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Zápis do 1. třídy na ZŠ Slovanka

Pátek 6. února 2009  14 : 00 – 18 : 00 hod.

Individuální termín lze dohodnout na tel. 774 305 675 ( např. při 
nemoci dítěte ).

K     zápisu potřebujete :   

- svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte
- k zápisu musí přijít děti, které dovrší do 31. 8. 2009 šest let
- při odkladu – doporučení PPP a doporučení odborného lékaře

Naše současné první třídy
1.A – Mgr. Blažena Čapková

1. B – Mgr. Jana Pacltová 



V  pedagogickém sboru je 33 učitelů, 4 vychovatelé a 3 osobní asistentky,dále máme 9 provozních 
a správních pracovníků a 7 pracovnic ŠJ.
Na konci školního roku pořádáme akademii v     Jiráskově divadle  ,   na které probíhá i rozloučení 
s žáky 9. ročníku.
Na škole pracuje Žákovská rada, která organizuje pro ostatní děti v průběhu roku různé akce např. 
mikulášskou besídku, Dětský den, výtvarné soutěže, volbu nejoblíbenějšího učitele.
Od roku 1999 vydáváme časopis Sovík, od roku 2005 vysílá rozhlasové studio Slovanka, od roku 
2007 televize Výr.
V prosinci 2003 byly dány do užívání šatny. Každé dítě má svoji vlastní uzamykatelnou skříňku.
V listopadu 2004 jsme získali certifikát ,,Zdravá škola‘‘a zapojili jsme se do programu škol 
podporujících zdraví. Využíváme projektové vyučování. Pravidelně uskutečňujeme celoškolní 
projekty Soví akademie, Žijeme v Evropě, Den Země, Den s Ámosem.
Od školního roku 2007/2008 vyučujeme v 1. a 6. ročníku podle školního vzdělávacího programu 
SOVA      (Spolupráce, Odpovědnost, Vzdělání, Aktivita)
Dyslektické třídy
Zřizujeme dyslektické třídy od 4. - 9. ročníku jako jediná škola v okrese Česká Lípa pro děti 
s vývojovými poruchami učení (dyslexie,dysortografie,dysgrafie,dyskalkulie) a provádíme nápravu 
těchto poruch v dyslektických a dyskalkulických ambulancích.V dyslektické třídě je maximálně 14 
dětí.
Péče o mimořádně nadané děti:
Na 2. stupni mají žáci možnost velkého výběru povinně volitelných předmětů a zájmových útvarů. 
Žáci se účastní soutěží a olympiád. Nejlepších výsledků dosahují žáci v chemické olympiádě.
Odborné učebny
Chemická laboratoř, učebna fyziky, hudebna, informační a komunikační centrum, dvě tělocvičny, 
moderní cvičná kuchyňka, školní knihovna, pracovna speciálního pedagoga, herní centrum, školní 
hřiště, atletická dráha a školní pozemek.

Školní družina     –   provoz – 6.00 – 16.30 hod.                      Školní jídelna     -   obědy se vydávají 
                                  - poplatek-120,- Kč                                                         od 11.30 -14.00 hod.

Školní klub -  práce v informačním a komunikačním 
centru, relaxace v herním centru školy, provoz denně pro 
1. i 2. stupeň, poplatek 60 Kč.
Více informací na :         www.zsslovanka.cz

http://www.zsslovanka.cz/


ŠKOLNÍ ZRALOST
-  souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, 
umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti 
v 1. třídě - především čtení ( nutné zralé zrakové rozlišování ), psaní (sluchové 
rozlišování, grafomotorika ) a počítání. 
  CHOVÁNÍ
- soustředěnost: schopnost soustředit se - vydrží dítě u večerníčku 
nebo když mu je čtena pohádka bez odbíhání..?
- citová zralost: emoční stabilita- např: Dítě nebude reagovat na 
nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem. 
Závislost na matce je přiměřená, dokáže se odloučit bez potíží. Nestýská se, 
nemyslí na domov ve škole, těší se do školy. Děti zvyklé na MŠ to většinou umí.
SOCIÁLNÍ ZRALOST
- schopnost velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov, přijmout 
místo rodičů jako autoritu učitele, osvojení hygienických návyků. Např: vykat 
dospělým, pozdravit, poprosit, poděkovat, obléknout se, postarat se o věci, obout 
boty a zavázat na smyčku, jít samo na WC, zvládnout školní jídelnu.
PRACOVNÍ ZRALOST

- dokáže vydržet u úkolu a dokončit ho, když ho nebaví - souvisí 
s motivací. Měl by si večer připravit věci, sbalit tašku, ráno jít do 
školy, sedět celé vyučování, psát úkoly, mít pořádek v tašce a 
věcech, nezapomínat věci.
Rodiče mají pomáhat dítěti s kontrolou tašky. 

