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Ahoj milí BooMáci! 

Tentokrát se nebudeme zdržovat žádnými dlouhými proslovy, a hned se pustíme 

do práce. Objevte stránky s možností výhry a pusťte se do luštění. 

Zvířecí koutek – Radek Nepomucký 

Radek nás tentokrát seznámí s krásným, pro někoho však možná příliš velikým 

psem - Akitou Inu. 

Akita Inu (japonsky: 秋田犬 , česky 

akita inu nebo akita-ken) je psí 

plemeno, které pochází z Východu, 

přesněji z japoského ostrova Honšú. 

Toto plemeno je pojmenováno podle 

prefektury Akita, z níž pochází. Akita 

Inu tedy znamená „pes z Akity“. 

Historie plemene Akity 

Akity inu patří k nejstarším psím 

plemenům. Nacházely se ostatky 

jejich předků staré asi 5000 let před 

naším letopočtem. Tito psi putovali s 

kočovníky po celém Japonsku. Jejich hlavním posláním bylo lovení velké zvěře, 

např. medvědů, jelenů či kanců, a ochrana rodiny a majetku. Psi byli dříve menší 

než dnešní akity, protože v drsných klimatických podmínkách s nedostatkem 

potravy by neměli šanci přežít. 

Proslavení plemene 

Akity se proslavily hlavně svou oddaností k svému pánovi. Při prosazování zákona 

o ochraně památek měl váhu i tento příběh: v roce 1923 se ve městě Odate v 

domě, který je dnes uctíván a chráněn jako památka, narodil pes této rasy 

Hačikó . Jako dvouměsíční byl poslán profesoru Uenovi do Tokia. Hačikó se naučil 

každý den chodit v 17 hodin na nádraží a čekat, než jeho pán dorazí z práce. Za 

dva roky ale profesor Ueno zemřel a nevrátil se domů. Hačikó ztrátě pána 

neuvěřil a stále na něj na nádraží čekal. Pokusy o jeho převýchovu byly 

neúspěšné. Město za něj platilo poplatky a byl respektován. Na svého pána čekal 

do svých 12 let a 5 měsíců. Když roku 1935 na nádraží zemřel, jeho památník lidé 

pokryli květinami. 

Příběhy o robotech třídy 4. A 
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Paní učitelka Hurčíková s dětmi ze své třídy pracovala na projektu, ze 

kterého bychom vám v našem časopise postupně nabízeli příběhy, které 

v rámci projektu vznikly. Jak ke všemu došlo, vysvětluje v následujícím 

příběhu Tomáš Bohatý: 

Můj robot se jmenuje Flexi 

Paní učitelka nám dala ze začátku barevný papír a postupně nám ukázala, jak 

seskládat jednu stranu krychle. My jsme ty strany složili. Moje spolužačka si vzala 

žlutou barvu a já jsem si vzal modrou barvu a udělali jsme dvě velké krychle. Pak 

jsme si skládali 4 dny střední krychli, tu jsme dobře složili, a pak jsme skládali 

malou krychli. Mému kamarádovi Oliverovi jsem půjčil malou krychli, aby ji nalepil 

jako nos svého malého prasátka. Pak jsme si šli všichni nalepit lepidlem své krychle 

k sobě a pak nám paní učitelka dala dvě plastová očka. Aby šly přilepit nožičky, 

udělali jsme je modrosvětlou a fialovotmavou a ještě 

jsme si složili ručičky z červené a zelené a to jsme si 

slepili Herkulesem. Pak nám paní učitelka dala drátky, 

ze kterých jsem si udělal anténky, a pak jsem si vzal 

tenké drátky a z těch jsem si udělal klobouk a sojčí 

pérko. A potom jsme se učili namalovat krychli a druhý 

den ráno jsme měli nakreslit svého robůtka a popsat 

ho. A když byly krátké prázdniny, tak jsme si svého 

robůtka vzali domů. 

Paní učitelko, děkuji, že jste pro nás připravila 

krásného robůtka. 

