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Na konci našeho časopisu již tradičně najdete The Key
News – tentokrát pro vás páťáci připravili rozhovory
s našimi učiteli.
Za celou redakci Vám přejeme krásné prázdniny a
spoustu hezkých zážitků. Těšíme se na vás zase po
prázdninách v novém školním roce.
Vaše redakce
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AKCE ŠKOLY
David Dvořák, 6. A
VEX IQ CUP – KRAJSKÉ KOLO
Dne 17. 5. 2019 jsme se účastnili s kroužkem robotiky
krajského soutěže VEX IQ CUP. Konalo se to v základní škole v
Novém Boru. Když jsme přišli do školy, tak jsme se šli
převléknout do šatny. Ze šatny jsme se přemístili do tělocvičny,
kde byla postavená hřiště. Na hřištích jsme se mohli rozcvičit a
vyzkoušet robota. Po zahájení soutěže nám řekli pravidla –
budou tři hry na tři kola. Každé kolo trvalo jednu minutu a
v půlce jsme se museli střídat. Jako první byla aliance, to
znamenalo, že jsme dostali náhodnou školu, se kterou jsme si
pomáhali nasbírat nejvíce bodů. V druhé hře jsme museli jet
sami za sebe, takže jsme měli minutu na to nasbírat co nejvíc
bodů a v půlce se vystřídat. Tato soutěž byla docela těžká.
Poslední soutěží bylo programování robota, která se nám moc
nepovedla. Na konci programu jsme se všechna družstva
seřadily a přišlo vyhlašování výsledků. Naše družstvo se
umístilo na krásném šestém místě, za které jsme dostali diplom
a tašku plnou školních pomůcek + bonbony. Tím skončilo
krajské kolo.
Eliška Faltová, 8. A
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve středu 20.3. jsme se zúčastnili okresního kola zeměpisné
olympiády, které se konalo v budově českolipského Gymnázia.
Přišli jsme ke škole v 8:00 a paní učitelka Rusková nás zavezla
až před budovu gymnázia. Odtud jsme pokračovali do tříd. Než
jsme však směli vstoupit, byli jsme rozřazeni do kategorií podle
tříd. Byly to kategorie A, B, C a D. Já byla v kategorii C tedy 8.–
9. ročník. Vše spočívalo v napsání tří testů. U dvou z nich bylo
povoleno používat Školní atlas světa, ale u jednoho z testů jsme
museli spoléhat jen na své znalosti. Mezi testy byly krátké
přestávky na svačinu. Když někdo skončil svou práci dříve, byl
odeslán na chodbu, aby nevyrušoval ty, kteří ještě psali. Po
zhruba 5 hodinách byly vyhlášeny výsledky a mohli jsme odejít
domů.
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Sam Holan, 8. A
NEPZ – NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉM PLANETY ZEMĚ
Nedávno k nám přijel pan Jeglík, aby nám znovu vyprávěl –
tentokrát ale o jiném tématu, než bylo obvyklé. Nebylo to jen o
zvířatech a lesích na jiných kontinentech, než je Evropa, ale i o
našich sousedech na Slovensku, kde se snažili zachraňovat
zvířata v rezervacích, jako jsou vlci a medvědi. První jejich
kroky byly ty, že nainstalovali fotopasti, na kterých jsou záběry
vlků, medvědů, jelenů a další zvěře. Tato zvířata se k nám
vrací, což je úžasné, ale myslivci je zabíjejí kvůli farmářům a
jejich dobytku. Také zde padlo nemilé téma, což je Roundup. O
tom, jaký je to zabiják nejen rostlin. V USA jeden postarší pár
pěstoval zeleninu v hlíně, na které se předtím používal
Roundup a dostali rakovinu. Poté nám pustili film z Ugandy,
který byl nádherný, byla v něm nedotčená příroda a zvířata
všeho druhu. Za mě byla prezentace jako vždy velice naučná
a zajímavá, také jsme rádi, že se rozrůstá rezervace jimi
koupená a všichni se těšíme na novou prezentaci, se kterou k
nám zavítají.
Adam Jílek, 8. A
NEPZ – NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉM PLANETY ZEMĚ
V květnu nás v rámci projektu NEPZ opět navštívil pan Milan
Jeglík s dalším zajímavým a poučným vyprávěním o divoké
přírodě. Tentokrát byla přednáška o ekosystému, ve kterém
leží i Česká republika, tedy o lesech mírného pásu. Pan Jeglík
nás seznámil se zde žijícími zvířaty. Povídal o Roundupu,
lovech zvířat pro zábavu a o záchraně medvědů na Slovensku.
Nejvíce mě zaujaly informace o Roundupu. Dozvěděl jsem se,
že způsobuje rakovinu, a i přesto je v České republice povolen
používat. Například v USA byl již zakázán a v Německu o tom
uvažují. Doufám, že zákaz používání bude brzy platit i v Česku.
Dále jsme se dozvěděli, že se do České republiky vracejí vlci.
Někteří farmáři je údajně loví, protože jim zabíjejí dobytek. Je
to ale nezákonné, protože vlk je v Česku chráněný, a proto ho
nikdo nesmí lovit.

AKCE ŠKOLY – WORKSHOP ŠKOLNÍCH REDAKCÍ
JASMÍNA ŽIVCOVÁ, 7.A
Dne 31. 5. se konal v centru Cvak v Novém Oldřichově workshop
pro sdílení zkušeností ve vytváření školního časopisu pro děti ze
základních škol a jejich učitele. Konal se v rámci pěti dílen:
fotografie, grafika, komiks, tvůrčí psaní a šéfredaktor. V průběhu
si potom každý zkusil analýzu časopisu. Já jsem byla ve
fotografické dílně, kde jsme se učili o kompozici fotky, o světle
na fotce, a protože nikdo z nás neuměl fotit v manuálním
nastavení (to byl oříšek dne pro nás všechny na dílně), tak i fotit
v manuálním nastavení (a samostatně si nastavit clonu, čas,…).
Měli jsme za úkol nafotit všechny dílny tak, aby se nafocené fotky
mohly použít v časopisu. Na konci dne grafická dílna dala
dohromady pár prvních stránek časopisu. I když jsem nebyla na
Dětském dni na naší škole, den jsem si moc užila a zdokonalila
jsem se ve fotografování. Ne, že bychom neměli pěkný školní
časopis na naší škole, ale po získání nových zkušeností se náš
časopis přiblíží podobě profesionálního časopisu. A kdo ví?
Třeba ho jednou budeme muset překládat do cizích jazyků a
každý bude znát náš časopis Klídek z České Lípy.

EVA PANÁČKOVÁ, 6.A
V pátek 31. května jsme se zúčastnili workshopu pro školní
časopisy v Novém Oldřichově. Ráno jsme se sešli před školou
(já, Zoja, Vítek, Dorka, Valča, Mínka a paní učitelka Nevrlá)
a společně jsme vyrazili před školu Lada, kde si nás vyzvedl
autobus s ostatními žáky z různých škol. Na místě na nás čekala
malá svačina a uvítání. Potom jsme se všichni rozešli do své
dílny.
Já měla Grafiku. Takhle jdu k tomu stolu a vidím samé kluky. Tak
fajn. Uvítá nás sympatický lektor Ruda, grafik českolipského
měsíčníku Lípa, který nám také oznámí, že budeme pracovat v
jednom grafickém programu na notebooku. Další bingo. Pro
vysvětlení: já jsem na tyhle počítačové věci totiž hrozně šikovná
(ironie).
Ale zatím se to nezdá být tak špatné. Nejdřív si napíšeme rubriky,
nebo věci které by mohl obsahovat školní časopis. S tím nám pak
pomáhá ještě lektor z dílny Analýza časopisů. Sepíšeme si je a
uložíme, protože jak se dozvídáme, pro každého grafika je
nesmírně důležité každých pět minut ukládat. Pro případ, že by
se vám to třeba vypnulo nebo něco takového.
Následuje oběd. Máme řízky s bramborovou kaší. Po obědě
vymýšlíme název našeho školního časopisu. Nakonec se
shodneme na Lamě. To jen tak někdo střelí od boku a hned je
vyhráno. Kdo by nechtěl mít Lama časopis?
Zadáváme úkol (nakreslit lamu) komiksové dílně a ukazujeme si
vektory. Máme nějaký nápis, kolem kterého jsou paprsky a my
dokážeme v programu napsat místo toho, co tam bylo předtím,
Lama, ale ty paprsky musíme zarovnat nebo prodloužit kousek
po kousku. A máme logo! Pak nadpis. Chvíli hledáme a potom
konečně najdeme naše vysněné Lama písmo. Pan Ruda nám
ukazuje, že když si na papír nakreslím kytičku, tak ji dokáže dát
do toho programu a tam ji dál upravovat. A to je něco.
Následně si vytváříme první stránku (obálka) našeho časopisu
Lama. Dovnitř dáme obsah a články, které tzv. „sloupcujeme“.
Máme tam něco jako textové pole, do kterého když něco píšeme,
tak se to píše jenom v tom textovém poli.
Na další stránku přijde rozhovor a na poslední stranu vtipný
komiks z komiksové dílny o krávě, která šla do Kravař.
A tím vlastně končíme a jdeme se podívat na společnou
prezentaci. Sklidíme potlesk a dostaneme tašky a bloky na psaní.
Sbalíme se a jedeme autobusem domů.
Jak nad tím tak přemýšlím, tak to nebylo vůbec špatné, než jak
jsem si nejdřív myslela. Právě naopak, bylo to skvělé!

