
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2011 

PROJEKTOVÝ DEN – DĚJINY 

 V říjnu proběhl na naší škole projektový den týkající se dějin 

lidstva. 

Zajímalo nás, co si třídy připravily, proto jsme se do některých 

došli zeptat -  a tady jsou naše výsledky: 7. A si připravila 

pravěk,7.B období Karla IV., 8.B zpracovávala období Přemyslovců  

a 9.B vládu Josefa II.Všem se projekt moc líbil a těšíme se na 

další.                            Denisa a Tereza 8.B 

 
TAKY VÁS ZAJÍMÁ, CO SE U NÁS LÍBÍ PRVŇÁČKŮM ? 

Nás ano, proto jsme se šli zeptat do 1. A, co se jim  na škole 

líbí.Všechny děti  odpověděly, že se jim líbí všechno. Taky jsme se 

ptali, co je baví za předměty. A zjistili jsme, že je to  matematika 

a výtvarná výchova . Příště navštívíme další prvňáčky. 

                                     Denisa a Tereza 8.B 

 

 



 
EDUCA – LIBEREC 
Veletrh EDUCA MY JOB LIBEREC je určen všem 

zájemcům o práci, studium a celoživotní vzdělání 

v ČR i zahraničí. 

Tipsport arena se během 3 dnů proměnila v jedno obrovské  

náborové a informační centrum. Cílem veletrhu je nabídnout 

nejrůznějším věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní 

možnosti v Libereckém kraji, Euroregion Nisa, v České republice  

i v zahraničí a zároveň prostřednictvím seminářů a přednášek 

návštěvníkům ukázat, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně  

se uplatnit na současném trhu práce. 

Žáci osmých a devátých ročníků měli možnost se této burzy 

zúčastnit. Hlavně pro deváťáky byla tato burza přínosná a možná 

některým pomohla ujasnit si, jako školu chtějí dále studovat. 

                    Anežka, Kačka a Kája, 9.B ; 8.B 

VYHRAJ 

Chceš vyhrát tričko nebo jinou hezkou cenu z dalších deseti? Tady 

jsou soutěžní otázky. Odpověď mi pošli na adresu tonda@dta.cz  

do 31. prosince 2011.  

1. Kde najdu veškeré správné informace o třídění odpadů v místě, 

kde bydlím? a) V obecní vyhlášce, zeptat se můžu také na obecním 

nebo městském úřadu, odboru životního prostředí b) Řekne mi je 

ředitel ve škole c) U městské policie 2. Třídit odpady má možnost  

a) 65% obyvatel b) 55% obyvatel c) 98% obyvatel 3. Odpad  

z barevných kontejnerů se a) pokaždé sesype dohromady a odveze 

do nejbližší spalovny b) podle druhu odpadu odveze na různé skládky 

a zasype c) odveze na třídící linky, kde se ručně dotřídí a následně 

putuje k dalšímu zpracování. 

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

odpověď (i ta, která nevyhraje v této části) postupuje. 

Informace z DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY – PRO DĚTI,  

O DĚTECH, ALE PŘEDEVŠÍM S DĚTMI, www.dta.cz, 
 

 



 

Ekotým informuje 
 

Informace o tom, co ve škole v tomto roce 

sbíráme: papír – noviny, časopisy (svázané dáváme 

do kontejneru u školní jídelny), 

PET lahve (sešlapané v zavázaných igelitových pytlích dáváme  

do téhož kontejneru),kartony – opět svázat. 

Vše odkládejte na místa, která jsou k tomu v kontejneru určena  

a jsou označena.Víčka od PET lahví se zatím nesbírají.  

Hliník si shromažďujte ve třídě a v den svozu kontejneru ho doneste 

na okraj kontejneru, mějte ho označený třídou. Kdy se kontejner 

odváží, se dozvíte vždy tři dny předem z EKO nástěnky u hlavního 

vchodu.Baterie shromažďujte v červené nádobě u hlavního vchodu. 