Pro Vaše děti jsme připravili i malou ,,Školu hrou“ před nástupem do 1. třídy. Bude 
se konat vždy ve středu od 14:30 do 15:15 hod. pod vedením budoucích učitelek 
1.tříd, školního speciálního pedagoga a Mgr. Jaroslavy Letákové. Celý projekt je 
zdarma. Děti se seznámí se školním prostředím, s paní učitelkou a naučí se spoustu 
zajímavých věcí. 
První schůzka bude ve středu 15. dubna 2009. ( Následující termíny – 22. 4., 29. 4., 
6. 5., 13. 5., 20. 5. ) 
                                                                    Zaměříme se na: 
                                                                    rozvoj sluchového vnímání
                                                          rozvoj zrakového vnímání
                                                          rozvoj grafomotoriky
                                                          rozvoj slovní zásoby
                                                          rozvoj sociálních dovedností 



Česká Lípa (Böhmisch Leipa) je město v okrese Česká Lípa v Libereckém 
kraji. Město leží 63 km severně od Prahy na řece Ploučnici s historickým 
centrem na jejím pravém břehu. Česká Lípa zahrnuje 14 místních částí o 
celkové rozloze 63,24 km² , kde žije 38 181 obyvatel.

Historie: 

Je prokázána existence farní školy r.1391, dále pak zápisy zmiňují zánik zdejší školy 
roku 1515 při velkém požáru města. V roce 1773 pak císařovna Marie Terezie nechala 
zrušit zdejší latinskou školu u augustiniánů, založenou Albrechtem z Valdštejna r.1627 
společně s klášterem. Škola byla obnovena roku 1806 jako jejich gymnázium. Velký 
rozvoj školství nastal v 19.století. V roce 1824 byla založena večerní škola pro 
pracující děti, roku 1838 živnostenská učňovská škola, 1868 obchodní škola, 1869 
reálka u kláštera, 1879 živnostenská pokračovací škola, 19.října téhož roku byla 
otevřena zemědělská střední škola. V roce 1882 zahájilo vyučování státní gymnázium, 
1895 dívčí a 1900 chlapecká měšťanská škola.

Památky: 

Vodní hrad Lipá (též Lipé, Lipý) založili v 13.století členové rodu Ronovců, pak se 
zvali páni z Lipé. Původně ležel u Ploučnice, její tok byl odkloněn a hrad zpustl, byl 
téměř celý zbourán. Po roce 1990 započala jeho pozvolná rekonstrukce a využití pro 
kulturní akce města. Adresa: ul.Erbenova (ve středu města).
Letohrádek Červený dům je v sousedství hradu Lipá. Nechal ho postavit Jiří Berka z 
Dubé roku 1583. Budova je zvenku i dnes pěkně zdobená. Byla využívána k mnoha 
účelům, bylo zde i muzeum. Nyní není využívána. Adresa: U Vodního hradu

Petra  Novotná 8.B

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plou%C4%8Dnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plou%C4%8Dnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto


Žirafy jsou klidná a mírumilovná zvířata. Tvoří menší stáda většinou o 5-12 
kusech, jsou ale známy i případy, kdy mělo stádo přes 150 kusů. Stádo vede 
stará a zkušená samice, která řídí veškerý život uvnitř. Žirafy ale netvoří 

pevná stáda a tak se zvířata pohybují volně.
Výskyt: 
je rozšířena v jižní Africe, Botswaně, 
Namíbii, na jihu Zimbabwe.Žirafa je 
nejvyšší zvíře na zeměkouli, je trošku 
zvláštní - má dlouhý krk, který má 
ale 7 obratlů stejně jako náš. Oběma 
pohlavím na hlavě vyrůstají růžky a 
jejich počet se liší i podle poddruhu 
žirafy. Růžky jsou součástí lebky a 

žirafy je neshazují. Srst je krátká a jejím charakteristickým znakem jsou velké vzorce tvořící 
kresbu, kterou má každý poddruh i jedinec jinou. Tyto vzory jsou zbarveny od světle 
rezavohnědé až po tmavě hnědou a jsou od sebe odděleny světlejší podkladovou barvou. S 
věkem vzory tmavnou. Na hřbetě a krku má tmavou hřívu. Nohy má dlouhé, zakončené velkými 
kopyty. Při běhu kývá krkem dopředu a dozadu a udržuje jím rovnováhu. Žirafa je 
mimochodník a chodí tedy oběma nohama na jedné straně zároveň. Ocas je zakončen 
střapcem.
Žirafa spí zajímavým způsobem. Když si lehá, složí pod sebe přední nohy a jednu zadní, druhá 
zadní trčí bokem a když opravdu tvrdě usne, složí krk podél těla dozadu a hlavu opře o zem 
nebo o zadní nohu. V této poloze spí pouze několik minut. Je schopna dřímat i ve stoje.

