18/2013

Příroda je fajn, ale doma je doma.

2

18/2013

Úvodník
Aktuality září, říjen
Den mimořádných událostí
Představení redakce
Škola v přírodě- Svor
-areál, umístění, ubytování, vybavení
-organizace dne- výuka a volný čas
- etapová hra
-Exkurze a výlety
-zábava v areálu
-večerní akce
- zajímavosti a postřehy

Adaptační pobyt 6.ročníků
Fotogalerie z pobytů

Příroda je fajn, ale doma je doma.

3

18/2013

Nejspíš se ptáte, proč téma tohoto časopisu je zaměřeno na školu v přírodě a adaptační pobyt. Důvod je prostý, adaptační pobyt
6. tříd v Kytlicích sloužil k seznámení se s novými spolužáky, kteří přešli ze školy v Ludvíkovicích. 7. - 9. ročníky jely na pobyt
do Svoru u Cvikova, kvůli stmelení kolektivu s žáky i učiteli. Celý týden byl plný nabitého programu v podobě her, výletů a večerních akcí. Jak jsme zaslechli, všem se v obou střediskách náramně líbilo a někteří by rádi zůstali klidně ještě týden.
Novinkou letošního školního časopisu je příloha pro 1. stupeň, kde budou různé omalovánky, křížovky a záludné hádanky. Paní
učitelky mohou zábavu okopírovat pro celou třídu a společně procvičovat.
Nadále tu máme nové členy školní redakce, kteří se podílejí s originálními nápady už na tomto čísle. Doufáme, že se vám bude
jejich i naše práce líbit.
Takže neváhejte a dejte se do čtení!
Plechatá, Tůmová

Přespolní běh 19.9.
Ve čtvrtek 19. 9. tradičně na Kvádrberku proběhlo první letošní sportovní klání základních škol – okresní kolo v přespolním běhu, kterého se letos zúčastnilo 12 škol.

Zdravá pětka - 20. 9
Kolik máme jíst denně masa, zeleniny nebo bílkovin? Tak to všechno se 7. ročník dozvěděl v pátek 20. září 2013 při
projektu Zdravá pětka. Aby to pro žáky nebylo nudné, rozdělili jsme se do skupin, které sbíraly body za správné odpovědi. Dozvěděli jsme se více o potravinové pyramidě, sestrojili jsme si talíř, na kterém jsme viděli, co a kolikrát denně
máme jíst. A nakonec si z každé skupiny jeden zástupce vylosoval recept, který následně skupina připravila a nakonec i
snědla. Připravili jsme například mojito nebo chlebíčky. Zdravá svačinka nám moc chutnala. Bylo to velice zajímavé.
Dozvěděli jsme se, jaká jídla nám škodí, a jaká jsou pro nás naopak zdravá. A jsme rádi, že jsme se mohli projektu
Zdravá pětka zúčastnit.
Petrboková, Koblížková
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Malá kopaná – 3.10
Na čtvrtek 3. 10. byl naplánován turnaj v malé kopané, který se uskutečnil v pěkném areálu SK Děčín za zimním stadionem.Počasí bylo po ránu trošku mrazivé, ale brzké sluneční paprsky i výkony našich kluků zahřáli nejen je samotné, ale
snad i přítomné rodiče. Turnaje se zúčastnilo pět děčínských škol. Vzhledem k početné skupině reprezentantů naší školy
jsme byli požádáni, zda můžeme sestavit 2 týmy, což jsme samozřejmě kvitovali, aby si kluci více zahráli. Byly tak vytvořeny
2 skupiny po třech mančaftech. Vítězové skupin postupovali přímo do semifinále, týmy na druhých a třetích místech si to o
účast v semíčku rozdaly křížem.Tým Kamenické 1 si ve skupině nejprve poradil v derby s Vrchličákem 4:1, poté dvojciferným rozdílem deklasoval Komenčák a zajistil si tak přímý postup do semifinále.Tým Kamenické 2 v prvním utkání porazil
Březovku 5:1 a pak si to o vítězství ve skupině rozdal s pořádající Máchovkou. Po slibném úvodu jí podlehl 2:5, což znamenalo jediné – bratrovražedné derby obou našich týmů v semifinále.Po pohledném utkání a řadě šancí na obou stranách přetlačil tým označený jedničkou své spolužáky v poměru 3:1 a ve finále je čekala odveta proti Vrchličáku, který se postaral o
první překvapení turnaje, když v souboji o finále porazil Máchovku. Tu tak čekal souboj o 3. místo proti naší Kamenické
2.Kamenická 2 si připravila pro tento souboj druhou sázkařskou bombu, když oplatila fotbalové škole Máchova porážku ze
skupiny a po vítězství 3:2 obsadila parádní třetí místo.Ve finále pak Kamenická 1 podruhé na turnaji zdolala Vrchličák,
tentokrát v poměru 4:0. Při závěrečném vyhlášení tak mohli naši žáci převzít 2 poháry – za první a třetí místo!

