
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Leden 2012 

 

 
 

 

 

se koná 10. 2. 2012 od 14:00 do 18:00 hod .  

Děti se mohou podívat na zvířátka, vyrobit si něco 

z keramiky, vyzkoušet si práci na počítači a odnesou si 

malý dáreček. Více informací najdete na našich 

webových stránkách. 

 

Píchová Otýlie, Hašková Natálie 8.A   

 

Zápis do 1. třídy  



 
 

Zajímá vás, jaké úpravy se chystají na naší škole do konce 

školního roku ? 

 
Nás ano, a proto jsme se zeptali osoby nejvíce povolané -  našeho pana 

ředitele. :) 

 

Jazyková učebna se promění na informační 

centrum s interaktivní tabulí a knihovnou, také se 

můžeme těšit na dotykové obrazovky  

a nový nábytek. 

Ve školní družině budou nainstalovány  videotelefony pro 

lepší komunikaci s rodiči a kamerový systém, který  bude 

i ve školním klubu.  

U bočního vchodu do školy (Železničářská ulice) bude nový chodník  

ke školní družině, poté i od východu z Klokánka  na školní hřiště.  

Do tělocvičny přibudou  nové pomůcky pro výuku tělesné výchovy. 

Prostory školy budou nově vymalovány. 
                                                         

Karolína Hromádková a Tereza Džudžová   8.B 

 

 

Sportovní aktivity 

 
V lednu pro velký zájem opět 

pokračujeme v běhu ve velké 

tělocvičně, běhá se pět koleček. Zatím 

vede 6. A. Jsou vítáni i  zájemci o šplh 

na tyči - nejlepší ve šplhu je David 

z 5.B.  Pokračujeme ve vybíjené 8.-9. 

tříd. V kategorii  osmých tříd  vyhrála 

8.A.  

15. ledna od 10 hod. se na koná poslední kolo Supermana na Gymnáziu 

Česká Lípa.  Bude se soutěžit ve vyřazovacím běhu.                               
                                                                          

 Adolf Chuděj, Daniel Čmuchálek, Štěpán Zavadil  8.A 
 

 

 



 

Ekotým  
 
Pravidelně každý měsíc se schází členové  Ekotýmu, do kterého by měli chodit 

zástupci z každé třídy. Druhý stupeň to však moc nedodržuje. Pravidelně chodí 

jen 8.A,6.C,7.A a 8.C . Informace, které se zástupci na Ekotýmu dozvědí,  

by měli probrat v rámci třídních hodin a učitelé by měli být k této činnosti 

vstřícní, poskytnout jim prostor. V loňském roce jsme začali pravidelně 

monitorovat svícení, ale v letošním roce již na kontrolu tolik nedbáme, někteří 

spolužáci dělají Ekohlídkám naschvály tím, že rozsvěcejí úmyslně, ale 

neuvědomují si, že škodí i sobě, a je to od nich nefér. 

 Soutěž ve sběru mobilů končí 10. února. Která třída jich letos  nasbírá nejvíce?  

Třiďte odpady nejen na chodbách, ale i ve třídách nebo v jiných učebnách.  

A jablko z jídelny do koše přeci nepatří, pokud ho někdo nechce, ať ho dá našim 

zvířátkům v chovatelském kroužku.  

A pet lahve? Ty tu mají také své místo!!!                                             
Markéta Janečková 8. A 

 

SOUTĚŽ O FLASH DISKY POKRAČUJE!  
 

Chceš taky vyhrát jednu z deseti cen? Tady jsou tři soutěžní otázky. Odpověď mi pošli na 

adresu tonda@dta.cz do 30. ledna 2012. Správné odpovědi najdeš na tondaobal.cz!  

 

1. Kam svozová auta odvážejí odpad z barevných kontejnerů?  
a) Do továrny, kde se ze všeho vyrobí granulát.  

b) Na třídící linku.  

c) Do továrny, kde z něj dělají nové výrobky.  

 

2. Na třídící lince vámi vytříděný odpad rozdělují podle  
a) materiálu, ze kterého je vyroben a někdy i podle barev.  

b) velikosti.  

c) váhy.  

 

3. Z třídící linky odvážejí auta  

a) recyklované výrobky.  

b) polotovary ve formách.  

c) druhotnou surovinu ve slisovaných balících.  

Odpovídat můžeš i elektronicky na www.dta.zde.cz.  

 

Každá správná odpověď postupuje do závěrečného losování o tři flash disky!!!  

Ale nezapomeň, že soutěž se uzavírá už 30. ledna. 

 

DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA – PRO DĚTI, O DĚTECH, ALE PŘEDEVŠÍM S DĚTMI, 

www.dta.cz, 
 
 
 

 

 

 



 

Koutek pro deváťáky 
Informace k přihláškám na SŠ a SOU 

 

1. Žáci obdrží vyplněné přihlášky ve škole do poloviny února. Odnesou je domů - podpis 

rodičů, popř. potvrzení lékaře. 

2. Přinesou je zpět do školy - podpis pana ředitele, razítko školy. 

3. Přihlášky dostanou domů. Rodiče zajistí nejpozději do 15. 3. 2012 doručení na příslušnou 

školu ( doporučeně poštou, osobně - nechat potvrdit přijetí ). 

4. Pozvánku k přijímacímu řízení dostanou žáci na adresu uvedenou na přihlášce ( každá 

SŠ odesílá v jiném termínu ). 

5. Termín přijímacího řízení má každá škola jiný - dle internetových stránek dané školy 

nebo dle pozvánky zaslané SŠ. 

Co nás čeká v únoru? 
 

3. února – pololetní prázdniny. 

 

Jarní prázdniny – od 27. února do 4. března. 

 

 

Filmový a komiksový hrdina. 

 

Spiderman 
Superhrdina s pavoučími schopnostmi. Komiks, který začal vznikat 

už během šedesátých let. První číslo, původně dvacetipětidílného 

seriálu, prodáváné v podobě zvláštního papírového formátu (A5,45) 

sklidilo tržbu okolo třistatisíc liber. Povedlo se stvořit hrdinu, který má svůj život, identické 

schopnosti, svoje prokletí a jako jediný se chce vzdát svých nadlidských schopností. Většina 

lidí také dokázala se Spidermanem soucítit, nebo se naprosto identicky vžít do jeho role, 

 a právě to ho učinilo nesmrtelným.                       Pavla Mládenková 6.A 

 

Superman  
 

Superman je komiksový hrdina. Jde o syna vědce Jor-Ela a Lary Lor-Van z 

planety Krypton. Jeho pravé jméno je Kal-El. Jako malé dítě byl odeslán na 

Zemi svým otcem, jenž věděl o blížící se zkáze jejich domovské planety. Na 

Zemi se ho ujali postarší bezdětní manželé Jonathan a Martha Kentovi a dali 

mu jméno Clark. 

                                            Denisa Urbanová 6. A 

 