DOROTHEA PROKEŠOVÁ, 7.A
V pátek 31. 5. 2019 jsem se mohla díky paní učitelce Nevrlé
podívat a užít si den v Novém Oldřichově. Vyjeli jsem hned ráno
kolem osmé. Jelo nás dohromady pět škol, když jsme tam dojeli,
tak jsme dostali malou svačinku a potom jsme šli každý na svoji
dílnu. Já byla na Komiksu, který vedl Atila Vörös. Pracovali jsme
na různých komiksech, například „Jak šla kráva do Kravař“ nebo
třeba o Donaldu Trampovi atd. Poté jsme šli na oběd, dostali
jsem řízek s bramborovou kaší. Byla to mňamka. Celý den byl
zakončen okolo 17:00 tím, že každá daná dílna řekla ostatním,
co jsme dělali celý ten den. A každý dostal taštičku s nějakými
drobnůstky jako například různé bločky a propisky. Byl to super
den, doufejte, že pokud to bude příští rok, tak že se tam
dostanete.
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AKCE ŠKOLY – WORKSHOP ŠKOLNÍCH REDAKCÍ
VÍTEK HUDRLÍK, 8.A
V pátek 31. května se vybraní žáci vydali do Nového
Oldřichova, kde se konalo Sdílení zkušeností školních redakcí.
Když jsme dorazili na místo, mohli jsme si nabídnout něco z
bohatého občerstvení. Až byli všichni připraveni, tak nám
lektoři vysvětlili, co se bude na jejich dílnách odehrávat. Bylo
šest dílen: tvorba komiksu, tvůrčí psaní, fotografická dílna, dílna
šéfredaktorů, grafická dílna a analýza časopisu. Já jsem si
vybral fotografickou dílnu. Jako první nám pan fotograf řekl, co
budeme dělat, potom nám dal možnost půjčit si jeden z jeho
profesionálních fotoaparátů. Fotografové měli za úkol fotit
ostatní dílny a postupně zlepšovat svoje fotografické
dovednosti. Ke konci jsme se všichni znovu sešli a postupně
jsme si odprezentovali, co jsme za celou dobu stihli.
Fotografická dílna se mi opravdu líbila, bylo velice zajímavé
sledovat ostatní při práci a zachytávat ty nejlepší momenty.

ZOJA PANÁČKOVÁ, 6.A
Chtěli byste vědět, jak správně napsat časopis, který by každý
chtěl? My to víme!
V pátek 31. 5. jsem se zúčastnila workshopu školní redakce. Náš
tým, mě, Evu, Dorku, Jasmínu, Valerii, Vítka a paní učitelku
Nevrlou vyzvedl u školy Lada v 8:35 autobus. Autobusem jsme
jeli do Nového Oldřichova, do místního centra kultury a
vzdělávání.
Nejdříve na nás čekalo přivítání a představení dílen. Já jsem byla
v dílně Šéfredaktor, kterou vedl pán šéfredaktor Topi Pigula. Na
začátku jsme se šli podívat na dílnu Analýza časopisů, kde jsme
zjistili, jak sestavit časopis, aby to lidem připadalo zajímavé.
Potom už jsme měli jen naši dílnu. Dopoledne jsme se bavili o
tom, co vlastně šéfredaktor dělá, a že je za všechno
zodpovědný. Pak jsme měli oběd a po obědě jsme editovali
článek o Letné a hledali jsme k němu obrázek. Zjistili jsme, na
jakých stránkách můžeme legálně stahovat obrázky a dávat je
do článků. Pak jsme si dokonce i jeden článek napsali – o 3
neobvyklých dortech. Tento článek nám dokonce i vyjde – 11. 6.
na Prima Zoom magazín.
Na dílně se mi moc líbilo, ale nevím, jestli bych na sebe chtěla
vzít tu velkou zodpovědnost šéfredaktora.

VALERIE ŠTĚPÁNKOVÁ, 8.A
JAK SE NAUČIT PSÁT?
Dne 31. května jsme společně s naší paní učitelkou Nevrlou
jeli do Nového Oldřichova se přiučit novým věcem. Byli jsme
rozděleni do 5 dílen, já byla v dílně jménem Tvůrčí psaní. Tato
dílna mě baví, ale paní Věra je trošičku upovídaná, ale to nám
ani moc nevadí. Řekla nám o sobě poměrně dost informací,
např. to, že ráda maluje. Její díla jsem neviděla, ale určitě
maluje krásně. S naší super lektorkou se určitě nemusíme bát,
protože je hodná a upovídaná, ale to už dávno víme.
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AKCE ŠKOLY – DEN DĚTÍ
LUCIE BABICOVÁ, 6.A
Den, na který se všichni každý rok moc těšíme. Den plný zábavy
a srandy, první i druhý stupeň vždy společně, to je DĚTSKÝ DEN.
Když dorazily děti z 1. stupně, rozdělili jsme se do skupin a
dělali různé soutěže, které měli na starosti učitelé a žáci z 9.
třídy. Hráli jsme basketbal, prošli opičí dráhou, dělali jsme
píďalky, hádali schované věci atd. Našli jsme čas i na svačinu,
abychom se posilnili na další hry a soutěže. Nejvíc se mi líbilo
stanoviště u pana učitele Janušky, kdy jsme foukali balonek
v předem určené dráze. Náš tým skončil třetí. Už teď se těším
na další rok, co pro nás učitelé zase připraví.
JULIE LANDOVÁ, 6.A
Den Dětí začal ráno v pátek 30. května 2019. Nejdříve jsme
čekali na 1. stupeň, poté nás rozdělovali učitelé do skupin.
Každá skupina dostala papír, kde byl zvýrazněn start a další
disciplíny. Na každou disciplínu jsme měli 10 minut. V půlce jsme
měli přestávku na svačinu. Po jídle jsme zase pokračovali
v plnění disciplín, které byly někdy těžké a někdy lehké. Např.
těžké byly šifry u pana učitele Vacha, nebo hádanky u pana
učitele Mulára. Když už některé skupiny měly všechny disciplíny
hotové, tak čekaly na ostatní a měly přestávku. Na Dnu dětí se
mi nejvíc líbilo hlazení živého hada a morčete. Ke konci jsme se
všichni setkali venku u DJ a měli jsme vyhlášení. Po vyhlášení se
děti z prvního stupně vrátily na jejich školu a my jsme šli obědvat
na školu Lada. Tam jsme měli k obědu Hamburger.
ANNA LADROVÁ, 6.A
Den dětí byl super. Nejdřív přišli na druhý stupeň naši kamarádi
z prvního stupně. S nimi jsme se pozdravili, popovídali a šlo se
rozdělit všechny do skupin. Když jsme byli rozděleni, začali jsme
chodit podle plánku na různá stanoviště a sbírali jsme body.
Stanoviště byly např. hádanky či sportovní stanoviště. No
zkrátka si tam každý našel něco a všichni si to snad pořádně
užili.
DANIELA BIJELIĆ, 6.A
31. 6. se konal Den dětí. Začalo to tak, že k nám na druhý
stupeň přišel první stupeň a byli jsme rozděleni do skupin. Poté
nám dali plány a začali jsme ve skupinách chodit do různých
stanovišť. Potom jsme tancovali s dětmi z prvního stupně a
užívali jsme si hezké počasí. Následovalo vyhlášení a výherní tým
byl odměněn čokoládou. Děti z prvního stupně začaly odcházet,
my jsme šli na oběd a byl konec.