Den zvířat – 4.10.
U příležitosti Dne zvířat, který se koná 4. října, naše škola již pátým rokem uspořádala dobrovolnou sbírku krmiva pro zvířata z Městského útulku Děčín.
Nejdříve jsme my, žáci ze školní redakce pomohli panu řediteli naskládat více než sto kilo krmiva do jeho malého autíčka,
poté se tři z nás vydali předat všechny ty konzervy, granule a dobrůtky právě zvířátkům městského útulku. Pejsci nás přivítali hlasitým štěkotem, bohužel jsme neměli možnost se porozhlédnout a podívat se na zvířecí obyvatele útulku. Pak už jen
vyfotit se u hromady krmiva a hurá zpátky do školy.
Přejeme všem zvířátkům, aby co nejdříve našla nový domov.
Jaborová, Dvořáková, Juhaszová

Otevření arboreta
V chladu stojíme před školou, je 15. 10.2013, 10 hodin. Netrpělivě vyčkáváme na slavnostní rozstřižení pásky. Avšak bez pásky.
Společně s paní zástupkyní, zástupci odboru školství a životního prostředí,
panem školníkem, panem učitelem Andrlíkem a pány fotografy posloucháme projev pana ředitele týkající se důvodů
vybudování arboreta, finanční a materiální podpory.
A co celý tento projekt znamená pro nás, žáky? Bude nám k dispozici nová naučná stezka plná kvetoucích rostlin a
stromů. Na to si ale musíme počkat až do
května. Nejenže to bude přínosné pro žáky,
ale také se zabrání dešťové vodě, aby stékala
na nově zrekonstruované hřiště. Za finanční
podporu vděčíme Ministerstvu životního prostředí. Za podporu materiální a pomoc při
sázení patří naše poděkování Libverdě.
Doufáme, že se arboretum bude líbit a splní
všechna naše očekávání.

Roháčková, Tůmová
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Den mimořádných událostí 24. 10. 2013
Letos na podzim se opět u nás ve škole konal den mimořádných událostí, při kterém jsme se dozvěděli, jak se máme chovat při
nečekaných událostech jako např. úrazech, bezvědomí, požárech nebo dopravních nehodách.

První až třetí třídy chodily po skupinkách po škole a plnily úkoly, které se týkaly právě dne mimořádných událostí. Děti nejvíce
zaujaly hry, jako např. opičí dráha, zdravé a nezdravé jídlo a bezpečnost v domácnosti. Nejšikovnější z nich čekala sladká odměna.