 

Ztracená zvířátka – Maruška Drchotová 

Bylo jednou jedno městečko, které se jmenovalo Krychlov. Žila v něm paní učitelka 

Dóra se svými zvířátky. Bylo jich celkem pět: slepička Kdákalka, sloník Toník, 

chobotnička Zdenička, labutěnka Lenka a myška Hryzalka. 

Jednou, když odešla paní učitelka Dóra na nákup, nechala odemčená vrátka. 

Zvířátka toho využila a rozhodla se, že jí půjdou naproti. Co se však nestalo! 

Zvířátka neznala cestu a pochopitelně zabloudila. Rozutekla se, každý na jinou 

stranu. Když se paní učitelka Dóra vrátila domů, zjistila, že jsou zvířátka pryč. 

Měla o ně velikou starost, proto se je vydala hledat. Když už se venku začalo šeřit, 

tak si řekla, že to sama nezvládne a obrátila se na pana policistu Bena o pomoc 

s hledáním. Ten jí rád vyhověl. Vzal si na pomoc svého psa Reka. Byl to velice chytrý 

pes, výborný stopař. Netrvalo dlouho a zvířátka jedno po druhém našel. 
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Slepičku Kdákalku a myšku Hryzalku za městem na poli, sloníka Toníka na nádraží, 

zřejmě chtěl odjet do Afriky, navštívit své příbuzné. Chobotničku Zdeničku 

a labutěnku Lenku u rybníka. 

Nakonec všechno dobře dopadlo, zvířátka se šťastně vrátila domů i s pejskem 

Rekem, panem Benem a paní učitelkou Dórou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na koupaliště – David Landovský 

Byl jeden had, který se jmenoval Atyla, a ten neměl žádné sourozence. 

Jednoho krásného dne se začal nudit, a tak si řekl, že navštíví své kamarády. 

Nejprve zašel za robotem Barevňáskem, poté za chobotnicí Bambulou, labutí 

Adélkou, fenečkou Sanynkou a naposledy navštívil myšku Hryzalku. Společně se 

rozhodli, že půjdou na koupaliště nazývané Sluníčko. Na plovárně však do vody 

nemohl robot Barevňásek, protože se bál skratování svých obvodů, a také myška 

Hryzalka, která neuměla plavat. Hráli tedy spolu na dece karty. 

     Následně během chvilky začalo pršet a robot se rozklepal strachy. Všichni 

kamarádi vylezli z vody, obklopili robota svými těly a pomalými krůčky robota 

Barevňáska odvedli do bezpečí nedaleké chaloupky. 



Boom 17  Únor 2017 
 

5 
 

    Tam bouřku přečkali společně a robot byl šťastný za své kamarády, kteří mu 

pomohli do bezpečí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rytíři Hadovi – Ondra Pacal 

Bylo nebylo, v jednom království žil jeden rytíř, byl to kralevic šlechtic neboli 

králův syn.  Jmenoval se Had 3. a lovil myši. Jednou na lovu uviděl překrásnou Myšku 

a zamiloval se. I Myška se do něj zamilovala. Když to tátovi Robotovi pověděl, táta 

neměl slov. Když to pověděla Myška 

své mamince Doře, tak se jí zatajil 

dech. Táta Robot řekl: „Už se s ní 

nebudeš stýkat!!    A proto ti dávám 

domácí vězení. Labuť ti bude nosit 

jídlo.“ 

 O týden později Had utekl.                 

A běžel za svojí vyvolenou. Když k ní 

doběhl, dal jí pusu a žili šťastně až 

do své smrti. 
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Super nešika – 2. díl 

 

Šárka Marková a Lea Kupcová 

Usínání s lesními pohádkami 

A opět tu máme 

tvorbu 4. A – 

tentokrát se děti 

zapojily do 

soutěže 

vyhlášené Lesy 

České republiky. 

Porotcům se 

nejvíce líbila 

následující 

pohádka Marušky 

Drchotové 

Hejkal z 

Bezdězu, ale u 

nás měly úspěch i 

další, které 

zveřejňujeme (a 

v příštím čísle 

budeme 

pokračovat). 

