 

NA ZŠ V HORNÍ POLICI 
 

Dne 25. dubna se výběr žáků 6. a 7. třídy ZŠ Slovanka zúčastnil pod 

vedením Mgr. Pavla Lebdušky 

exkurze a přátelského turnaje 

v kopané na ZŠ v Horní Polici. 

Po příjezdu nás přivítala 

ředitelka tamní základní školy 

Mgr. Leona Ježková a pan 

učitel Jan Kacafírek, žákům 

byla přidělena šatna, kde se 

mohli převléknout. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 

týmů – 3 týmy vytvořili naši 

žáci, 3 týmy složili i žáci ZŠ H. Police. Hrálo se systémem každý 

s každým 2 x 5 minut. 

Během turnaje jsme byli pozváni i na oběd do školní jídelny, aby se 

žákům dobře sportovalo. Turnaj se vydařil, k vidění byly i pěkné 

fotbalové akce. 

Celý turnaj nakonec bez jediné ztráty bodu ovládli a vyhráli naši žáci 

(Slovanka 1) před domácí Horní Policí, třetí místo také patřilo našim 

žákům (Slovanka 2). Vítěznému týmu byly předány pěkné ceny. 

Po turnaji nás paní ředitelka Ježková provedla po škole, kde jsme 

mohli spatřit počítačovou učebnu a některé třídy. 

Na závěr jsme pořídili společné foto s paní ředitelkou Ježkovou a 

panem učitelem Janem Kacafírkem, který tento turnaj v kopané 

zorganizoval. 

V plánu je odvetný turnaj v kopané, který budeme tentokrát pořádat 

na naší škole – venku na školním hřišti – pravděpodobný termín je 

v červnu. Již se všichni těšíme!! 

Více fotografií naleznete na našich webových stránkách. 

                                                               Mgr. Pavel 

Lebduška 



HISTORICKÝ ÚSPĚCH ZŠ SLOVANKA 
 

Dne 10. května 2012 se v Zákupech na přírodní trávě konal tradiční  a 

prestižní turnaj v kopané McDonald´s cup v kategorii žáků 1. – 3. třídy. 

Zastoupení tu měla i ZŠ Slovanka Česká Lípa, která vyslala své nejmladší 

naděje na tento svátek kopané teprve podruhé v historii, v loňském a 

premiérovém roce skončili žáci v této kategorii na 7. místě a tak bylo co 

napravovat. 

Již od začátku turnaje bylo na chlapcích znát, jak touží po lepším výsledku. 

Přestože někteří chlapci spolu hráli poprvé v životě, předváděli atraktivní hru 

s mnoha šancemi a bojovali v každém zápase na hranici svých možností. 

Naši chlapci v celém turnaji nenašli svého přemožitele a s bilancí 3 výher a          

2 remíz, při skóre 9:3, jim nakonec odměnou byly nádherné bronzové medaile a 

pohár, poprvé v historii ZŠ Slovanka v této věkové 

kategorii!! 

Výsledky našich borců:  

 ZŠ Slovanka – ZŠ Pátova  0:0 

 ZŠ Slovanka – ZŠ Špičák 0:0 

 ZŠ Slovanka – ZŠ Jižní 3:0 

 ZŠ Slovanka – ZŠ Doksy 2:1 

 ZŠ Slovanka – ZŠ N.Bor 4:2 

 

Náš úspěšný tým: 

Matěj Kucr (1.B), Milan Mastný (1.B), Marek Hašlar 

(1.A), Martin Lemberger (1.C), Matěj Raisigl (1.C), 

Vojta Kříž (2.A),  Jan Moravík (2.A), Vladimír 

Vladimirov (3.A), Václav Kříž (3.A), Míra Novák (3.A), 

Filip Sertič (3.B), David Šolin (3.B) 

                       Mgr. Pavel Lebduška 

 

Pozvánka na dovolenou – Hawaii 

Je spolkový stát USA rozkládající se 

v Tichém oceánu na Havajských 

ostrovech. Metropolí státu je 

Honolulu.Je to největší ostrov  

v Havajském souostroví.  Denisa 6.A 

 



 

Projektový den „Napříč profesemi“ 
 

 

Začátkem května  se konal první projektový den „Napříč  profesemi“. 

Ráno si žáci vylosovali čísla profesí a poté se rozešli do různých tříd 

k vyučujícímu, jehož číslo si vylosovali. 