Čtvrté třídy čekala zdravověda se studenty Střední zdravotnické školy v Děčíně. Nejdříve se každá třída rozdělila do tří skupin.
Následně se skupiny vystřídaly na třech stanovištích. Žáci se naučili postup při záchraně člověka v bezvědomí, jak zastavit krvácení nebo resuscitaci na modelu člověka. Děti se dozvěděly něco navíc od studentů, kteří jim vyprávěli o své budoucí profesi.
5.třídy se zabývaly dopravou s policistou a zároveň zdravou výživou. S policistou probraly bezpečnost v autě a dopravní značky.
Zdravá výživa měla děti naučit zdravému stravování. Nakonec test z celého dne, ve kterém si děti prověřily své znalosti.
Potom, co děti splnily zadaný program, měly chvilku volna na svačinku, povídaly si o celém dni, koukaly na film nebo s paní
učitelkou probíraly dopravu.
6. třídy šly na exkurzi k děčínským hasičům, kde si prohlédly hasičské vybavení, auta a někteří se sklouzli po tyči. První se do
hasičárny vypravila 6.A a 6.B si mezitím vyplnila ve škole test o drogách a pak si to vystřídaly.
7. třídy se učily dávat první pomoc. Dozvěděly se, kolik je druhů krvácení a jak jej ovázat, jak pomoci člověku v bezvědomí a jak
pomoci, když se člověku zastaví srdce. Program si pro ně připravili studenti Střední zdravotnické školy v Děčíně.
8. třídy byly na exkurzi u děčínské policie, exkurze zahrnovala ukázku kamerového systému, provedení stanicí a ukázku policejních aut. Po ukončení programu následoval rozchod ve městě.
9. třídy připravily pro 1. až 3. třídy 10 stanovišť, někteří deváťáci vodili své malé kamarády. Stanoviště byla rozmístěna po celé
škole. Vše bylo o zdravé výživě , bezpečnosti a jak zdravě žít.
Dvořáková,Koblížková
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Vedoucí redakce: p.uč. Martina Skálová

7.A

7.B

Brotánková Michaela

Koblížková Adéla

Dvořáková Kateřina

Petrboková Michaela

Haluza Ondřej

Vršitý Radim

Jaborová Natálie
Jakubec Martin
Juhaszová Tereza
Kalivodová Petra
Toušková Vanessa
Valentová Klára
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8.B

8.A

Kramerová Eliška

Fárek Oldřich

Plechatá Simona

Kolocová Ela

Roháčková Eliška

Kubec Aleš

Rosůlek Filip

Kroupová Adéla

Šidlofová Klára

Kroupová Anna

Špaček Hynek

Paur David

Šťastný Václav

Povrová Anna

Tůmová Tereza

Řeháková Kateřina
Řízek Jakub
Samková Viktorie

9.A
Chotětická Markéta
Kolocová Adéla
Pravdová Klára
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Ve Svoru u Cvikova, za tajemným lesem plným krvelačných veverek a nebojácných dravců se ukrývá jedno rekreační středisko. Nese jméno Star Line. Do tohoto strašidelného areálu nás na školu v přírodě vyslal náš pan
ředitel. Copak asi měl s námi v úmyslu?
Ještě před příjezdem na toto zvláštní místo plné otazníků jsme se dozvěděli hrozivou zprávu. Byli jsme
„nejhodnější“-budeme ubytováni v chatkách. Ach, to bylo radosti. A víte vlastně, co obsahuje taková chatka?
Dvě palandy, jedno okno a dvě polorozpadlé skříně. A samozřejmě také topení, které topilo velmi záhadným
způsobem typu „když potřebuješ-netopím, když nepotřebuješ-topím“. Dalším velikým „+“ byly koupelny a toalety vzdálené cca 100m od našich chatek. Závidíte nám noční chození na toaletu ve 2 stupních, když jsme ještě
měli za zády odborný doprovod zrzavých lišek? Zcela vás chápeme.
Tak nám nezbylo nic jiného, než tiše závidět sedmým třídám. Ty si totiž užívaly tepla a vlastní koupelny ve vyhřátých bungalovech. Však my si to s vámi vyřídíme!
A chcete říci, co nás hned první den velice pobavilo? Slova paní učitelky Skálové: „Holky, já bydlím ve vězeňské
cele.“ To tedy ano paní učitelko, doslova. Váš pokojíček vybavený dvěma luxusními postelemi a velkou skříní
s kobercem, stolečkem a funkčním topením, navíc vlastní koupelnou, je velmi neluxusní. V té Vaší cele bychom
ten týden chtěly strávit.
I přes tyto drobné nedostatky děkujeme všem organizátorům ŠVP za týden plný zábavy. Opravdu jsme si ho
užili. Už teď se nám stýská po opravdu „obrovských“ porcích chutného jídla a přísném dozoru paní vychovatelky
Evičky.
Šidlofová, Roháčková
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Po příjezdu do Svoru jsme se šli seznámit s vychovateli a pobytem, obdrželi jsme povlečení a prostěradla a
s nadšením jsme šli povlékat.
Jako každý jiných dalších sedm dní nám začínal den ,,nepříjemným vstáváním “ někteří z nás se už v půl sedmé šli
sprchovat.
Do oběda nás měli na povel naši milovaní učitelé, se kterými jsme se učili 3 hodiny v klubovně.
Po obědě nám konečně začínal volný čas hodinu a čtvrt, poté si nás přebrali vychovatelé, se kterými nás čekaly různé
etapy.
Pouze jediný den nás měli na povel celý den učitelé, a to byla sobota a v neděli nás měli vychovatelé.
Na každý večer byl naplánován jiný program (diskotéka, bingo, scénky). Po zábavném programu jsme nakonec šli do
našich chatek a ulehli do pohodlných postýlek a šli spinkat. Celou noc nás ale ještě hlídal noční hlídač.