ELIŠKA NESLÁDKOVÁ
Ráno ve škole jsme se sešli na školním hřišti a rozdělili se do 5
týmů. Po rozdělení jsme měli určené místo, kde jsme začínali.
Chodili jsme v týmech po různých stanovištích. Například si
pamatuji spiderman, poznávání zvířat, basketball, opičí dráha,

ELIŠKA NESLÁDKOVÁ, 6.A
Ráno ve škole jsme se sešli na školním hřišti a rozdělili se do
týmů. Po rozdělení jsme měli určené místo, kde jsme začínali.
Chodili jsme v týmech po různých stanovištích. Například si
pamatuji spiderman, poznávání zvířat, basketball, opičí dráha,
hmat, hádanky a hlavolamy. O velké přestávce jsme měli 10
minut svačinu. Upřímně se mi nejvíce líbil spiderman. A myslím
si, že si to všichni užili!
VOJTĚCH DALECKÝ, 6.A
Celý den začal příchodem 1. stupně, než dorazil, 9. třída zatím
připravovala soutěže např.: petanque, hádanky a poznávačky
zvířat. Celý den byl propleten zábavou a humorem, ale i
vzděláním jako na stanovišti „Chytré hlavičky “, kde jsme se
mohli naučit něco o fyzice. Každý v týmu měl 1 z každé třídy až
na žáky z 9. třídy. Na konci se oznamovali výherci, a tak celý
Dětský den skončil. Já jsem si to velice užil.
ELIŠKA KREJČOVÁ, 7.A
V pátek 31. 5. naše škola Klíč pořádala Den dětí. Program pro
nás připravili žáci devátých tříd a učitelé z druhého stupně.
Tohoto dne se účastnili všichni žáci školy. V půl osmé jsme se
rozřadili do týmů. Bylo 14 týmů a 14 stanovišť. Byly soutěže
například: spiderman, píďalky, chytré hlavičky, zvířecí kvízy,
basketball atd. Každý tým měl kapitána, který u sebe nosil papír,
na který se zapisovaly body v soutěžích. Celý den byl úžasný a
moc jsme si ho užili.
VIKA VALASHEK, 7.A
Den dětí ve škole se konal 31. května. Ten den k nám přišli žáci
prvního stupně. Na začátku dne nás rozdělili do skupin, ta měla
svého kapitána. V naší skupině byla za kapitána Eliška a bylo to
hodně zajímavé. Každý kapitán měl papír, kde bylo napsáno,
kam a kdy musíme jít. Naše skupina začala se zvířecím kvízem 1
a 2. V kvízu 1 jsme měli 15 bodů z 15 a ve druhém mohl každý
držet hada. Ve 12 hodin jsme měli 10 minut svačinu. Rychle jsme
vše prošly, hlavolamy, hádanky a jiné. Nejvíc ze všeho se mi líbil
basket a Spiderman. Byl to krásný den, děkuju učitelům, 9 třídě
a svému týmu, se kterým jsme skončili na 3 místě.

AKCE ŠKOLY – DEN DĚTÍ
ŠIMON DALECKÝ, 8.A
V pátek 31. května celá škola oslavila den dětí společným
setkáním na druhém stupni Základní a mateřské školy Klíč. Vše
začalo setkáním na hřišti vedle školy, kde jsme se rozdělili na
několik týmů. Každým měl svého velitele, který měl celý tým na
starosti a byl z osmé, sedmé, nebo šesté třídy. Každý tým měl
za úkol projít několik stanovišť, které připravily děti z deváté
třídy. Týmy sbíraly na každém stanovišti body. Každé stanoviště
bylo velmi zajímavé, ale nejzajímavější bylo proplétání se mezi
provázky, řešení těžkých hádanek, opičí dráha a řešení šifer. Na
konci dne se sečetly body a vyhlásily se tři nejlepší týmy, které
dostaly sladkou odměnu. Celý Den dětí jsme si náramně užili.

VOJTĚCH HADINEC, 7.A
Dětský den se konal ve škole Klíč 31. 5. 2019, protože 1.
června, na který Den dětí připadá, byl v sobotu. Do školy jsme
přišli jako obvykle v 8:00, kde nám oznámila paní učitelka Milada
Kyselovská, abychom se shromáždili na dvoře. Rozdělili jsme se
do skupin. Byl jsem ve skupině s jedním spolužákem a dalšími
šesti dětmi z nižšího stupně, kterým jsme pomáhali. Po celé
škole i na zahradě byla stanoviště, která připravili žáci deváté
třídy. Soutěžili jsme například v hodu míčem na koš, v běhu přes
překážky, luštění šifer, poznávání zvířat na obrázcích tzv. Zvířecí
kvíz. Nejvíce se mi líbilo běhání přes překážky, kde se mi docela
dařilo. Přestože naše skupina nevyhrála, užili jsme si hodně
zábavy. Dětský den končil ve 12:00 odchodem na oběd a poté
domů.

ZUZKA HASENKOPOVÁ, 8.A
Den dětí jsme v naší škole hezky oslavili. My z druhého stupně
jsme připravili pro naše mladší kamarády den plný her a soutěží.
Rozdělili jsme se na skupiny a postupně plnili úkoly a sbírali
body. Nejvíce se mi líbilo stanoviště „Ručičky a tlapičky”, kde se
musela projít dráha přesně podle vyznačených rukou a nohou,
bylo to docela těžké. Když jsme prošli všemi stanovišti, čekali
jsme netrpělivě na výsledky. Škoda jen, že některé třídy na
výsledky nepočkaly, přišly o sladkou odměnu.

FILIP FARSKÝ, 8.A
Dne 31. května se konal Den dětí na 2. stupni školy Klíč. Všichni
jsme se sešli okolo osmé hodiny ráno. Byli jsme rozděleni na
skupiny, až na 9. A, která měla stanoviště a žáci z 8. A zase byli
kapitáni týmu. Poté co jsme byli rozděleni do týmů, tak jsme
začali soutěžit. I když to byla soutěž, tak i přesto bylo hlavní si
to užít. Jako kapitán bylo mojí povinností hlídat tým a starat se o
to, aby byly přestávky na svačinu. V areálu školy byly různé
soutěže, a i vlastní hudba. Podle mne to byla zábava a nový
zážitek. Byla to sranda a rád si to příští rok zopakuji.

KAROLÍNA KOŘÍNKOVÁ, 8.A
Dne 31. 5. 2019 se konal v budově druhého stupně školy Klíč
Den dětí. Jako každý rok přišli i žáci prvního stupně. Ze začátku
jsme se rozdělili do skupin. V každé skupině byl jeden vedoucí,
který zodpovídal za to, aby všichni byli včas na určitých
stanovištích. Hráli jsme různé hry na body. Při soutěžení nám
hrála hudba. Ke konci her se sečetly všechny body a byly
vyhlášeny tři nejlepší místa s nejvíce body. Potom jsme mohli jít
domů. U nikoho jsem se nesetkala s negativním postojem na
tento den, tak byl nejspíš vydařený.

6

AKCE ŠKOLY
NELA ZÁRUBOVÁ, 6.A
LIGA ŠKOL
V úterý 30. 4. jsme se sešli na stadionu Česká Lípa s dětmi a
dospělými z Klíče a šli jsme se zaregistrovat. Potom jsme si
nasadili číslo a šli na start některé kategorie. Někdo šel na hod
míče, jiní zase na běh, a tak různě se to střídalo.
Tenhle rok byly 4 disciplíny: hod míčem, běh na 60 m, skok do
dálky a běh na 400 m nebo 800 m. Učitelé nebo rodiče neházeli
míčkem ale koulí a ta je o hodně těžší. Taky jsem pomáhala
holkám u míčku (když házeli kluci). Jeden kluk hodil míček za
tribunu a já s Jůlou jsme pro něj šly. Jenže míček se nenašel
(nevadí). Ostatní disciplíny dopadly dobře. Když jsem skončila,
šla jsem fandit jiným dětem z Klíče a mamce. Ale stejně po
všech těch zajímavých věcech bylo úplně nejlepší to, že jsme
se nakonec umístili na 3. MÍSTĚ!!!!!
ELIŠKA KREJČOVÁ, 7.A
LIGA ŠKOL
30. 4. v úterý jsme se mohli účastnit Ligy škol, na stadionu v
České Lípě, kde pro nás byly připraveny různé atletické
soutěže: běh na 800 metrů, hod míčkem a sprint na 60 metrů.
Závodů se také účastnily dvě paní učitelky: paní učitelka
Kadlečková, paní učitelka Zárubová a také ředitelka školy paní
Dolejší. Všichni jsme do toho dali, co jsme mohli a moc jsme si
to užili. A tím jsme také získali 2. místo, na které jsme velmi
pyšní. Moc jsme si to všichni užili.
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KAROLÍNA ZIKMUNDOVÁ, 7.A
VÝLET DO LIBERCE DO ZOO A BOTANICKÉ ZAHRADY
Ráno v osm hodin jsme se sešli na vlakovém nádraží v České
Lípě. Nastoupili jsme do vlaku a rozjeli se směrem na Liberec.
Kvůli výluce jsme v Jablonném v Podještědí přestupovali do
autobusu, který nás dovezl do Liberce. V Liberci jsme
nastoupili na tramvaj, která jela přímo k zoologické zahradě.
V zoo jsme byli seznámeni s bezpečnostními pravidly a
následovně nám byly rozdány pracovní listy, které jsme během
prohlídky museli vyplnit. Procházeli jsme se dlouhou trasou
dolů, prohlíželi si zvířata a vyplňovali pracovní listy. Dali jsme
si první zastávku na svačinu, kde jsme si odpočinuli a nabrali
síly na naši společnou cestu. Dosvačili jsme a šli dál. Poznávali
jsme různá zvířata a plnili otázky v pracovním listě. Ve 12:00
jsme si dali půlhodinovou přestávku na velký oběd. Po obědě
jsme pomalu přecházeli směrem k východu. Po zoologické
zahradě nás čekala botanická zahrada. V botanické zahradě
jsme si nejprve prohlédli zahradu, a pak jsme přešli do velikého
skleníku, kde bylo více místností s rostlinami. Všechno jsme si
hezky prohlédli, a pak jsme šli na tramvajovou zastávku.
Tramvají jsme jeli do centra Liberce, kde nás paní učitelka
Kadlečková pozvala na úžasnou zmrzlinu. Zmrzku jsme si
vychutnali a přesunuli se k autobusové zástavce, ze které nás
autobus odvezl do Jablonného v Podještědí. Tam jsme nasedli
na vlak, který nás dovezl na hlavní vlakové nádraží v České
Lípě. Výlet se nám moc líbil a všichni jsme si ho moc užili.

