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Podzimní básnička                                   Dějepisné „přeřeky“
                                            
Podzim se hlásí o svá práva,                                                                  Abatyše - chrám pro ženy. 
léto mu na pozdrav mává.                                                                      Opat -  chrám pro muže.
Vezme kyj a bude panovat,                                                                    Leníci se jmenovaly Lenky, a žily 
přírodu krásnou malovat.                                                                        jen v létě.
                                                                                                                Šlechtic-  ten co obléká rytíře.
Stromy se do barev ošatí,                                                                                          Lola, Sára (VI.B.) 
ptáčkové na jih odletí.
Jen ti věrní zůstanou,
podzimní píseň zapějou.

 Na zahrádkách jablíčka se usmívají,
 vesele se červenají.
 Košík nese holčička, 
 natrhá ta jablíčka.

 I  oříšky čekají na své košíčky,
padají tam jak barevné knoflíčky.
Kabátek jim rozlouskneme, 
na oříšku si pošmákneme.

Milý podzime, vládni rád,
jsi náš dobrý kamarád.
Za čas předáš své panování,
zima se bude těšit na své panování.

Mgr. A. Hejlová, přepsala A.Šleierová 6.A

                                                                                                                            Koláž -  Lucka Kočandrlová

Vy už víte a znáte, jaké je vstávat do školy. Nám mladým lidem to vadí, ale nemělo by to vadit 
z několika důvodů - např:

1) Naučíme se nové věci.
2) Vyučíme se k práci.

A máme  spoustu dalších možností. 
Vezměte si učitele, ty to taky nebaví stále na nás zvyšovat hlas.

Vám se to také nelíbí, ale v podstatě za to si můžeme sami.
Takže,  když jdete do školy, tak s náladou a úsměvem.

Připravila Jana 9.C



  
Já a některé další děti ze  žákovské rady jsme  v čele s paní učitelkou Eichlerovou jely na 
Biskupské gymnázium  ve  Varnsdorfu, kam  nás pozvali, abychom jim předali naše zkušenosti 

s činností  žákovské rady ,protože si ji také 
chtějí založit.

Ráno po první vyučovací hodině jsme šli na 
autobus, který nás dovezl do Varnsdorfu, 
kde už na nás čekali na zastávce a dovedli 
nás do zdejšího gymnázia, které bylo ve 
starodávném domě, který byl moc hezký a 
mně osobně se nejvíc líbily mramorové 
sloupy hned při vstupu do školy. Šli jsme 
do ředitelny, kde na nás čekal pan ředitel a 
také občerstvení v podobě chlebíčků a 
koláčů. Představili jsme mu naši školu a 
také sebe, odpovídali na otázky. Poté jsme 

se  šli představit do jedné třídy, kde bylo hodně dětí z různých ročníků. Tam jsme jim s pomocí 
paní učitelky vysvětlili, proč mít na škole takový parlament  a odpovídali jsme na jejich otázky. 
Když jsme se po hodině vraceli  do ředitelny, už bylo rozhodnuto, kdo ze školy bude mít 
parlament na starost. Když jsme odjížděli,  měli jsme krásný pocit, že se nám něco povedlo a 
těšíme se, až jejich zástupci přijedou za námi  a řeknou nám, zda a jak jejich parlament pracuje.

Bára Ekrtová 6. A

Projektový den v 8.A
Třída 8.A si vybrala na projektový den Skotsko.
Rozdělili jsme se na skupiny a každá si vybrala jednu oblast.
Poté, co jsme všichni skončili, každá skupina šla pozvat 
nějakého hosta ze školy – paní Pivoňkovou, paní Vašatovou , 
paní Habartovou  ………...
Potom každá skupina představila svůj projekt.
Všem se to moc líbilo. 

J.Bittner 8.A



Burza škol Liberec

22.října 8. a 9. 
ročníky navštívily 
burzu škol v Liberci - 
Educa.
Nás zaujaly školy: 
Zdravotnická v Ústí nad Labem - její výhoda 
je, že má dobré vybavení a skvělou praxi. Nevýhoda je 

v dojíždění.

Zdravotnická Turnov - její výhoda je, že zdravotníci mají pořád práci, tudíž 
absolventi najdou uplatnění.Nevýhodou je, že je náročná. 

Pája Píchová a Terka Nováková 

Návštěva akvária 
4.C  prožila  tematicky  zaměřenou  hodinu  přírodovědy  v AKVARIU  U  Vodního 

hradu  v České  Lípě.  Pan  Jasanský  nás 
nejen  velmi  ochotně  celou  expozicí 
provedl,  ale  také  zodpověděl  všechny 
zvídavé otázky a poskytl rady všem těm, 
kteří se starají o své rybičky doma nebo 
by si případně tento dárek přáli k blížícím 
se Vánocům. 

Odcházeli  jsme  plné  zážitků, 
nových informací a s volnou vstupenkou, 
s kterou  si  můžeme  v doprovodu  rodičů 
celou  expozici  v případě  opakovaného 
zájmu opět prohlédnout.

 Jsme rádi, že máme v našem městě takové možnosti a naše vyučovací hodiny si 
takto obohatíme. 

 Výroba adventního kalendáře

Ve 4.C se všichni už moc těšíme na VÁNOCE, a tak, 
aby nám to dlouhé čekání rychleji uteklo, upekli jsme 
si  a poté i nazdobili každý vlastní perníkový adventní 
kalendář plný dobrot. 

Více fotografií naleznete na : www.zsslovanka.cz

http://www.zsslovanka.cz/