 

Hejkal 

z Bezdězu 

Na hradě 

Bezdězu žil před 

mnoha lety král 

se svým princem 

Jakubem. A 

protože byl princ 

moc pyšný, tak ho 

zlá čarodějnice 
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z bažin od Máchova jezera proměnila v hejkala. Od té doby žil král na zámku sám, 

zatímco jeho syn Jakub běhal po lese a strašil lidi. Král byl smutný a dal si 

zavolat své poddané, lesníka a myslivce. Potřeboval radu, jak vysvobodit prince. 

Lesník řekl:  „V pohádkách přece pomáhá pravá láska!“ A myslivec dodal: „Lesník 

má pravdu, ale radši se zeptáme čarodějnice z bažin.“ Král odpověděl: „Dobré 

nápady máte oba dva. Vyšlu vás dva a zeptáme se čarodějnice, čím to zakletí 

zrušíme.“ 

A tak se ti dva na koních ihned vydali na cestu. Když jeli lesem, potkali zajíčka a 

zeptali se ho: „ Zajíčku, nevíš, kudy se dostaneme k čarodějnici z bažin?“ Zajíček 

odpověděl: „ Já nevím, kde ji hledat, ale vím, kdo vám pomůže. Moje kamarádka 

srnka bydlí na sever odtud. Ta vám jistě pomůže.“ Poděkovali za radu a vydali se 

za srnkou, která je zavedla k čarodějnici. Ta jim poradila, ať přivedou do lesa tu 

nejhezčí a nejhodnější dívku, která má prince doopravdy ráda. Když dívka hejkala 

pohladí a políbí, zase se z něho stane princ. 

A tak se také stalo. Vše se v dobré obrátilo, 

Hejkal se proměnil v prince Jakuba, všem slíbil, 

že už nebude pyšný, milé dívce poděkoval a 

požádal ji o ruku. Jeho otec, pan král, dal 

vystrojit velikánskou svatbu, o které se 

vyprávělo ještě daleko široko. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesní požár – Bětka Kratochvílová 

 

  V jednom krásném lese žila spousta lesní zvěře. Bylo parné léto. Srnky odpočívaly 

v chladném stínu. Víla Broukalína si chladila nožky ve studánce a vtom ji něco štíplo 

do nosu. Byl to kouř. „ Kdo to tady peče špekáčky?“ řekla víla a rozhlédla se. Vtom 

se k ní začala hrnout vystrašená zvířátka. „ Hoří, hoří!“ volala. Víla Broukalína 

běžela k plamenům a začala je polévat vodou.  Zvířátka stála bezradně kolem ní. 
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„Pomáhejte přece taky!“ volala víla. „Nám to nejde, vílo, my máme neohrabaná 

kopýtka.“ A byla to pravda. „Tohle sama nezvládnu,“ pomyslela si víla. 

Nejprve poslala všechna zvířátka z lesa na bezpečné místo za kamenné zdi hradu 

Bezděz. Sama pospíchala za myslivcem Františkem. Naštěstí byl v hájovně i mladý 

lesník Ondra. Všichni tři potom dokázali uhasit šlehající plameny. Ale les byl teď 

zpustlý a smutně černý.  „Víc už udělat nemůžeme. Tady pomohou už jenom kouzla,“ 

řekli smutně lesník s myslivcem. „No, jasně!“ zvolala víla. Pak už jen oba s otevřenou 

pusou sledovali kouzelný vílí taneček mezi pahýly stromů. Spustil se jemný déšť a 

zničený les začal postupně zelenat. „Tohle se musí oslavit,“ řekl myslivec a pozval 

vílu i Ondru k sobě domů na něco dobrého. 
 

 

 

Cesta vlka na hrad Bezděz – Darja Paňkina 

Žil jednou jeden vlk, který se rozhodl jednoho krásného slunečného dne, že se 

vydá na hrad Bezděz. Cesta přes les ho čekala dlouhá a náročná, ale vlka to 

neodradilo. 

