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ZŠ SLOVANKA 
 školní rok 2015/2016, číslo 1 

 

 ÚVODNÍK 

Již je tomu několik měsíců, 

co vyšlo poslední číslo 

školního časopisu Sovík. Tak 

jsme se rozhodli, že na tuto 

krásnou tradici navážeme. 

Vychází časopis Sovík 

v novém kabátě, který se 

vám, doufáme, bude líbit. 

Přejeme krásné Vánoce a 

budeme se těšit opět v novém 

roce 2016. 
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JABLEČNÉ 

SLAVNOSTI 

Stejně jako každý rok se i 
letos konaly na ZŠ Slovanka 
dne 14. 10. 2015 Jablečné 
slavnosti.  
Kvůli nepříznivému počasí 
se vše muselo přesunout do 
školní jídelny. I přes to ale 
slavnosti proběhly v dobré 
atmosféře.  
 
Bylo tam pár soutěží pro 
děti (házení “jablkem”) a 
nechybělo ani občerstvení. 
Občerstvením přispěli i 
rodiče a tím se zapojili do 
soutěže o nejlepší jablečnou 
pochoutku a vylosovali se 
výherci. Nám nejvíce 
chutnaly svatební koláčky. 
Jelikož se jednalo o jablečné 
slavnosti, nechyběl ani 
jablečný mošt. Venku 
probíhalo opékání buřtů. No 
zkrátka o jídlo nebyla nouze. 
A na to, že nebylo venku 
zrovna hezky a muselo se 
vše konat vevnitř, přišla 
spousta lidí. 
 

Akce se vydařila a za to patří 
dík paní učitelce 
Šantrůčkové a pár dalším 
učitelům. Doufáme, že tato 
tradice bude pokračovat a 
akce se budeme moci 
zúčastnit i příští rok.  

 

Domča a Natálka K. (8.A) 

 

HOLOCAUST 

Školní přednáška, na které 
jsme byli, se týkala 
holocaustu. Podle mého 
názoru to bylo velice silné.  

Seděla jsem ve 4. řadě a 
z některých věcí, které nám 
paní vyprávěla, jsem měla 
husí kůži. Na jednu stranu 
bylo dobře, že nám o Židech 
vyprávěl někdo s jinou 
vírou, ale na druhou stranu 
si myslím, že kdyby nám to 
vyprávěl někdo s židovským 
vyznáním, mělo by to zase 
jinou „šťávu“. Každopádně 
jsem velice ráda za tuto 
zkušenost. Lidé by si měli 
uvědomit, že to, co se dělo 
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dříve (vyvražďování Židů, 
tajná policie, rasismus, …), 
se může stát kdekoliv znovu.  

Už teď jsou zprávy o tom, že 
se toto děje v některých 
jiných státech. Židé jsou lidé 
stejně jako my. Neměli 
bychom to přehlížet. Dříve 
bylo mnoho diktátorů – 
Napoleon, Hitler, … Bylo jich 
moc, tak kdo bude teď? 
Otázka, která se sama 
nabízí. Nenechme to dojít 
tak daleko. 

Kačka (9.A) 

 

KRAJSKÉ FINÁLE VE 

FLORBALU 

V pátek 11.12.2015 se na 

zimním stadionu v Liberci 

odehrálo Krajské finále ve 

florbalu žáků I. stupně v 

rámci celorepublikového 

turnaje Think Blue cup 

2015. V tomto Krajském 

finále se sešlo 12 nejlepších 

týmů z celého Libereckého 

kraje, které si svou účast 

vybojovaly v okresní 

kvalifikaci. 

Týmy byly rozděleny do 3 

skupin po čtyřech, kde hrály 

systémem každý s každým a 

poté dle umístění ve skupině 

následovaly zápasy o 

konečné umístění. 

Naši žáci bohužel nenavázali 

na své úspěšné tažení 

okresní kvalifikací, kdy v 6 

zápasech nenašli svého 

přemožitele, ve své skupině 

nezískali ani jediný bod a 

museli se spokojit se zápasy 

o 10.-12.místo. I přes velkou 

snahu to nakonec stačilo na 

11.místo. 

Je třeba uznat, že umístit se 

na 11.místě z celého 

Libereckého kraje není 

vůbec špatným výsledkem a 

už jen to, že se naši žáci 

dokázali dostat do 

Krajského finále je určitě 

obrovským úspěchem naší 

školy. 

p. uč. Lebduška  
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NAŠI NEJMLADŠÍ 

Vydali jsme se do 1. a 2. tříd, 
abychom se zeptali 
nejmladších žáků naší školy 
na pár otázek. A tady 
můžete vidět výsledky. 

1. Co je těžší – kilo železa 
nebo kilo peří? 

Daneček 1.C - 1 kg železa 

Terinka 1.A – 1kg peří 

Viktorka 2.A – stejně těžké 

 

2. Co je to Sněžka? 

Kristýnka 1.C – sníh 

Táda 2.A – hora 

Violka 1.A – hora 

 

3. Jaké je hlavní město ČR? 

Lenička 1.C – Česká Lípa 

Janička 2.A – Praha 

Mareček 1.A – Praha  

4. Jaké zvíře je ve znaku 
naší školy? 

Daneček 1.C – pes 

Viktorka 2.A – sova 

Lenička 1.C – medvěd 

Violka 1.A – Lev 

 

5. Kdo je Václav Špetlík? 

Terinka 1.A – spisovatel 

Janička 2.A – prezident 

Viktorka 2.A – král 

Violka 1.A - kadeřník 

 

Třída 7.A 
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REKONSTRUKCE 

ŠKOLY 

 

Naše škola prošla v minulém 

školním roce rekonstrukcí. 