LANTERNA FUTURI
ADÉLA KOROUSOVÁ, 6.A
V sobotu první den v 11:30 hodin jsme měli
sraz u Crystalu a nasedli jsme do auta, moc
jsme se těšili na to, co nás čeká. Přijeli jsme
do Německa okolo 13:30 a řekli nám, že ve
14:00 je oběd a ve 14:15 seznámení s
ostatními. Když jsme se seznamovali měli,
jsme se seřadit podle abecedy a poté jsme
dělali kroužky, řekli nám, co bude za
program. Já, Daniela a Dori jsme jeli do
Žitavy s divadlem, kde jsme si podívali, jaké
dobré, špatné či ponaučné věci se za těch
pár měsíců událo, potom jsme se koukali na
video ze září, abychom věděli, co jsme tam
hráli. A jeli jsme zpátky na ubytování.
Navečeřeli jsme se a v 19:00 hod. mělo
divadlo sraz. A akváriu (v místnosti pro
hudbu), jelikož hudba (Majda, Kryštof,
Štěpa a Ania) + akční umění (Matěj
Kysela) měli už volno. My jsme hodinu
trénovali a promýšleli hudbu, pak nás také
pustili, a i my jsme si užívali.
Druhý den ráno jsme se v 8:00 nasnídali a
zase jeli do města Žitava, kde jsme dlouho
trénovali, upravovali rekvizity, a hlavně
pilovali divadlo s tématem: „Technologie“.
Znovu jsme se podívali na kousky videa,
byla tam zábava. Přijeli jsme zpátky a
přijela za námi paní ředitelka s dcerou
Karolínkou a daly si s námi svačinu. Šly se
podívat, jak nám to v divadle jde. Navečeřeli
jsme se a měli jsme volno do večerky.
Třetí den jsme jeli do České Lípy ukázat
naše představení našim spolužákům ze ZŠ
Klíč, moc jsme si to užili. Odpoledne v 16:00
jsme dorazili zpátky do Německa, kde byla
party, tancovali jsme, bavili se a moc si to
všichni užili.
Poslední den dopadl tak, že jsme jeli do
Německé školy, bylo to tam super, ukázali
jsme jim všechny naše vystoupení. Skončilo
to obědem a jeli jsme domů se slzami v
očích. Byli to nejlepší čtyři dny na světě.

MAGDALENA PROKEŠOVÁ, 8.A

MATIJA BIJELIĆ, 8.A

Lanterna Futuri! Na Lanterně jsme se
poprvé sešli v Liberci a Německu.
Všichni jsme byli rozdělení do skupin,
do kterých jsme chtěli. Divadlo
vymýšlelo svoje scény a začínali
nacvičovat, akční umění totéž, skupina
filmařů natáčeli filmy. Skupina hudby,
kde jsem byla já, se rozdělovala do
skupin a konečně jsme mohli ukázat
naše talenty a konečně tvořit hudbu!
Ale i to skončilo. Ve dne 25. 5. 2019
jsme se po neskutečné době zase sešli.
Tentokrát všichni v Německu. Tedy
bohužel ne všichni, protože nás bylo
hodně, proto jeli jenom ti, kteří
vystupovali naživo. Bylo to úžasné, cítila
jsem se tam jako doma. Všichni byli moc
milí! Všude bylo spousta vynikajícího
jídla a spoustu talentovaných lidí.
Poprvé jsme vystupovali v České Lípě
dne 27. 5. 2019. Pozvána byla celá
naše škola a spousty dalších lidí.
Skupina divadla byla trochu zklamaná,
protože jim pan zvukař zkazil ozvučení.
Ale i tak to měli všichni moc krásný!
Následovně jsme se byli všichni najíst v
pizzerii! Všichni jsme si odfrkli v okolní
přírodě! Večer byla velká party! Musím
říct, že mi všichni moc chybí! Další den
jsme jeli do Německa a tam bylo další
vystoupení, následoval oběd ve školní
jídelně a odjezd domů. Já jsem si to moc
užila a těším se na další Lanternu!

V pondělí 27. 5. jsme celý druhý stupeň
vyrazili do Jiráskova divadla, abychom
se podívali na výtvory žáků, co se
Lanterny Futuri zúčastnili. Začalo to
dílnou akčního umění. Nejdříve dělali
jakési mystické pohyby a poté si vzali
projektor a pod snímač dali misku s
vodou a jarem, pustili k tomu hudbu a
začali před promítacím plátnem
tancovat. Nejdříve nastoupil kluk v bílém
oblečení se zajímavou choreografií a
poté holka také v bílém oblečení, která
tam jenom hýbala nohama, což se mně
teda moc nelíbilo, ale jinak to bylo
docela dobrý. Poté se tam ukazovaly
výtvory fotografické dílny neboli
fotografie lidí, jídel a různých kostýmů a
poté se nám byly puštěny filmy. Byly tam
klasické filmy, stop motiony a občas i
filmy typu, že tam někdo něco
vysvětluje a je na něho upřen obraz
kamery a mezitím se tam něco změnilo.
Bavili mě hlavně ty stop motiony, ty mi
přišly nejvtipnější. Potom bylo divadlo,
které nebylo tak zajímavé. Klasické
divadlo. A nakonec přišla hudba. Já
sám jsem se jí v září účastnil a moc mě
to bavilo. Myslím si, že byla asi
nejzajímavější a smět si s nimi zazpívat,
byl také velký zážitek. Jejich písničky
byly originální, vtipné, chytlavé, prostě
jak to má být. Doporučuji Lanternu
každému, kdo se jí již může účastnit a
musím říci, že to je zážitek na celý život.
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ERASMUS - ŠPANĚLSKO
ŠIMON DALECKÝ, 8.A
NEDĚLE
Setkání Erasmus + Cartagena
Španělsko den druhý sobota a neděle
Měl jsem to štěstí stát se součástí
projektu Erasmus+, podílet se na
společné práci a užívat si plody našeho
úsilí, a tak jsem i já dostal možnost
vycestovat daleko za hranice naší vlasti.
Vše začalo ranním setkáním před
kulturním domem Crystal, po němž
následovala dlouhá cesta na letiště
Václava Havla, odkud jsme v brzkých
odpoledních hodinách odletěli. Po
zhruba tříhodinovém letu jsme přistáli
na Letišti Adolfa Suáreze v Madridu. Po
chvilce čekání jsme nastoupili do
příměstského vlaku a jeli na hlavní
nádraží, odkud jsme se pěšky vydali do
hotelu Eric Vökel, kde jsme se ubytovali.
Zanedlouho poté jsme se vydali projít a
najíst se, po večeři jsme s panem
učitelem Mulárem probrali, za jakými
pamětihodnostmi se další den vydáme.
Rozhodli jsme se pro Monumento
Cervantes, Královský palác a katedrálu
Panny Marie Almudenské, místní tržnici
a Templo de Debod. Ráno jsme si sbalili
věci, uložili je do bezpečnostních
skříněk a vydali jsme se na
autobusovou zastávku. Nastoupili jsme
do autobusu a vydali se prozkoumat
světoznámé památky v Madridu. První
jsme navštívili Templo de Debod,
egyptský chrám přestěhovaný z Egypta
do centra Madridu. Poté jsme navštívili
Monumento Cervantes (na památku
autora příbězích o Donu Quijotovi) a
viděli jsme Královský palác a katedrálu
Panny Marie Almudenské. Cestou k
tržnici jsme viděli bránu Puerta de
Alcalá. Bylo to náročné, ale dokázali
jsme náš čas v Madridu co nejvíce
zužitkovat. Odpoledne jsme nastoupili
do vlaku a vydali se na čtyř hodinovou
cestu do Cartageny, kde jsme se setkali
s našimi hostiteli