Po cestě potkal spoustu kamarádů (lišku, sovu, zajíce), kteří se vydali na cestu 

s vlkem. Vlk se společně se svými kamarády blížil ke hradu Bezděz a v tom 

okamžiku si všiml, že hrad Bezděz střeží lesník, ale lesník tam nebyl sám. Na 

hradu Bezděz byl ještě myslivec. Když se lesník a myslivec navzájem spatřili, 
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začali se dohadovat, čí je to území. Ani jeden nechtěl přiznat, že to není jeho 

území, proto se dohadovali delší dobu. Vlk a jeho kamarádi toho chtěli využít a 

vydali se k lesní zvěři (stádo jelenů), která byla nedaleko od nich. Domluvili se 

s lesní zvěří na tom, že jim pomůžou dostat se na hrad Bezděz. Lesní zvěř 

odpoutala pozornost lesníka a myslivce. Vlk a jeho kamarádi se konečně mohli 

dostat na hrad Bezděz bez jakýchkoliv zábran. 

Lesník a myslivec si uvědomili, že hádat se bylo hloupé a nesmyslné a shodli se na 

tom, že území je společné a od té doby z nich byli dobří kamarádi. 
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Hádanky – vybírala Helenka Hrušková 

 

Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá. 
akilk 

 

Neustále to mění tvar, 

ale přesto je to stále kulaté. 

 

Truhláři mě nejlíp znají, 

pěkné dřevo ze mne mají. 

 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to 

používají víc než ty. 
onémj ejovt 

 

Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. 
ohcit 

Pořád nosí jehelníček, ale nikdy nešije. 

 

Když mně přidávají, menší jsem, 

když mně ubírají, větší jsem. 
amáj 

Býček s železnými zuby přehryzává silné duby. 

 

Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, 

stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. 
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Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. 

Roste shora dolů k zemi, nehýbá se a je němý. 

Sotva slunce zazáří, už má slzy na tváři. 

 

 

 

Skrývačky ve 

vyjmenovaných 

slovech 

Na internetu jsme se u paní Olgy Josífkové inspirovali skrývačkami 

vyjmenovaných slov a přidali skrývačky další, tentokrát jsme ukryli slova 

dějepisná. Poznáte je? 

A zde přichází chvíle na vyhlášení soutěže: 

PŘINESTE K NÁM DO REDAKCE – KABINET P. UČ. 

HOLUBOVÉ – DALŠÍ SKRÝVAČKY S JAKÝMKOLIV 

TÉMATEM A BUDETE ODMĚNĚNI SLADKOSTÍ . 

 

Skrývačky s vyjmenovanými slovy: 

 

KÉŽ BY STRÝC PAVEL PŘIJEL NA NÁVŠTĚVU! 

Vyluštění: KÉŽ BY STRÝC PAVEL PŘIJEL NA NÁVŠTĚVU! 

 

1. NĚKTERÉ STROMY V LESE MAJÍ VELMI SLABÝ KMEN. 

 

2. NA CHODBĚ VISÍ SEZNAMY ŠKOLÁKŮ. 

 

3. NA SNĚHU BYLY VIDĚT STOPY LIŠKY. 
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4. ZLATÉ VLASY PATŘILY ZLATOVLÁSCE. 

 

5. NOVÝ ROK JSME SLAVILI NA HORÁCH. 

 

6. PŘI ZÁVODĚ ODPADLY PODKOVY DRAHÉMU KONI. 

 

7. ŽANETO, PÝR JE PLEVEL. 

Skrývačky s dějepisnými slovy: 

 

A) TO VÍTE, NA POLE ON CHODIT NEBUDE. 

 

B) BAVILO NÁS RYTÍ, ŘEZÁNÍ I VRTÁNÍ. 

 

C) TA HRA DĚTI MOC BAVILA. 

 

D) TA PŘE MYSLÍM BYLA ZBYTEČNÁ. 

 

E) NAZUJ SI BAČKORU NA NOHU, NAJDEŠ JI 

V BATOHU. 

 

F) ČESKOLIPŠTÍ TĚLOCVIKÁŘI VYTVOŘILI 

VOLEJBALOVÝ TÝM. 

