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Ve všech odděleních školní družiny proběhl v říjnu 
týden s draky. O dracích se četlo, draci se vyráběli, 
skládali, malovali, kreslili...Vyvrcholením byla 
drakiáda všech družinek. První termín 16. října ale 
nevyšel, protože nás překvapil sníh a veliká zima. 
Druhý pokus  23. října se 

vydařil. Děti nejdřív své draky vystavovaly a 
potom je pouštěly.  Bylo těžké ohodnotit, který 
drak letí lépe či výše. Hezké odpoledne na louce 
nakonec ovládlo 35 létajících draků. Akce se 
povedla a dětem se moc líbila.

B. Hlobeňová                                           

Více fotek na www.zsslovanka.cz

Exkurze do Děčína
Ve čtvrtek 22. 10. 2009 navštívila 8. B pod 
vedením p. uč. Weissové a p. uč. Bulíře děčínský 
zámek. Paní průvodkyně líčila velmi zajímavým 
způsobem jeho historii. V prostoru dnešního 
zámku existovalo již v 10. století dřevěné 

hradiště, které bylo ve 13. století přestavěno v královský hrad.  Z hradu byl postupně 
vybudován renesanční zámek, jeho dnešní podoba je barokně – klasicistní. 
Vystřídalo se tu několik šlechtických rodů, např. páni z Vartenberka, z Bunau nebo 
Thun – Hohensteinové.  Tento poslední šlechtický rod prodal v roce 1932 zámek 
státu. V letech 1932 – 1991 tu bohužel sídlili vojáci tří armád, nejprve 
československé, potom německé a sovětské. 
Aby se žáci dokázali plně vžít do minulosti, měli 
možnost vyzkoušet si dobové oblečení a zahrát si na 
panstvo a služebnictvo. 
Tato exkurze byla výborným doplněním učiva 
dějepisu – učiva o barokním  umění a životě lidí 
v minulosti. 

  Mgr. Jitka Weissová 



Kávové kuličky

2 bílky, 22 dkg moučkového cukru,12 dkg mletých ořechů, 1 
vanilkový cukr, 3 kapky kávové tresti 

Ušleháme sníh z bílků. Vmícháme cukr, ořechy, ochutíme 
kávovou trestí a třeme asi 15 minut. Do příliš řídké hmoty 
přidáme ořechy a cukr. Tvarujeme kuličky, necháme zaschnout a 
potřeme kávovou polevou  ( zalijeme 2 lžícemi horkého mléka, 25 
dkg moučkového cukru a třeme. Přidáme 1-2 lžíce silné vařené 
instantní kávy a dohladka utřeme ) .

Jana Říhová 8. C

Nauč se taky básničku pro Mikuláše

Mikuláši - Hanuš Sedláček
Mikuláši, už se práší
na ulici bílý sníh,
neseš-li nám svoje dárky,
přivez nám je na saních!

Až Tvůj zvonek zahlaholí,
bude u nás radost, smích,
bude u nás jako v ráji,
třeba venku padá sníh.

Připravila Soňa  8.c 17
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Moje rodina
1. Skrývačky

1. Máte také novou pračku? ________________________

2. Jana přinese strakatou látku. ________________________

3. Žije zebra trvale v lese? ________________________

4. Vidíš pihu na bradě Davida? ________________________

2. Přesmyčky

1. K T A N E T Í – _______________________

2. I T Ě D – _______________________

3. K A B A Č I B – _______________________

4. R A S E S T – _______________________

Za historickými památkami našeho hlavního města.

V pondělí 2.11.2009 se uskutečnil 
výlet žáků 5.tříd do historické Prahy.
Tam jsme si zopakovali své znalosti 
z vlastivědy. Prošli jsme celou 
„Královskou cestou“ od Prašné brány, 
Celenou ulicí, Staroměstským 
náměstím s orlojem, Karlovou ulicí na 
Karlův most. Zde jsme obdivovali 
krásný výhled na Hradčany a Vltavu. 
Zastavili jsme se u Mostecké věže, 

zhlédli Kampu a pokračovali na Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí 
jsme se vydali na Hradčany. Odtud byl krásný pohled na Prahu. Prošli jsme 
celým objektem Hradčan, obdivovali chrám sv.Víta a Zlatou uličku.
Výlet pro nás zajistila p.uč. Urbanová a byl téměř celý hrazený z grantu. 
Děkujeme. 
Výlet se vydařil,moc se nám líbil a těšíme se na další.
                                                                                         Žáci 5.B, 5.A, 5.C 
S paní uč.Halilyovou, Urbanovou a Jakubičkovou