ZOJA PANÁČKOVÁ, 6.A
PONDĚLÍ
Zoja píše SMS domů:
Ahoj mami, dneska jsme vstali zhruba v
7 h, nasnídali se, vyčistili si zuby a šli do
školy. Ve škole nás zavedli do haly nebo
jakéhosi divadla. Nejdříve nás přivítali, a
pak nám pustili zajímavá videa o škole,
o Cartageně, která filmovali španělští
žáci. Potom postupně volali různé
skupiny z různých zemí a předávali nám
dárky - vaky s logem projektu, flešky se
třemi různými konektory a brožurku o
škole. Následovala prohlídka školy, po
které
nás
provázela
skupina
španělských žáků. Zjistili jsme
například, že ve škole mají malírnu,
takže tzv. místnost jenom na výtvarku
nebo místnost pouze na pracovky.
Prohlídku jsme zakončili svačinou, na
které jsme ochutnali všechno možné z
různých zemí, které jsou do projektu
zapojeny. Španělům asi nejvíc chutnala
česká Kofola, která se vypařila během
pěti minut. Pak jsme měli workshop o
tom, že jsme jako letěli letadlem a
ztroskotali v poušti. Do týmů jsme
dostali seznam věcí a museli jsme se
poradit a očíslovat věci od
nejdůležitějších až po úplně zbytečné.
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Potom byla přestávka a o přestávce
jsme se bavili s jednou skupinkou
španělských kamarádek. Jedna z nich
byla strašně překvapená z našich
světlých očí a chtěla, abychom ji naučili
česky větu: “já mám ráda tvoje oči”.
Bylo to obtížné, ale nakonec jsme ji to
naučili. Bohužel pak všude chodila a
říkala tuto českou větu, takže jsme pak
litovali, že jsme ji to naučili. Po
přestávce jsme zavítali na hřiště a kluci
z různých zemí si tam zahráli fotbal. My
holky jsme si zase vymyslely jinou
činnost a to že jsme si navzájem
podepisovaly vaky, které jsme ráno
dostaly. Po fotbale jsme se ještě stihli
skoro (téměř vůbec) naučit španělský
tanec Flamengo. Flamengo se totiž dělí
do více typů. Jeden typ nám jedna holka
zatančila a druhý o dost jednodušší
jsme se učili my. Pak jsme šli k rodinám
a dali si oběd.
S rodinnou jsem potom vyrazila na výlet
- šli jsme obhlédnout místní pláže, ale
nekoupali jsme se …
Moje rodina je na mě strašně milá a
přívětivá, sice neumí přímo perfektně
anglicky, ale to vůbec nevadí. Myslím, že
se mi po nich stýská už teď...
Dobrou noc. Zoja

ERASMUS - ŠPANĚLSKO
EVA PANÁČKOVÁ, 8.A
ÚTERÝ
Ráno nás vzbudila Gemy mamka.
Převlékly jsme se, nasnídaly se, ke
snídani jsem si dala toust se sýrem a
Gemy mamka nám dokonce udělala i
pomerančový džus!
Do školy mě Gema ještě vezla na
vozíčku, tam jsme vozíček vrátily.
Nejdřív jsme se my všichni ,,Erasmus
students” dostavili do velké haly, kde
nám představili program celého dne a
pustili docela hezké video o Cartageně.
Následně jsme šli do třetího patra do
místnosti, kde jsme měli workshop. V
rámci workshopu jsme si zahráli na
moderátory v televizi přes jednu
šikovnou aplikaci. Sedli jsme si před
jednobarevnou plachtu, která byla
spuštěná dolů (jako při focení) a v té
aplikaci jsme seděli za moderátorským
,,pultem”. Byli jsme rozděleni na
skupiny a každá měla jiné povolání v
budoucnosti. Každá skupina dostala
text. My jsme byli lékaři a náš text
pojednával o možnostech lékařství v
budoucnu. Rozdělili jsme si texty a točili
jsme do přestávky.
Po přestávce jsme “naskákali” do
autobusu a jelo se! Jeli jsme na
prohlídku Cartageny. Poté, co jsme
“vyskákali” z autobusu, jsme se snažili
rozesmát jednoho pána, protože Viki
řekla, že kdo ho rozesměje, tomu dá
“tisícovku”.
Ten pán byl bohužel socha. Prošli jsme
si skoro všechny krásy Cartageny, dali
jsme si oběd, já jsem měla kuřecí
nugetky s bramborami a velmi dobrou
omáčkou. Mňam! Viki už skoro hořela
nedočkavostí, takže jsme museli jíst
rychle, abychom pak mohli jít
nakupovat. Nakupovali jsme většinou
dárky pro “kámoše” a rodinu.

Taky jsme našli jeden obchod se
sladkostmi a tam jsme jim vykoupili
většinu tzv. ,,fejk nerdů “ (nerdy =
maličké kyselo sladké bonbónky).
Následovala prohlídka římského divadla
a muzea o něm. Tam jsme se dozvěděli
docela dost zajímavých věcí. Víte
například, jaký je rozdíl mezi římským
amfiteátrem a římským divadlem?
(Divadlo je jenom půlkruh schodů, na
kterých se sedí, ale amfiteátr je celý
kruh). Následovalo rozloučení, protože si
nás začali vyzvedávat rodiny. Já jsem šla
ještě s Gemou a jejími kamarádkami na
zmrzlinu. Potom jsme jely ke kamarádce
Gemy, kde jsme vyráběly pizzu a koukaly
na seriál. Byla to zábava, protože jedna
z Geminých kamarádek chtěla umět něco
říct česky. A vůbec: po Gemě a po Gemy
“kámoškách” i po celém Španělsku se mi
bude stýskat ještě hodně dlouho…
Do Gemy domu jsme se dostali až někdy
kolem desáté hodiny, pro mě to bylo
pozdě, ale u nich je to normální. Byla
jsem hrooooooooooooozně unavená,
osprchovala jsem se a šla spát. Tentokrát
jsem “ani nemusela” počítat ovečky.
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MATIJA BIJELIĆ, 8.A
ČTVRTEK
Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do města
Murcia, kde naším úkolem bylo najít nějaké
kamenné monumenty na domech,
sloupcích atd. Když jsme našli tři z nich,
zbytek zemí si chtěl udělat přestávku, a
tak jsme my jako jediní šli hledat zbytek
monumentů. Nemohli jsme najít jen jedno
znamení: podivné prase. Potom, když
jsme šli do Burger Kingu, byla přestávka
na oběd, a tak jsme šli do různých
obchodů, kde jsme si koupili jakési věci.
Poté jsme seděli na náměstí, kde jsme
mluvili s Chorvaty. Bylo to zábavné,
protože jsme mohli mluvit česky a oni nám
rozuměli a my jim také. Potom jsme šli do
muzea (o budově kde se muzeum
nacházelo). Průvodkyně měla neobvyklý
přízvuk (jako ostatní Španělé) a bylo
těžké ji pochopit. Na konci dne jsme
dorazili domů, kde jsme měli čas s
rodinou, který jsme využívali k hraní her na
Playstationu nebo obecnému mluvení o
nás, což bylo velmi zajímavé. Tolik jsme se
toho
dozvěděli
o
španělském
obyvatelstvu, ale hlavně o mé rodině. K
večeři jsme měli pizzu, nějakou zeleninu
a k tomu ovoce přelité jogurtem jako
desert. Potom jsem se šel koupat a po
vykoupání jsme zalehly do postele, kde
jsme si ještě chvíli povídali, a pak jsme šli
spát. Byl to příjemný a zajímavý den a rádi
jsme prozkoumali historické město Murcia.