 

G) NÁŠ AUTOBUS MÍŘÍ PŘÍMO DO CENTRA PRAHY. 
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Vyluštění: 

1. BÝK, 2. MYŠ, 3. PYL, 4. 

SYPAT, 5. VÝR, 6. VYDRA, 

7. NETOPÝR 

A) NAPOLEON, B) RYTÍŘ, C) HRAD, D) PŘEMYSL, E) KORUNA, F) ŠTÍT, G) ŘÍP 

Akce turistického kroužku 

 
Výlet na Ralsko - Zuzana Vargová 8. B 

  Dne 5. 11. jsme se vydali pokořit majestátní vrchol Ralsko. Vlakem jsme dojeli 

do Pertoltic. Při prvním pohledu na vrchol, kam máme vylézt, se chtělo některým 

zpět do vlaku. Při výstupu jsme se pořádně zapotili, až si někteří začali sundávat 

bundy. I paní učitelka Holubová si začala rozepínat větrání u kalhot . K tomu se 

překvapivě vyjádřil jeden asi desetiletý chlapec: „To vám ale nebudou vidět 

kalhotky, že ne?“ Paní učitelka samozřejmě odpověděla, že ne. To, co řekl potom, 

nás všechny dostalo: „ Mně by to teda vůbec nevadilo.“ Zasmáli jsme se a stoupali 

dál. 

  Zbytek cesty byl poklidný. Všechny okouzlila ta krajina okolo nás, popadané listí 

a město pod námi zahalené do mlhy. Za zpěvu jsme konečně dorazili k troskám 

čedičového hradu. Zde jsme posvačili, odpočinuli si a poté šli dál. 

  Tentokrát jsme zvolili jinou cestou, kde jsme mohli sbíhat srázy zapadané 

listím. To se velmi líbilo menším účastníkům. Mě bohužel štěstěna nedoprovázela, 

při sbíhání jsem si roztrhla kalhoty, takže jsem také měla takové „nedobrovolné 

větrání“ . 

  Kousek od Mimoně jsme si zaslouženě opekli vuřty, popř. se jen ohřáli u ohýnku. 

Na nádraží jsme dorazili všichni zdraví. Vše proběhlo bez problémů díky spojkám: 

Danielu Nagyovi, Matěji Graciasovi a mně – Zuzaně Vargové, které podávaly 

informace ze začátku 24 členného průvodu dozadu. Za skvělý výlet děkujeme 

panu učiteli Častulíkovi a paní učitelce Holubové. 
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Vánoční výprava do Zákup 

 

  Na začátku prosince se vydal turistický kroužek na zámek v Zákupech. Na 

nádvoří zámku děti obdivovaly velký vánoční strom, neméně se jim líbil i obchod se 

suvenýry, kde bylo nejen mnoho pěkných věcí k zakoupení, ale také příjemné teplo.             

 Vánoční strom na nádvoří nebyl jediný, mohli jsme posléze vidět další 

v zámeckých komnatách. Každý byl jinak ozdoben a dozvěděli jsme se i mnohé 

k jeho historii. Druhý stupeň musel zbystřit v zámecké kapli, kde měl před více 

než 100 lety svatbu nástupce rakouského trůnu Ferdinand d´Este se Žofií 

Chotkovou. 

Na nádvoří pak proběhla nadílka od Mikuláše, kterou měla ve své režii paní učitelka 

Hladoniková. 
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Obdařeni balíčky jsme se vydali do 

prostor radničního sklepení, které 

nám umožnil zhlédnout zákupský pan 

starosta, inženýr Radek Lípa.  Ten byl 

dokonce tak hodný, že pro naše žáky 

uspořádal svatbu nanečisto. Statečná 

Viktorka se tak „provdala“ za Péťu, 

který jí řekl své „ano“ až napotřetí. 

Po svatebním obřadu jsme si zazpívali 

koledy i další písničky za doprovodu 

klavíru, na který hrála paní učitelka 

Adamcová. Na závěr jsme se zahřáli u 

hry, kde se mohli naši turisté 

vzájemně více poznat, a pak už jsme 

vyrazili na vlak. 