Máme nová okna, celá škola 

je zateplená, má tedy novou 

omítku a je krásně barevná. 

Krásně barevné jsou i třídy 

prvního stupně, druhý 

stupeň ale na vymalování 

stále čeká.  

My jsme se zeptali 

některých učitelů a žáků, jak 

se jim naše nová škola líbí a 

co by změnili. 

 

Otázky: 
 

1. Jak se Vám líbí naše 

škola po rekonstrukci? 

2. Co byste změnili? 

 

P. uč. Kopřivová: 

1. Krásná. 

2. Průhledné dveře do tříd 

:o). 

 

P. uč. Vurmová: 

1. Je pěkná, barevná. 

Najednou září na dálku. Je i 

znát ve škole vetší teplo. 

2. Možná barevnost tříd. 

Chtělo by to je znovu 

nabarvit a trochu "omladit". 

 

Klára Najmanová, 7.C: 

1. Nevypadá špatně. 

2. Chtělo by to jenom 

vybarvit nově i třídy 2. 

stupně. 

 

Linda a Klárka (7.C) 
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ZÁJEZD DO ANGLIE 

Do Anglie jsme odjížděli od 

školy v 18:15, cesta byla 

velice záživná. Večer jsme se 

dívali na pohádku „V hlavě“. 

Jeli jsme 20 hodin, jeli jsme 

přes Německo, Nizozemsko, 

Belgii, Francii a trajektem 

přes kanál La Manche. 

Vystoupili jsme z trajektu a 

jeli jsme autobusem do 

Hastings, celý den jsme 

chodili po pobřeží a kochali 

se krásou moře. V 17:00 

jsme dojeli autobusem na 

místo, odkud si nás vzali 

rodiny. Když jsme dorazili 

do rodin, ubytovali jsme se a 

šli jsme se najíst. Druhý den 

ráno, jsme se chystali do 

anglické školy a rozdělili nás 

do tří skupin, podle tříd. 

Když skončila škola tak jsme 

jeli na výlet na Seven Sisters 

(sedm sester), což je 

skupina křídových útesů 

nacházejících se v národním 

parku South Downs v 

Sussexu. A takto vypadaly 

další dva dny, ale jezdili 

jsme na jiné výlety. Poslední 

den jsme jeli do Londýna, 

odjezd byl už v 7:00 z 

meeting point (místo srazu). 

Cesta do Londýna byla 

dlouhá, ale krásná. Když 

jsme dorazili do Londýna, 

tak jsme celý den chodili. 

Navštívili jsme London Eye, 

ale nebyli jsme se na něm 

projet (bylo to příliš drahé), 

Buckinghamský palác, Big 

Ben. Po dlouhém chození 

jsme konečně byli na cestě 

domů. Do České Lípy jsme 

přijeli v 13:30. Celý zájezd 

se nám velice líbil.  

 

Eliška, Nela, Terka P.  (8.A) 
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A názory žáků a učitelů? 

Kuba 8.B  

„V Anglii se mi líbilo, že tam 
bylo hodně památek.“ 

 

Honza 8.B 

„V Anglii mají v porovnání 
s Českem malé obědy.“ 

 

p. uč. Štullerová 

„V Anglii mají v domácnosti 

vánoční dekorace mnohem 

dříve.“ 

 

 

GEOCACHING 

Někteří z vás jistě znají, pro 

další je to novinka. 

Celosvětově oblíbená hra 

geocaching je známá i 

v České republice! Naše 

škola vlastní několik nových 

GPS přístrojů, mohli bychom 

se tedy do hry zapojit a 

založit „kešku“ přímo u 

školy. 

Pokud by měl někdo zájem 

spravovat kešku nebo 

nějaké další v okolí České 

Lípy hledat, hlaste se u paní 

učitelky Šákrové v kabinetě 

fyziky. 
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PLAVECKÝ KURZ 

VARNSDORF 

Na podzim (8. - 13. 11.) jsme 
se s dívkami zúčastnily 
výletu do Varnsdorfu. Naším 
úkolem bylo překládat 
německy mluvícím dětem, 
které se jely učit plavat, 
pokyny instruktorů. Každý 
den hned, co jsme vstaly, 
jsme šly do místního bazénu 
plavat, pak na oběd a večer 
znovu do bazénu. Kromě 
překládání jsme se musely o 
děti také starat - nandávat 
jim jídlo, česat je, oblékat a 
sušit jim mokré vlasy. Také 
jsme naučily jednoho 
chlapce plavat. Celý týden 
byl úžasný a moc jsme si to 
užily. 

 

Natálka a Natálka (8.A) 

VTIPY ZE ŠKOLNÍCH 

LAVIC 

Žáci zírají na mapu a 

nedávají pozor. „Co tam 

stále máte?“ ptá se učitelka. 

Hlásí se Jirka, „nedaleko od 

Prahy sedí moucha.“  

 

Ptá se tatínek Pepíčka: 

"Pětka z matematiky, proč?" 

Pepíček: "Protože šestka 

neexistuje." 

 

Učitel napsal žákovi do 

žákovské: "Váš syn nic 

neumí!" 

Otec odpověděl: "Proto ho 

posílám do školy." 

 

Z hodiny němčiny: "Vyplývá 

z testu nějaké ponaučení?" 

Žák, který dostal špatnou 

známku: "Nejezdi do 

Německa, nedomluvíš se."
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Veselé Vánoce 

Merry Christmas 

Frohe Weihnachten 

Feliz Navidad 

Feliz Natal 

Wesołych Świąt 

يد الد ع ي يد م  مج

聖誕節快樂 

Joyeux Noël 
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