ERASMUS - ŠPANĚLSKO
KONSTANTIN ISSAKOV, 8.A
STŘEDA
Dne 1. května jsme se školou vyrazili
autobusem ke španělskému moři, které
nese název “La Manga”, ve kterém jsme
měli připravené aktivity na celý den.
Hned ze začátku nás rozdělili na tři
skupiny, abysme si vyzkoušeli všechno a
taky si to užili víc, než kdybychom se tam
tlačili. Naše skupina byla pod číslem tři, a
proto jsme začínali s “Wind Surfing” neboli
plachtění s pomocí větru. Ze začátku jsem
byl překvapen, že moře může být tak
mělké. Následně jsme po pokynech
instruktora vytáhli prkna a plachtu, poté
následoval vstup do moře, do kterého jsme
se všichni těšili. Jakmile jsme dostali
instrukce, jak se na tom plachtí, tak jsme šli
na to. Bylo to jedno šplouchnutí za druhým
a ještě k tomu byla voda studená, protože
jsme tam byli ráno. Tudíž se každý snažil
nepadat, ale ze začátku to nešlo. Snažili
jsme se, co nejvíc soustředit na to plachtění
a už nám to šlo a nepadali jsme až tak moc.
Ale jakmile nám to všem už šlo, tak už byl
konec našeho Wind surfingu, tak jsme došli
na břeh a dali jsme si pauzu, protože to
bylo moc namáhavé, a hlavně jsme se
museli namazat krémem na opalování. To
bylo jako první pravidlo, abyste neskončili v
nemocnici. Poté následoval program na
kánoích nebo šlapadlech. Já s Matijou a
jedním Španělem jsme si vzali šlapadla,
protože na jednom šlapadle mohli být až
čtyři lidé, a tak jsme nastoupili a šlapali
jsme za instruktorem. Po asi půl hodině
jsme doplavali na jiný břeh a tam jsme
čekali až přijedou ostatní. Poté jsme vyjeli
zpět.

VIKTORIE VLČKOVÁ, 6.A
PÁTEK
Když jsme doplavali zpátky na start, tak
jsme šli do hotelu, který nebyl příliš daleko
a tam jsme si dali oběd. Hotel se jmenoval
Hotel Cavanna. Oběd byl v podobě
“švédského stolu”. Brali jsme si, co jsme
chtěli. Ze španělského menu tam byla
“Paella” neboli takové rizoto. Na výběr
jsme měli masovou paellu nebo klasickou
paju, a nějaké ty jejich dezerty, které jsme
ochutnali. Nevím jak ostatním, ale mně to
chutnalo, takže za mě 5/5. Po obědě nás
čekala poslední věc a to bylo ježdění na
lodi, která měla místo motoru plachtu. Poté
jsme nasedli na autobus a jeli jsme k jejich
významnému majáku pod názvem “Cabo de
Palos”. Na maják byl výšlap, ale to jsme
zvládli a mohli jsme se radovat z pohledu na
moře a okolí. Pak následovala cesta domů
někdy okolo 19:00, pak už jsme měli
zbytek dne s hostujícími. A takto jsme prožili
středu ve Španělsku.
Jak středu, tak celý pobyt ve Španělsku
jsem si užil a za to vděčím našim učitelům
a škole, že se zapojili do Erasmu +.

11

Pátek 3. 5. byl naším společným posledním
dnem, tak jsme si ho chtěli pořádně užít.
Hned ráno jsme se sešli ve škole, kde paní
ředitelka pronesla pár slov a rozloučila se s
námi. Pak ke mně přišla moje hostující
kamarádka Olga a společně s jejími
ostatními kamarádkami jsme šly na
únikovou hru. Hra byla ve školce. Když jsme
tam přišly, učitelé nám řekli, že mají místo
jen pro tři španělské studenty, ale těch tam
bylo šest. Tak aby bylo spravedlivě
rozhodnuto, udělaly se týmy po dvou –
hostující + ubytovaný. Ten žák, který přijel
z jiné země a byl ubytovaný ve Španělsku,
musel pro svého kamaráda vytančit účast
ve hře. Já jsem svojí hostující Olze nějakým
záhadným způsobem účast vytančila a do
hry ji dostala.
Úniková hra nám ze začátku moc nešla, ale
pak jsme se do toho dostali a dvanáct
sekund před koncem snědli tabletku, která
nám ,,zachránila'' život.
Po skončení školy jsme měli volný program
s hostujícími kamarády a šli jsme na oběd
do italské restaurace. Pak jsme se
procházeli po městě a nakonec jsme jeli do
sportovního centra, kde jsme se rozloučili
se všemi kamarády. Večer jsme si bohužel
museli zabalit kufry, ale přibalili jsme si do
kufru i dárečky, které jsme od rodin dostali.
Ve Španělsku jsem byla už podruhé, ale
tentokrát to bylo stokrát lepší, moje rodina
byla super a moc hodná. Všichni chtěli, aby
se nám ve Španělsku líbilo a to se jim určitě
povedlo. Skoro se všemi jsme zůstali v
kontaktu a píšeme si přes whatsapp.
Kdybych mohla, jela bych do Španělska
klidně i potřetí. Bylo to vážně skvělé.

Z NAŠICH HODIN

CHVILKA POEZIE V 7.A
VIKA VALASHEK
Byla jedna holka z Ukrajiny,
a nejdou ji ty rýmy,
zní to nějak divně,
ale poslouchejte to klidně.
A tu limeriku napsala úžasná
autorka z Ukrajiny.
KUBA HADINEC
Byl jeden kluk z Mimoně,
a ten kočky měl rád hodně,
také měl rád počítačové hry,
že málem zapomněl na své kočky.
Ten sklerotik z Mimoně.
LILI BENEŠOVÁ
Byla jedna Lili z Boru,
a ta měla ráda Colu,
k tomu krátké vlasy,
jako Beiber asi.
Taková je Lili z Boru.

ELIŠKA KREJČOVÁ
Byla jedna Eliška ze Zákup,
a ta ráda jezdila na nákup,
Má dlouhé vlasy,
milovala rysy.
Ta malá Eliška ze Zákup.
MICHAL DOBROVOLNÝ
Byl kluk, co vypadal jak marťan,
ale byl to pouhý sparťan,
chtěl si jednou zahrát ve Vegas,
ale byl to levý mamlas.
Chudák marťan byl to navždy
sparťan.

ŠIMON FIALA
Byl jeden Šimonek z Oldřichova,
a ten psy rád měl,
ale problém byl,
že malé nervy měl.
Chudák ten nervák z Oldřichova.
MÍNA ŽIVCOVÁ
Mína z Žížáku
Byla jednou jedna Mína z Žížáku,
neuměla běhat pozpátku,
jednou se o to snažila,
ale najednou BUM! Zeď jí to zkazila.
Ta Mína z Žížáku běhala pozpátku.
VOJTA HADINEC
Byl jeden kluk z Mimoně,
a ten potkal mimoně,
chtěl si je vyfotit,
když se chtěli vylodit.
Ten šťastlivec z Mimoně.

CHVILKA POEZIE V 5.A
Jarní kouzla přírody

Kouzelný les

Pan skřítek na zvonek zvoní
a kolem něj květiny voní.
Špaček vůni ucítí,
hned, co se slunce rozsvítí.

Na palouku v lese
se schází divá zvěř.
A to, že je to kouzelné,
tomu, dítě, věř.

Pampelišky žluté jsou
a včely do úlu med přinesou.
Špaček vyletí na strom,
vyruší ho skřítkův zvon.

Schází se tam stvoření,
malá, velká, vetší.
A všichni tam přicházejí,
i když třeba prší.

Veverčičky ze své nory
smítka rychle uklízí.
Žaludy a oříšky
ze stromečku sklízí.
Mývalové a jezevci
už spolu se schází.
A jejich malé ratolesti
do sebe hned vráží.
V. Morcová, J. Koublová

Mravenci si mraveniště staví
a housenku plynule jedí.
Kuřata z vajíček se líhnou
a dívka s chlapcem se pod třešní
líbou.
A. Pavlovič, A. Kec
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Z NAŠICH HODIN

BÁSNIČKY O JARU – Z DÍLNY PRVŇÁČKŮ
DANIEL FORET

VERČA GERNATOVÁ

MARTIN DUCHÁČEK

KOS A DRAK
VZAL JSEM PRAK,
ŽE SESTŘELÍM MRAK.
VIDĚL TO KOS,
BYL ČERNÝ A BOS,
CHYTIL MĚ ZA NOS.
PAK PŘILETĚL DRAK
A VYSTOUPAL AŽ DO OBLAK.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
V PÁTEK RÁNO VSTÁVÁME,
NA KOLO SE CHYSTÁME.
POČASÍ NÁM PŘEJE,
SLUNÍČKO NÁS HŘEJE.

VELIKONOCE
MÁME TU PO ROCE
ZASE VELIKONOCE.
DĚTI KOLEDU ZPÍVAJÍ,
POMLÁZKOU MÁVAJÍ.
ZE ZAJÍČKA A KRASLICE,
RADOST MAJÍ VELICE.

LUKÁŠEK VEJMELKA
SLUNÍČKO
SLUNÍČKO, SLUNÍČKO,
ZAHŘEJ MI POLÍČKO.
ZAHŘEJ HO NA JAŘE,
POJEDU V KOČÁŘE.
POSVIŤ MI DO DÁLKY,
AŤ ROSTOU FIALKY.