  

 

Co se na škole událo od listopadu do února 
 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Ve čtvrtek 24. 11. se konal již 46. ročník dějepisné olympiády. Letošní tematické 

zaměření znělo: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. 

století. Zúčastnilo se 18 žáků z osmých a devátých ročníků a nejlépe se dařilo 

Anetě Špeldové, Karen Doležalové a Václavu Jordákovi. V okresním 

kole nás pak místo Vaška Jordáka reprezentovala Zuzana Vargová. Všechna 

děvčata se umístila v 1. polovině zúčastněných. 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

Soutěž se skládala ze tří částí: prezentace oblíbeného filmu nebo písničky 

v angličtině, test z finanční gramotnosti a tvorba komiksové reklamy na dané 

téma. Soutěže se zúčastnilo 11 škol z českolipského okresu. 

Družstvo ZŠ Lada reprezentovala děvčata Pavla Kratochvílová /9.A/, 

Markéta Bulířová /9.B/ a Karen Doležalová /9.B/. Na soutěž se 

připravovala zcela samostatně, pouze paní učitelka Haas jim překontrolovala text 

z angličtiny. 
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V prezentaci oblíbeného filmu velmi vtipným a akčním ztvárněním překonala 

ostatní a jako jediné družstvo získalo 9 bodů z deseti, v testu finanční 

gramotnosti děvčata zcela excelovala a ziskem maximálního počtu 10 bodů si 

vedla nejlépe ze všech. V tvorbě komiksové reklamy jsme patřili mezi tři nejlepší 

družstva. 

V celkovém umístění jsme ziskem 21 bodů obsadili krásné druhé místo. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

1. 12. se v naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Žáci a 

žákyně 8. a 9. ročníků si vyzkoušeli své znalosti v mateřštině. Práce měla opět dvě 

části, mluvnickou a slohovou. Nejlépe si vedly žákyně 9. ročníků Pavla 

Kratochvílová a Karen Doležalová. Obě byly navíc velmi úspěšné v okresním 

kole, kde dokonce Pavla vybojovala krásné 5. místo. 

PIŠKVORKOVÝ SOUBOJ 

Nesoutěžíme jen ve 

vědomostních olympiádách a 

sportu, ale máme i další formy 

procvičování mozkových závitů. 

Třídy 2. stupně se utkaly 

v piškvorkovém souboji. 

Z mnoha účastníků se do finále 

nakonec probojovali tito žáci: 

 

6. ročníky – Kačka Chaurová 6. 

B, Eliška Faltová 6. A 

7. ročníky – Jana Wendlerová 7. A, Jiří Rábl 7. B 

8. ročníky – Veronika Gregušová 8. A, Jakub Eichler 8. B 

9. ročníky – Jan Brázda 9. B, Karen Doležalová 9. B. 

Po jejich vzájemném boji se nakonec na 1. místě umístil Jakub Eichler, 2. místo 

obsadila Karen Doležalová a o 3. místo se podělili Jiří Rábl a Eliška 

Faltová. 

NAVŠTÍVILI JSME OPĚT DIVADLO NA VINOHRADECH 
 

V úterý 13. prosince jsme se vydali do Prahy, abychom, jak se stalo v naší škole 

již zvykem, navštívili divadelní představení. Divadlo na Vinohradech je jedna z 

hlavních činoherních scén v Praze. 
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Zhlédli jsme komedii z pera Karla Čapka - Loupežník. Pod taktovkou Tomáše 

Töpfera se v nové inscenaci objevili v hlavní roli Sabina Rojková a Marek Holý. Do 

dalších rolí byli obsazeni  dětem dobře známí herci z televizní obrazovky Otakar 

Brousek ml., Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský a Václav Svoboda. 

Po krásném divadelním zážitku nás pan řidič autobusu odvezl do centra Prahy. 

Zbýval nám tedy i čas na návštěvu vánočního trhu na Staroměstském náměstí. 

Všichni jsme se na památku vyfotografovali pod vánočním stromem, který je 

ozdoben velkými vánočními perníčky. Samozřejmě, že někteří žáci nezapomněli 

zakoupit rodičům malé vánoční dárečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ MINIVOLEJBAL 

 

Vedení školy na Ladech ve spolupráci s SRPD a oddílem volejbalu Lokomotivy 

Česká Lípa uspořádalo tradiční vánoční turnaj rodičů s dětmi v minivolejbalu 

dvojic. Letos se zúčastnilo  23 dvojic. Všichni zúčastnění tak strávili příjemné 

sváteční dopoledne sportem. Ve dvou smíšených kategoriích chlapců a děvčat 

bojovalo celkem 23 dvojic v 6 skupinách. Vítězové skupin hráli další nadstavbu a 

potom bojovali o medaile. 