Potrava:
Živí se rostlinnou potravou, okusuje větvičky a listí - nejčastěji na akáciích, které omotává 
svým fialovým až 40 cm dlouhým jazykem. Jazyk i pysky jsou odolné proti trnům akácií. 
Žirafa vydrží poměrně dlouho bez vody a v období sucha si vystačí s vodou z potravy. 
Při pití musí žirafa roztáhnout přední nohy, aby dosáhla na hladinu vody a je v této pozici 
velice zranitelná. Proto bývá u pití ostražitá. Žirafu také velice zřídka uvidíme spásat trávu, 
je to ze stejného důvodu jako při pití, musela by roztáhnout nohy, aby dosáhla na zem, a v 
tom případě se může stát snadnou kořistí pro predátory, i když je schopna jediným kopancem 
roztříštit lebku lvovi.

Velikost: výška v kohoutku 270 - 360 cm, 
celková výška 400 - 580 cm
Váha: samci až 1 000 kg
Počet mláďat: 1
Délka březosti: 14 - 15 měsíců
Výskyt: buš a savany severovýchodní Afriky 
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Kůň je domestikované zvíře, patří mezi lichokopytníky. Vývoj koně je velmi složitý. 
Dříve se koně používali především pro přepravu, dnes už se na nich jezdí hlavně 
rekreačně. Slovo kůň můžeme použít jak pro samce tak i samice koně. Samička koně 
do čtyř let se nazývá klisnička, starší samice je klisna. Sameček koně mladší čtyř let je 
hřebeček, starší je hřebec. Mládě koně se nazývá hříbě. Věda zabývající se koňmi je 
hipologie.

Arabský plnokrevník je nejstarší nebo druhé nejstarší domestikované plemeno 
koně. 
Původ má v Arábii, kde byl po tisíciletí chován beduíny bez přimísení cizí krve. 
Často je používán ke šlechtění a zušlechťování jiných plemen. Velmi se hodí na 
dostihy. Je tak elegantní, pohybuje se tak nádherně. Je známý svými elegantními 
pohyby, které vyniknou zejména ve cvalu. V klusu se  pohybuje velmi harmonicky a 
uvolněně. Krok není zrovna nejsilnější stránkou tohoto plemene. 
Na drezuru ani na skoky nemá předpoklady. Arabové jsou velmi chytří, a proto se dají 
dobře vychovat. Toto plemeno je velmi oblíbené, mimo jiné i Napoleonem. 
Arabové mají typické znaky, které je zkrášlují. Je to typická hlava, labutí krk a ocas, 
který si nesou vysoko nahoře. Arábkové mohou být: vraníci (vzácně), ryzáci, 
palomino, pinto, plaváci, hnědáci, bělouši, strakáči a další šlechtění koně. Arab měří 
ke kohoutku přibližně 150 cm. Toto plemeno je velice vzácné. Křížením tohoto 
plemena s jiným vznikl např. anglický plnokrevník a mnoho dalších plemen.

Bára Bělohorcová 8.B



Nikola je děvče které, žije v malém městě 
Madridie.
Je to neobyčejná holka, která vůbec netuší, kdo 
doopravdy je, jaké má schopnosti a ani neví, 
kdo jsou vlastně její rodiče.
Nikola se však tyhle věci brzy dozví, protože se 
přestěhují do země Elfů, která se jmenuje Elfírie.
Její rodiče jí vše prozradí až ve třinácti letech. Proč? 

- Jak to vlastně začalo -

- Bylo asi něco kolem šesté hodiny ranní a Nikola 
se pomalu probouzela.
„OA.. To už je ráno?“ křikla Nikola do prázdné 
místnosti. Když sešla dolů po dřevěných 
schodech, všimla si, že všichni už vstali a čeká 
se nejspíš jen na ni.
„ Dobré ráno,“ řekl otec Fred. „Co se děje? Jak 
to, že jste už vzhůru?“ divila se Nikola. 
„Musíme si s tebou promluvit,“ řekla důrazně 
matka Lily. „ Ale mami! Já musím do školy! 

Autobus je tu za dvě minuty!“ „Tak dost! To by stačilo! Je to velice 
naléhavé!“ Matčin obličej se na chvíli zvrásnil a Nikola si povzdechla. 
Lily se nejdříve nadechla a pak zřetelně řekla: „Budeme se stěhovat“ 
„Co?? Ale - ale to nejde! Já tu mám kamarády a co nová škola? Co 
když bude nějaká,nějaká…..?“ „ Bude úplně jiná a moc dobrá! Uvidíš, 
že se ti tam bude líbit!“  Zarazila ji rychle matka. „A když tam mám 
teda žít, tak mi prosím řekni, kde to je nebo jak se to jmenuje. Prosím“ 
Lily se podívala na Freda a když viděla jeho klidný výraz, tak otevřela 
pusu a řekla: „Je to moc krásná země. Jmenuje se Elfírie.“ „ Co to je za 
hloupost? Na žádné mapě ani globusu to není vyznačené! Promiňte, ale 
já musím do školy.“ „Ne, počkej!“ ale už bylo pozdě. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ                                         Lucka 6. B 