V SOBOTU NÁS NAPADLO,
ŽE SE HRAJE DIVADLO.
JE TO V HORNÍ LIBCHAVĚ,
VYPADÁ TO LÁKAVĚ.
PRINCEZNIČKA ZDENIČKA,
ROZDÁVÁ TAM VAJÍČKA.
VEČER DOMŮ NEJEDEM,
S HOLKAMA SI UŽIJEM.
SPINKÁM U SVÉ ALENKY,
NEJMILEJŠÍ SESTŘENKY.
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OKÉNKO Z 1. TŘÍDY

NAŠE PRVNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – PRVŇÁCI

V květnu jsme se vydali do italského městečka Caorle. A
vzali jsme s sebou i mamky, babičky, tetu a jednoho
tatínka. Bylo to krásných deset dní. Ubytovali jsme se
v hotelu Luisa a hned jsme vyrazili k moři. I když sluníčko
ještě tolik nehřálo, neodradilo nás to a hurá do moře.
Někteří i v oblečení…. Během našeho pobytu jsme se
doopravdy nenudili. Zažili jsme písečnou bouři, déšť i
teplé sluníčko. Byla to zábava!!! Hráli jsme na píšťaly,
kterým se říká koncovky, během pracovní výchovy jsme si
s Janičkou vyrobili deštné hole a zahráli si s nimi u moře.
Tělocvik byl netradiční – cvičili jsme s maminkou Adámka
jógu. Bylo to úžasné a my moc děkujeme!!! Ani dospělí
nezaháleli a využili možnosti si zacvičit…Při výtvarce
jsme si pokreslili trička. Každé bylo originál!!! Během
češtiny jsme si psali deník a matematika byla netradiční –
barevná. Děti využily i své znalosti angličtiny a
v obchůdcích se dorozumívaly anglicky. Všem se nám
v Caorle tak líbilo, že za rok se tam chceme zase vrátit.
PRVŇÁCI
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OKÉNKO Z 2. TŘÍDY
NÁVŠTĚVA KOZÍ FARMY

15

OKÉNKO Z 2. TŘÍDY
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OKÉNKO Z 3. TŘÍDY
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OKÉNKO Z 4. TŘÍDY

Kouzelnická škola – Albrechtice – 10.6. – 14.6.2019

Na škole v přírodě jsme měli kouzelnické téma. První den jsme
se seznámili, vysloužili si kouzelnickou hůlku a moudrá truhla
nás rozřadila do jednotlivých kouzelnických kolejí, které se
jmenovali Hrabotlap, Lunovýr, Ostrozob a Bystrovíz.
Dále nás lektoři učili různá kouzla a čáry, létat na koštěti a
připravovat kouzelné lektvary. Poslední den odpoledne ojsme
hledali čtyři druhy magických tvorů a došli, jsme až na
Tanvaldský špičák se skalní vyhlídkou. Potom jsme hledali
kousky kouzelných masek. Podařilo se nám je najít, vykouzlit
masky a jednu spálit, abychom zachránili českou školu čar a
kouzel.
Večer bylo vyhlášení umístění jednotlivých kolejí a
čarodějnický bál.
Všechno čarodějnické dění jsme zakončili stezkou odvahy.
Alexandr Rak, Matyáš Kotrman, Matěj Kubelka, Ovanes
Nikogosyan a Tobiáš Rameš

Tanvaldský špičák 11.6.2019

Druhý den jsme šli po sjezdovce na Tanvalský špičák vysoký
812m. Cesta byla hodně příkrá, a tak se nám šlo trochu hůř.
Z vršku jsme se dívali na náš penzion „ Permon“, na muzeum
hraček a kochali se výhledem na přírodu. Po odpočinku a
svačině jsem šli dolů znovu sjezdovkou, což bylo o něco
lehčí než nahoru.
Na lesní cestě jsem se učili zakreslovat a ze šišek skládat
pochodové značky.
Šimon Záruba, Jan Votruba a Filip Panáček
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UČITELSKÝ KOUTEK
Praktické opáčko J
Ing. Kamila Kadlečková

Co děláme v zájmovém kroužku Informatiky
PhDr. Antonín Januška

V sedmé třídě při hodinách přírodopisu jsme se učili o savcích,
ptácích a plazech. A jak nejlépe si vše zopakovat nežli
praktickým opáčkem. A kde jinde nežli přímo mezi těmito
savci, ptáky a plazy. Tímto začal pro žáky 7. A náš společný
výlet do liberecké zoologické zahrady. Při vstupu do ZOO
dostali žáci vtipnou formou charakteristiku několika zvířat,
která měli během naší návštěvy v zoologické zahradě odhalit.
Během putování zoologickou zahradou se všichni žáci zapojili
do luštění a vyplňování otázek, které nakonec dopadlo na
výbornou, i když občas musela napomoci technika. A jelikož
další částí výuky přírodopisu je botanika, navštívili jsme i
sousedící botanickou zahradu. Nutno dodat, že jsme ve škole
zatím pootevřeli pomyslná dvířka tohoto nádherného oboru.
Krásu rostlinné říše se nám pomohlo zachytit pomocí
nevšedních, někdy až uměleckých fotografií dětí. Celý den nás
doprovázelo nádherné počasí se skvělou náladou všech. A tak
jsme toto putování přírodopisem zakončili odměnou, kterou
byla mixovaná zmrzlina, která náš společný výlet příjemně
zakončila J

Je nás osm a scházíme se v budově prvního stupně každý
pátek. V loňském roce jsme se učili základům programování
v prostředí dětských programovacích jazyků EasyLogo a
Scratch. V letošním školním roce věnujeme pozornost hlavně
animaci, tedy pohyblivým obrázkům. V Zoner GIF animátoru
jsme sestavili například dopravní semafor na křižovatce,
vánoční stromek s blikajícími ozdobami a svíčkami, auto
projíždějící přes obrazovku monitoru. Ale čas nám zbyl i na
novinku: program Malování 3D ve Windows 10, ve kterém jsme
vytvořili například koutek s počítačem, kde nechyběl stolek,
židle a květina, anebo velikonoční vajíčka v misce, někdy dost
netradičně vyzdobená. V kroužku máme ve srovnání
s vyučováním více prostoru, proto často nejprve sami
zkoušíme přijít na to, jak zadaný úkol splnit, přitom si
samozřejmě vzájemně pomáháme. Určitě si nenecháme naše
znalosti jen pro sebe, a pokud to půjde, seznámíme i
spolužáky při výuce Informatiky s našimi výsledky a něco
z toho je i naučíme.
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Postřehy Míši Kykalové z cesty do Anglie
Víte že…?
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

všichni Angličané sledují reality show “Love Island” a v práci se
pak nebaví o ničem jiném, než o tom, kdo si koho ve vile na
ostrově vybral…
řidiči autobusů as prodavači v obchodě vás běžně oslovují
“my love,” “my darling” a “sweetie”...
když si dáte rybu s bramborovou kaší místo opékaných
brambor, budou se tomu místní dlouho smát…
nemůžete opustit zemi, aniž byste ochutnali fish and chips,
scones s marmeládou a šlehačkou a čaj s mlékem…
déšť, vítr, slunce jsou na denním pořádku v libovolném pořadí
stále dokola několikrát denně (přičemž prší zpravidla vždy,
když to vůbec nečekáte…)
pro všechny Angličany a jejich děti je malá rybička Nemo
“statečná stejně tak jako lev!”
Angličané jsou velice milí, nápomocní, veselí a přátelští lidé,
kdykoliv vám bude někdo tvrdit opak, tak jednoznačně lže!
Je tu obrovská spousta originálních obchůdků, nabízejících
širokou škálu zboží, ve kterých pravděpodobně již během
prvních pár dní v Anglii utratíte veškeré své peníze…
škola začíná denně pro všechny v 8:45, ale pozor, také denně
končí v 15:20!!!
Když si vyjedete na ulici ve všech vrstvách oblečení, co s sebou
máte, protože je v červnu v Anglii asi o 30 stupňů méně než v
ČR, budete vypadat divně…
zatímco když si na sebe vezmete třeba modrý klobouk, zelené
sáčko, červenou sukni, děravé silonky a fialové kecky, nikdo se
tu nad tím nepozastaví…
pro dobrou fotku je třeba i riskovat vlastní život (a pak málem
volat hasiče, aby vás vyprostili…)