 VÝSLEDKY: 

 Kategorie 6. tříd: 1. místo - Chaurová Kateřina, 2. Kulovaná Lucie, 3. Janko 

Filip, 4. Svobodová Natálie 
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 Kategorie 7. -9. tříd:  1. místo -Krč Tadeáš, 2. Novotná Tereza, 3. Ritschel 

Adam, 4. Ponocná Tereza 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Jako každý rok i letos se žáci I. a II. stupně zapojili do recitační soutěže. Ve 

školním kole porota udělila diplomy pro první až třetí místo, do okresního kola 

však z každé kategorie mohou postoupit jen první dva. 

Do Nového Boru nás tak pojedou reprezentovat Karolína Šperlová z 2. B, 

Vojtěch Novák ze 3. A, Marek Kopecký ze 4. B, Alžběta 

Kratochvílová ze 4. A, Daniel Vlach ze 6. A, Nela Koubková ze   

7. B, Eva Kumštová z 8. A a Pavla Kratochvílová z 9. A. 

  

Osmisměrka – vytvořil Kuba Eichler 

Vylušti si osmisměrku, a když budeš chtít vědět, zda jsi luštil správně, přijď se 

na výsledek zeptat do kabinetu p. uč. Holubové. Třeba si odneseš i sladkou 

odměnu… 
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Rozhovor s 

učitelem 

 

Tentokrát jsme 

vyzpovídali paní 

učitelku Mgr. Jitku 

Ehrenbergerovou. 

 

1. Na jakém stupni 

učíte a jaké 

předměty? 

- Na II. stupni  - 

matematiku. 

2. Učila jste i na 

jiných školách než 

na té naší? 

- Ano. 

3. Pamatujete si 

na svoji první třídu? 

- Samozřejmě. Děti byly moc fajn, píšu si s nimi dodnes. 

4. Jak jste spokojená se současnými žáky? 

- Slušné, veselé děti mám ráda. 

5. Jaké žáky byste si nejvíce přála? 

- Slušné, veselé :-). 

6. Čím jste chtěla být jako malá holka? 
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- Učitelkou. 

7. Jak ráda trávíte volný čas? 

-  Na zahradě, četbou, se psem, na kole, ruční práce. 

8. Máte nějaké oblíbené motto? 

- Zapomnění na starosti hledej v práci. 

9. Máte oblíbenou knížku nebo film?   

- Romány Johna Galswothyho. 

10. Kdybyste měla jedno přání a to by se Vám splnilo, co by to bylo? 

- Aby už byl konec zimy a mohla jsem být na zahradě. 

Děkujeme za rozhovor! 

  

Obsah 

Zvířecí koutek – Akita Inu 

Příběhy o robotech – 4. A 

Super nešika – 2. díl 

Usínání s lesními pohádkami – 4. A 

Hádanky 

Skrývačky 

Akce turistického kroužku 

Co se na škole událo od listopadu do února 

Osmisměrka 

Rozhovor s učitelem – Mgr. Jitka Ehrenbergerová 

 

Na tvorbě 17. čísla časopisu se podíleli: žáci 4. A – Tomáš Bohatý, 

Marie Drchotová, David Landovský, Ondřej Pacal, Alžběta 
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Kratochvílová, Darja Paňkina, Helena Hrušková, Leontýna Kupcová a 

Šárka Marková 8. A, Radek Nepomucký 6. A, Jakub Eichler a Zuzana 

Vargová 8. B a Mgr. Dominika Holubová 

Poděkování patří paní učitelce Mgr. Iloně Hurčíkové za 

zprostředkování prací třídy 4. A. 

 

Vybraná částka 5,-Kč bude použita na pokrytí nákladů  dalšího čísla. 

 

 

ZŠ Česká Lípa, Šluknovská 2904 
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