Já jsem byla ve třídě s výpravčím. Na začátku jsme si s paní učitelkou povídali 

o tomto povolání, pak jsem začali pracovat na projektu. Celý den se mi celkem 

líbil. 

Já jsem byla u paní učitelky Knoblochové, kde jsme měli profesi zpěvačky. 

Na začátku jsem se seznámili a hráli jsem různé seznamovací hry, poté jsem 

vypracovávali projekt. Bylo to tam moc fajn a celý den byl dobrý. 

Celkově z projektu máme dobrý pocit a byly bychom rády, aby se tento den 

uskutečnil i v příštím školním roce.               Denisa a Tereza 8.B  

Z pohledu asistenta z 9. ročníku 

Na začátku května se na naší škole konal projektový den ,, Napříč profesemi“ . 

Cílem bylo naučit žáky 9. ročníků zvládnout asistovat učiteli při výuce. Naši 

deváťáci si vyzkoušeli, jaké je to být učitelem, i když si mnohdy neuvědomují, 

jakou zátěž to na učitele nese. 

Z mého pohledu se tento den velice podařil, alespoň ve třídě, kterou vedla paní 

učitelka Meďášová s profesí kuchaře. Naši mladší spolužáci si vyzkoušeli 

spolupracovat s někým, koho neznají nebo znají jen od vidění, a myslím si, že je 

to velice bavilo, neboť nemuseli mít z deváťáka takový respekt jako z učitele. 

Tvořili jsme plakáty a upevňovali vztahy mezi spolužáky z jiných tříd.  

Jelikož letošním rokem končím základní školu, nebudu si moci tento projektový 

den zopakovat, vzkazuji proto budoucím deváťákům : ,, Máte se na co těšit. „ 

Labayová Nikol 9.A 
 

Partička – zábavný pořad 
 

Pořad se uskuteční 30. května od 14.00 hodin v Klokánku.  

Vstupné je jedna koruna. 

Hosté pořadu: paní učitelky Marbachová,  Schafferová, Eichlerová  

a Knoblochová. 

Všichni jste srdečně zváni. 
 



 

Návštěva Hygienického muzea v Drážďanech 
 

15. května vyjeli žáci sedmých a osmých tříd pod vedením 

p. uč. Kopřivové  

a p. uč. Heilové do hygienického muzea v Drážďanech.  

Drážďany jsou zemské hlavní a druhé největší město 

v Sasku.  

Když jsme dorazili do Drážďan, pan řidič nás vysadil před 

muzeem, paní učitelka nám rozdala vstupenky a šli jsem 

dovnitř. Uvnitř jsme viděli výstavu lidského těla a mohli jsme si mnoho věcí 

vyzkoušet -  například tam byl přístroj, který měří mozkovou aktivitu, ale 

neměli jsme dost času na to, abychom si vyzkoušeli všechno. 

                                                                Daniel Čmuchálek 

Zajímavosti o Jonsdorfu 

Je to lázeňské městečko nacházející se na hranici s Českou republikou na 

severní hranici Žitavských hor, které jsou nejmenšími horami 

Německa. Jejich největšími vrchy jsou Luž (Lausche 795 m. 

n. m.) a Hvozd (Hochwald 750 m. n. m.)  

Jonsdorf leží u hranic a je součástí Euroregionu Nisa.  

Podle pověsti městečko Jonsdorf založil v polovině 

šestnáctého století mnich Jonas z cisterciářského kláštera 

na Oybíně. Postava Jonase jako pastýře se psem je často uváděna jako 

turistická zajímavost společně s loupežníkem Karáskem z Prahy, který v horách 

loupil. 

Poblíž obce jsou dva turistické přechody do Čech: u Krkavčích skal Dolní Světlá 

- Jonsdof, druhým je Krompach Jonsdorf. 

Motýlí dům 
Je ojedinělá tropická expozice. Svým návštěvníkům nabízí 

odpočinek, zážitek i poučení. Uprostřed tropického světa 

rostlin neustále poletují motýli rozmanitých druhů.  

                           Karolína Hromádková, 8.B 

Horské lázně 

Leží v srdci Žitavský hor. Obklopují je skalní kulisy a zalesněné vrchy. Můžete 

zde navštívit solárně vytápěný bazén, rekreační loučky nebo si třeba zahrát 

plážový volejbal a tenis. 