•

•
•
•
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když chtějí Angličané, abyste si nezapomněli vzít “brolly” tak
tím nemyslí brokolici ke svačině, nýbrž “umbrella”...(ano,
deštník)
když na vás někdo ve škole volá: “remember, you have blood
on your hands!” neznamená to, že jste masový vrah nebo
zrádce, ale že zrovna právě pitváte školními nůžkami prasečí
srdce na hodině přírodopisu …
v Anglii slaví den otců a projevuje se to masovým prodejem
přáníček ve všech obchodech
nejlepší pizza na světě je domácí z pece od paní ředitelky ve
Withernesa??!!
to, že umíte anglicky ještě nemusí nutně znamenat, že budete
100% rozumět Yorkshirskému dialektu, pokud ale sledujete
Game of Thrones v originále, hodně si pomůžete…

THE KEY NEWS
Interview with our teachers
Interview with Ms Nataša Nováková
Denisa Šujanová
Denisa: How are you today?
Ms Nováková -Thanks I am fine. What about you?
Denisa: Me too. What’s your favourite food?
Ms Nováková -My favourite food is fruit salad.
Denisa: What’s your favourite colour?
Ms Nováková -So, it’s very difficult question. But anyway, I like
blue, I like red, I like green so it depends on my mood.
Denisa: What’s your favourite ice-cream?
Ms Nováková -I like vanilla.
Denisa: If you didn’t live in the Czech Republic, where would
you like to live?
Ms Nováková - I am from Belorus so my native town is
Soligorsk so I can’t say that I would like to live in other
country because each country has got their own advantages
and disadvantages. Now I am very happy that I am here in the
Czech Republic that’s why I am here.
Denisa: Have you got any pets?
Ms Nováková -No, I don’t have any, oh no my children, they
have got some fish.
Denisa: When you were little what was your dream job?
Ms Nováková -I should say that I have never imagine my life
as a teacher, but anyway, maybe I liked to be a journalist
something like this. Now, I am happy that I am a teacher
because this is my favourite profession.
Denisa: What do you do in your free time?
Ms Nováková -In my free time, mostly I don’t have much free
time, but when I have I try to be with my family and we like to
go out. I like reading I like cooking so just I spend my free
time with my family and my children.

Interview with Mr Robert Mulár
Tobiáš Burda, Filip Procházka
Mr Mulár: Hello
Tobiáš: Hello. How are you today?
Mr Mulár: I am doing fine, thank you. How are you?
Tobiáš: I am fine too.
Mr Mulár: Good.
Tobiáš: What’s your favorite food?
Mr Mulár: My favourite food ... That would be, probably, PIZZA.
Tobiáš: What’s your favourite colour?
Mr Mulár: My favourite colour is blue but I also like black.
Tobiáš: What kind of ice cream do you like?
Mr Mulár: I like many kinds of ice cream. I don’t like chocolate
but I definitely like vanilla and strawberry.
Tobiáš: If you didn’t live in the Czech Republic where would you
like to live?
Mr Mulár: If I didn’t live in the Czech Republic I would probably
like to live in Ireland.
Tobiáš: Have you got any pets?
Mr Mulár: I do. I‘ve got one cat.
Tobiáš: What was your dream job?
Mr Mulár: My dream job when I was little ... My dream job was
doing nothing and just having a lot of money.
Tobiáš: What do you do in your free time?
Mr Mulár: In my free time. I usually do some sports, so I go
running or I go roller skating . And in the winter when it is
snowing outside or raining I usually read some books or watch
films and sometimes I play some video games.
Tobiáš: Thank you.
Mr Mulár: Thank you too. Goodbye.
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THE KEY NEWS
Interview with Lenka Zárubová
Adam Pavlovič a Adam Kec
How are you today?
Ms Zárubová - I am fine today.
What’s your favourite food?
Ms Zárubová - My favourite food is sushi.
What’s your favourite ice-cream?
Ms Zárubová - My favourite kind of ice cream is pistachio.
If you didn’t live in the Czech Republic, where would you like to
live?
Ms Zárubová - Maybe in Italy.
Have you got any pets?
Ms Zárubová - I don’t have any pet.
When you were little what was your dream job?
Ms Zárubová - When I was young I want to be a teacher.
What do you do in your free time?
Ms Zárubová - I don’t have any free time because I have three
kids.
Thank you.
Interview with Ms Petra Plíhalová
Adam Pavlovič, Adam Kec

Adam: How are you today?
Ms Plíhalová - I’m doing well.
Adam: What’s your favourite food?
Ms Plíhalová - My favourite food is fish. I like salmon, carp,
cod, shells.
Adam: What’s your favourite ice-cream?
Ms Plíhalová - Definitely strawberry ice-cream.
Adam: If you didn’t live in the Czech Republic, where would
you like to live?
Ms Plíhalová - I love Czechia, it’s a beautiful country. But I
would love to live for a few years in northern countries
because I love cold and snow. So, probably Norway, Iceland,
Alaska or Canada.
Adam: Have you got any pets?
Ms Plíhalová - No, I haven’t. We travel a lot and we can’t leave
them home alone.
Adam: When you were little what was your dream job?
Ms Plíhalová - I always wanted to be a teacher from the very
first day at school. :D
Adam: What do you do in your free time?
Ms Plíhalová - I do not have much free time. When I have time
I like to spend it with my sons. And I also love driving.
Adam: What’s your favourite colour?
Ms Plíhalová - My favourite colour is red.
Adam: Thank you.

Interview with Ms Lucie Dolejší
Tobiáš Burda, Filip Procházka
Filip: How are you today?
Ms Dolejší: -Hello, I am fine, thank you.
Filip: What’s your favourite food?
Ms Dolejší: -My favourite food is pasta. I like pasta with
cheese.
Filip: What’s your favourite ice-cream?
Ms Dolejší: -I like chocolate ice-cream.
Filip: What is your favourite color?
x -My favourite color is pink.
Filip: If you didn’t live in the Czech Republic, where would you
like to live?
Filip: - I like sea so I want to like live in Italy.
Filip: Have you got any pets?
Ms Dolejší: -Yes I have one dog and one cat.
Filip: When you were little what was your dream job?
Ms Dolejší: -My dream job was a doctor.
Filip: What do you do in your free time?
Ms Dolejší: - My free time I spend with my family that’s what I
like.
Interview with Ms Michaela Kykalová
Veronika Morcová
Veronika: How are you today?
Ms Kykalová -Today I am fine, it’s nice day. I am good.
Veronika: What’s your favourite food?
Ms Kykalová -My favourite food is maybe peanut-butter with
apples or caesar salat.
Veronika: What’s your favourite colour?
Ms Kykalová -My favourite color hmm, it’s hard, black and
purple.
Veronika: What’s your favourite ice-cream?
Ms Kykalová - I like stracciatella and kind of ice cream with
nutella or Magnum.
Veronika: If you didn’t live in the Czech Republic, where would
you like to live?
Ms Kykalová - Maybe in California in the USA or in London
because I like London.
Veronika: Have you got any pets?
Ms Kykalová -Yes, I’ve got a little rabbit. His name is Merlin. He
is so cute, I LOVE him.
Veronika: When you were little what was your dream job?
Ms Kykalová -I wanted to be a policeman, this was my first
dream.
Veronika: What do you do in your free time?
Ms Kykalová -In my free time I travel. I also go out. I like running
or walking and dancing.
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MOZKOZPYT
Adam Jílek, 8.A

Na konci března jsme byli v rámci projektu Planeta Země 3000 v KD Crystal na přednášce o fascinující zemi – Kolumbii. I vy se o ní
můžete dozvědět pár zajímavých informací při luštění křížovky, v jejíž tajence na vás čeká název literárního směru, který je
nejčastěji spojován se jménem kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze.
1. první Španěly založené město (1525)
2. nejrozsáhlejší pohoří
3. hlavní město
4. pták, kterému se přezdívá létající drahokam
5. významná plodina
6. státní zřízení
7. ve 2. polovině 20. století v zemi probíhala válka mezi vládou a levicovými gerilami a také…
8. 70 % energetické potřeby kryjí…
9. řece Caño Cristales se přezdívá…
10. poušť
11. oficiální jazyk
12. původní obyvatelé
13. měna: kolumbijské…
14. 60 % obyvatel jsou míšenci bělochů a Indiánů, kteří se nazývají…
15. příslušníkům domorodého kmene KOGI se přezdívá…
16. dílo Gabriela Garcíi Márqueze
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1. SANTA MARTA, 2. ANDY, 3. BOGOTÁ, 4. KOLIBŘÍK, 5. CUKROVÁ TŘTINA, 6. REPUBLIKA, 7. DROGOVÝMI KARTELY,
8. HYDROELEKTRÁRNY, 9. DUHOVÁ ŘEKA, 10. TATACOA, 11. ŠPANĚLŠTINA, 12. INDIÁNI, 13. PESO, 14. MESTICI, 15. JAGUÁŘÍ LIDÉ, 16. STO ROKŮ
SAMOTY
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