Druhé podzimní putování po našem kraji s turistickým 
kroužkem:

V sobotu 7.11. 2009 jsme se vydali na 
druhý sobotní výlet. Jeli jsme vlakem do 
Jiřetína pod Jedlovou a pak už jen vzhůru 
do kopce na bývalý loupežnický hrad 
Tolštejn.
Tady jsme se v útulné restauraci ohřáli 
čajem či kroketkami nebo si dali svačinku 
od maminky - nejčastější byl řízek. Mňam!
Z hradu jsme pak lesní cestou z kopečka šli 
na zastávku v Jedlové , hráli hry a 
pozorovali okolí! Chválím Natálku, 
Helenku a Fanouška z 2.A a Terezku 

Kristýnku,Marušku,Barušku,Jiříka V. a Pavlíka z 5.C. I díky nim se nám výlet 
vydařil,všem se líbil a ani mlha nám nevadila,protože:

„Ani déšť , ani mráz ,ani mlha nás,turisty ze Slovanky,od výletů do přírody neodradí.
                                                                      
                                                   Ksenia Jakubičková a žáci  2.A a 5.C

Vědci a vědy

K následujícím vědcům doplň do tabulky jejich vynálezy a přibližný rok jejich působení:

Vědec Vynález Rok působení
Michael Faraday

Isaac Newton

Archimédes

Albert Einstein

katapult, gravitační síla, jeřáb, zákony hmoty, zákony pohybu, elektromagnetismus, výroba 
elektřiny
1791–1867, 287 př. n. l. – 212 př. n. l., 1643 – 1721, 1879 – 1955



Poznávací výlet do Liberce. 

Ve středu 28. října děti ze školní družiny ZŠ 
Slovanka společně s dětmi ze ŠD ZŠ 
Partyzánská vyrazily na akci "Poznáváme 
krajské město Liberec." 

První cesta 
v Liberci směřovala 
 na Ještěd. 
Televizní věž Ještěd (1012m.n.m. )  se 
nám schovávala , ale bylo to zajímavé. 
Vyjeli jsme  lanovkou nahoru, pro 
některé to bylo úplně poprvé. Ještěd byl 
v mlze, takže výhled na Liberec byl 

spíše v mlžném oparu. U vchodu do  Ještědu jsme si na zdech 
prohlédli  fotografie a návrhy a přečetli něco z historie, někdo si 
koupil i výroční turistickou známku 
k 36. výročí otevření stavby.
Dolů z Ještědu jsme se vydali po 
modré turistické značce. Cesta po 
nedávné sněhové nadílce byla 
zajímavá, nejen kamenitá, ale i plná 
bláta a vody. 

Den jsme zakončili v IQ parku, kde jsme v bludišti hledali cestu, 
stavěli přehrady, hráli hry, děti se balily do obřího bublifuku, 
pozorovaly a zkoušely různé pokusy.

Chtěli bychom poděkovat Městskému úřadu v České Lípě za 
poskytnutí grantu na uhrazení autobusu.

B.Hlobeňová,M.Gajdošíková



Napište do připravených polí čísla od 1 do 9 tak,                                         Mystery
aby jejich součty v řádcích a sloupcích byly rovny 

číslům napsaných kolem těchto polí:

Jazykolamy
Kotě v bytě hbitě motá nitě.

V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára 
Králová.

Vybarvi tou správnou barvičkou – Kristýna 9. A
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1. Budeme pracovat na projektu: Pamětihodnosti České Lípy a 
okolí
2. Navštívíme světské i církevní památky Č.Lípy
3.  Pozveme pamětníka, který nám bude 
vyprávět o Č.Lípě před 

II. sv.válkou, v době  II. sv. války a po ní
4.  Navštívíme 2 muzea (podle vašeho výběru)
5.  Na jaře navštívíme 1 hrad  a 1 zámek na Českolipsku
6. Vyhledáme si na počítači  zajímavosti  o minulosti 
České Lípy a okolí 
7.  Ukážeme si na mapě, kde se ta místa nebo osobnosti s nimi spjaté nacházejí a 
prohlédneme si obrázky a jiné zajímavosti 

Bližší informace u p.uč.Šormové (5.B)

Podle čar si vystříhej z bílého nebo 
barevného papíru různé geometrické 
tvary, které dohromady tvoří 
čtverec. Slož z těchto 
tvarů obrázky podle své fantazie a 
ten nejlepší nalep na bílý nebo 
barevný papír. 
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