Drobné elektro odevzdávejte panu školníkovi. 

Vše si pečlivě zapisujte s vašimi třídními učiteli. Nejlepší z vás si 

v pololetí zaslouží určitě nějakou odměnu. V loňském roce třídy 1.B 

a 6.A získaly finanční odměny a hry do svých tříd. 

A jak jsme na tom za necelé tři měsíce v letošním školním roce? 

Jsou třídy, které se ještě nijak nezapojily. Naštěstí jich je ale jen 

velmi málo. Pochvalu si zaslouží všichni ti, kteří už nějaký ten sběr 

do školy donesli. 

Nejlepší třídy jsou v průběžném hodnocení: 

1. stupeň  - 2. A, 5.C, 2.B 

2. stupeň – 7. A, 8.C, 6.C  

V září a říjnu jsme sbírali kaštany pro zvířátka na 

zimu. Kdo se zapojil? 

2.A - 75 kg, 2.B - 23 kg, 3.B- 14 kg, 3.C- 54 kg 4.A- 15 kg, 

4.C- 41 kg, 5.A- 26 kg, 5.B - 38,5 kg, 5.C - 49 kg, 6.C - 75 kg. 

               Celkem jsme tedy sebrali 410,5 kg. 

Nezapomínejte šetřit energiemi, zhasínat a neplýtvat 

vodou a teplem. 
 

 

 



 

SPORTUJEME 
Ptali jsme se paní učitelky Hejlové, která má přestávkové sportování 

na starosti:  

Turnaj ve vybíjené 

- chlapci 5. -7. tříd              

1.místo - 5.B, 2.místo - 6.B, 3.místo - 7.B 

Šplh 

1.místo:T. Neubauer 5.B  58 

2.místo:L. Janda 43 

3.místo:S. Ivanjuk 32 

4.místo:T. Dlabačová 

 

V listopadu probíhá vybíjená dívek 5.-7. třídy a šplh. 
 

 

 

 

Dne 1.listopadu 2011 jsme se vydali do Stráže pod Ralskem, kde jsme strávili 4 dny. 

Jeli jsme tam proto, abychom pomáhali lektorům při výuce plavání německých dětí, které chodí 

teprve do třetí třídy. 

Každé ráno jsme vstávali v 8:00 hodin a chodili jsme na snídani. Po snídani probíhala výuka 

plavání v bazénu od 10:30 do 12:30 hod. Během výuky se malé děti rozdělily na tři skupiny. 

Náš úkol byl vše nejprve ukázat a dětem pomáhat. Po výcviku jsme šli hned na oběd. 

Po obědě jsme měli odpolední klid a hráli různé hry. 

V úterý a ve čtvrtek jsme byli odpoledne ještě v tělocvičně, kde jsme měli seznamovací hry. 

V 17:00 hod. jsme šli opět do bazénu, ale tentokrát bez lektorů. Trochu jsme soutěžili, vozili 

jsme německé děti na zádech (zachraňovali), ale hlavně jsme hráli vodní pólo.Pak jsme šli  

na večeři. Po večeři jsme se vždy sešli na jednom z pokojů,  kde jsme si řekli informace na další 

den a psali deníček. Večerka byla v 22:00 hod… 

Moc jsme si to soustředění užili a určitě chceme jet příště znovu . 

Fototdokumentaci najdete na našich webových stránkách.  Žáci 8.A  ZŠ Slovanka 

 
Turnaj ve skákání gumy 

 

Žákovský parlament pořádá ve středu 30. listopadu ve 14 hodin turnaj  

ve skákání gumy. 

Přijď i ty, nevadí, že skákat neumíš, my Tě to naučíme. 

Sraz je v Klokánku. 

Pozor – nutné je sportovní oblečení,sportovní boty a guma do trojice. 

Těší se na Vás žákovský parlament.  

Plavecký kurz ve Stráži pod Ralskem 

 


