
  

Týden od 10. do 14. října 2011.
Celý týden bude vyučování ukončeno pro 1. stupeň v 11: 40 hod. a pro 

2. stupeň ve 12: 35 hod.

Program: 

Pondělí:   - ukázkové hodiny pro rodiče (dle rozvrhu), koncert 
v tělocvičně.                                          
Slovanka má talent – 14 – 16 hodin – Klokánek.
Úterý:  - celoškolní projektový den – „Dějiny udatného českého 
národa“.
Středa:  Kluci v akci 
Čtvrtek:  Divadelní představení pro třídy (dle rozpisu) – připravil 
školní divadelní kroužek.
Pátek:  8.00 hod. – vysílání rádia Slovanka, filmové představení 
v KD Crystal.



Většina z vás ví o tom,,že se konala soutěž  SLOVANKA MÁ TALENT. Ale jestlipak víte, že i 
letos tato soutěž zavítala na naši školu? Jestli ano, tak jsem ráda, že o tom víte, ale pokud ne, tak 
byste si to měli zapsat za uši! A co si zapíšete ? Soutěž se uskuteční 10. října od 14.00 hod. 
v Klokánku.
Lístky jsou k dostání v  7.A u Báry a Míši za symbolických 5 Kč.
Přijďte se na nás podívat a my vás přesvědčíme o tom, že je v nás skrytý talent.
Připravila Bára ze 7.A

Na co se můžeme těšit ? 
Uslyšíme hru na housle a kytaru,zpěv , uvidíme ukázky bojového umění, tanec.
Do poroty zasedne Žákovský parlament z Krásné  Lípy.                 Markéta Janečková 8.A

Naše škola se zapojila do projektu  „Celé Česko čte dětem.
V rámci tohoto projektu v jedné třídnické hodině  vyrazili žáci 7.A k paní učitelce Ryšavé do 1.C. 
Protože prvňáčci ještě číst neumí, tak to do vlastních rukou vzali sedmáci a četli  různé pohádky. 
Všem prvňáčkům se to líbilo a slíbili, že až se trochu naučí číst, přijdou zase na oplátku 
k sedmákům. Na závěr dostal každý prvňáček pamětní list.      

Více fotek najdete na www.zsslovanka.cz .                       Článek napsala Bára ze 7.A

Adaptační pobyt 6.A

Na začátku září naše třída vyjela vlakem na adaptační pobyt do Starých Splavů. Po příjezdu jsme 
se ubytovali v penzionu Máj a šli ven hrát seznamovací hry, při kterých nám vytrávilo, proto 
jsme se šli  najíst. Odpoledne jsme vyrazili do lesa k Máchovu jezeru. Tam jsme hráli hry a učili 
se básničky, které nám diktovali kamarádi. Pořád pršelo a pršelo. Když přestalo, šli jsme 
na pláž. Tam jsme dostali papírová korýtka a museli jsme dojít k určitému místu. Také jsme v 
lese stavěli  dům , hráli jsme minigolf na pláži . Pak jsme si šli něco dobrého koupit. Druhý 
den jsme si k k obědu sami uvařli  špagety. Pak jsme si sbalili věci a šli jsme na nádraží. Vlak 
měl 5 minut zpoždění, takže jsme tam čekali o trochu déle. Byl to krásný pobyt a moc se nám tam 
líbilo.   Pavla Mládenková a Denisa Urbanová 6.A            

http://www.zsslovanka.cz/


Taky vás zajímá, co nového se stalo během prázdnin v     naší   
škole?

Nás ano, proto jsme se došli zeptat našeho pana ředitele.
Co nového se stalo během prázdnin v naší škole?
Na I. stupni nad jídelnou máme nové toalety pro dívky i chlapce, v některých 
třídách jsme vymalovali a položili nové lino. Interaktivní tabule jsou již ve všech 
třídách naší školy. Školní klub se změnil na jazykovou učebnu a místnost 
pro školní klub se zmenšila.
A když už jsme byli na návštěvě u pana ředitele, zeptali jsme 
se, co nás čeká v nejbližší době.
Uplynulo 40 let od vzniku naší školy, proto se budou v říjnu konat oslavy tohoto 
kulatého výročí. Proběhne dokonce i školní ples pro rodiče.
Školní klub bude mít novou knihovnu. Naše škola bude poskytovat výuku také 
žákům ze zahraničí.Atletický čtyřboj
V Jablonném v Podještědí  27. září proběhl atletický čtyřboj. Dívky získaly 5.místo a 
chlapci 8. místo

Nejlepší sportovci: dívky

chlapci

V říjnu probíhá soutěž  ve šplhu po tyči, soutěží se o velkých přestávkách nebo 
při hodině TV.

Jméno Třída Body
1. Petra Nováková 9.B 1566
2. Hana Bečicová 8.B 1310
3. Žaneta Skálová 8.A 1189

Jméno Třída Body
1. Radek Bekr 8.C 1845
2. Daniel Janata 9.B 1244
3. Václav Miřatský 9.B 1144



8. B
Karolína - ve škole mě baví anglický jazyk, ve volném čase ráda 
tancuji. 
Tereza - ve škole mě baví hudební výchova, ve volném čase ráda 
relaxuji – poslouchám hudbu.
Denisa- ve škole mě baví tělesná výchova, ve volném čase ráda 
chodím ven.
Karolína- ve škole mě baví matematika, ve volném čase chodím ven 
s kamarádkami.
6. A
Denisa – ve škole mě baví výtvarná výchova, ve volném čase chodím 
ven s kamarády.
Pavla – ve škole mě baví tělesná výchova, matematika, český jazyk, 
ve volném čase chodím ven s kamarádkami.
8. A
Otýlie – ve škole mě baví německý jazyk, volný čas trávím u koní.
Natálie – ve škole mě baví matematika, ve volném čase jezdím na 
kole.
Marek – ve škole mě baví tělesná výchova, ve volném čase hraji 
fotbal.
Štěpán – ve škole mě baví tělesná výchova, ve volném čase hraji 
airsoft.
Adolf – ve škole mě baví tělesná výchova, anglický jazyk, ve volném 
čase sportuji – fotbal, florbal a jezdím na kole.
Dan – ve škole mě baví matematika, dějepis, informatika, ve volném 
čase jezdím na kole, hraji florbal.
9. B
Kateřina – ve škole mě baví anglický jazyk, ve volném čase tancuji a 
ráda nakupuji.
Anežka – ve škole mě baví anglický jazyk, ve volném čase  v zimě 
lyžuji, jinak chodím tancovat. 

Naše vizitky najdete i na nástěnce u hlavního vchodu.