 

Karolína 8. B, Markéta 8.A 



 

Svět počítačových her 
 

Terraria 

Ahoj, chtěl bych vám představit tuto hru, která se odehrává 

v náhodně vygenerovaném světě 

s úžasným soundtrackem, který vás 

provází celou hrou. Postupně těžíte 

nové a nové suroviny, ale pozor- 

v podzemí a večer na vás ovšem 

čekají monstra, která vás mohou 

zabjet. Takže ze začátku budete 

muset počkat v nějaké jeskyni až se rozední.       

Vytvořil Daniel Čmuchálek 

 

Minecraft 

Jen málokterá hra dnes na sebe poutá takovou pozornost a vyvolává 

takovou kontroverzi - jako právě Minecraft . 

Příběh složeného světa z kostiček je v podstatě 

menší americký sen  

o tom, jak se z dobrého nápadu může stát 

opravdu úspěšná, ale hlavně dobrá hra, která 

nedá spát nejednomu hráči. 

Teď si asi většina říká, co to tady pletu, vždyť Minecraft už je  

s námi na světě hodně dlouho. Pravdou však je, že jeho finální verze 

neboli verze 1.0.0 se k nám dostala docela nedávno a přeci jen  

s sebou přinesla pár změn. Nastal tedy ten správný čas na 

přezkoumání, zda má tato hra nárok na statut ikony současného 

herního průmyslu, nebo to její fanoušci jednoduše až moc přehánějí. 

Mnoho hráčů si myslí, že hra dělaná přes Javu nemůže nějak 

zaujmout, ale opak je pravdou – her, ve kterých si můžete dělat vše 

podle své fantasie, není opravdu mnoho. Důrazně doporučuji zahrát si 

tuto hru a to nejen díky své skvělé hratelnosti, ale také kvůli tomu, 

že se nemusíte řídit podle příběhu, jednoduše si děláte to, co se vám 

líbí. 

                                                    Děkuji Adolf Chuděj. 



 



 

Umělecký popis – práce při hodině českého jazyka 
 

Nebezpečný přítel 
 

      Hořící oheň je něco, co je mi blízké, co mě táhne na dálku. 

Zvuk praskajících suků, hravé plamínky ohně a jiskřičky, které z ohně 

létají, jsou pro mě tolik, jako je pro jiné hora zlata, a proto jsem se 

rozhodla popisovat právě toto. 

     U ohně bych dokázala sedět celé hodiny a jen bych 

přikládala další polena, jen ať oheň stále hoří a jeho 

barva je pořád tak sytá, tak nádherně barevná. 

Oranžová, žlutá a červená barva se v něm mísí a já jen 

zavřu oči a představuji si má vysněná přání. Potom je 

otevřu a zvolám nahlas: „Děkuji ti!“ Děkuji mu za 

to, že mě vyslechl. Oheň je jako němý kamarád. 

     Cítím, jak oheň hoří a jak jeho teplo sálá jako paprsky sluníčka 

v létě. Je to nádhera, jsem šťastná. Pořád přikládám a vím, že už je 

dávno pozdě a ohromná tma je kolem mě. Také vím, že tu kromě 

drobných zvířátek nikdo jiný není, že ostatní už spí, ale já stále 

sedím a přemýšlím a je mi krásně. Připadám si chráněná. Nikdo mi 

neublíží, protože jiskřičky z ohně by mu to nedovolily. Komukoliv 

cizímu by se postavily do cesty a praly by se za mě.  

     Jen jeden je jeho nepřítel, a to je voda, jen ta ho zkrotí! Oheň 

je jako nezkrotný černý kůň. Dokud se někdo netrefí do jeho slabin. 

     Jsem strašně šťastná, že oheň stále hoří, a také doufám, že ho 

nikdo nikdy nezničí úplně. Sice vím, že ho teď musím uhasit, aby 

pořád zůstal mým přítelem a aby někde někomu neuškodil. Ale 

zároveň vím, že oheň si budu moci vždy rozdělat a vidět ty nádherně 

poblikávající světélka v dáli a zblízka úžasnou vatru, která mě jako 

vždy oslní. Protože stačí jen několik polínek, list papíru a škrtnutí 

sirkou o krabičku a můj věrný přítel bude rázem zde. 

Bára Ekrtová 
 

 

 