Paur, Fárek
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Na škole v přírodě ve Svoru se po etapách jednotlivé třídy účastnily různých aktivit. Někdo šel na horolezeckou stěnu, jiný zas
na minigolf, na trampolíny nebo se šly jenom projít do lesa hledat houby. Aktivit tam bylo tolik, že jedna třída ani nemohla
všechny za ten týden stihnout. Protože to na horolezecké stěně každému nějakou tu chvilku trvá, třídy se rozdělily na kluky a
holky a jedna skupiny byla na horolezecké stěně a druhá se zatím projížděla na motokáře. Trampolíny byly také většinou zkombinované s minigolfem nebo s prolézačkami. Ale i tak aktivit tam bylo vážně mnoho a ne každý se zadarmo projede na motokáře.
Koblížková, Petrboková
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Výhled to je
krásnej, ale
nahoru se mi
moc nechce.

Výlet na Horu Klíč
Po namáhavé cestě na Jedlovou nás vytáhli vychovatelé a učitelé na náš poslední výlet
29.9. na horu Klíč.
Cesta byla oproti Jedlové velice krátká a namáhavá. Po včerejší cestě na Jedlovou nás
bolely nohy. Cesta na Klíč byla velice strmá a kamenitá. Některé kameny klouzaly, takže
se někdo mohl zranit, ale naštěstí nikdo se nezranil. Na hoře Klíč byl krásný výhled na náš
tábor, na Jedlovou Horu, prostě úžasný výhled, stálo to za to. 9.B a 9.A si udělaly ještě
fotky, někdo se zapsal do zápisníku, který na hoře Klíč byl, a hurá zpátky.
Toušková , Valentová

Exkurze ve sklárně Egermann
Ráno nás čekal velmi nepříjemný budíček. Po vyčerpávající diskotéce jsme museli rychlostí blesku vstát a připravit se na nastávající denní program ve sklárně Egermann. Cesta na vlak nás probrala z našeho polospánku. Za chvíli přijel vlak a my se vydali na
plánovanou exkurzi.V Novém Boru jsme došli do místní sklárny. Velmi milá zaměstnankyně nás seznámila s pravidly. Otevřely se
dveře a nás zasáhl ten teplý žár ze sklářských pecí. Postupovali jsme pomalu, abychom si stihli vše dostatečně prohlédnout.
S velikým zájmem v očích jsme upřeně sledovali profesionální skláře, jak trpělivě vyrábí nové sklo. Bylo vidět, že všichni skláři
mají dlouholetou praxi. Novou rozžhavenou „kouli“ vytáhli přímo z pece a s velikou opatrností jí zpracovávali do různých tvarů a
velikostí. Dokonce i někteří si mohli vyzkoušet vyfoukat nové sklo. Sami jsme zjistili, že to není taková sranda foukat neustále do
skla, ale pracující skláře jsme rozesmáli a doufáme, že na dlouho. Otevřely se dveře, kterýma jsme vyšli zpět do předchozí místnosti. Okamžitě nás osvěžil studený vánek. Zaměstnankyně nás zavedla do prodejny a my si mohli nakoupit jejich skvělé výrobky. Po
neskutečném zážitku jsme jeli unavení zpět do areálu.

Výlet na Jedlovou
Je tu další namáhavé ráno. Po vydatné snídani jsme se vydali na náročnou cestu na Jedlovou. Zpočátku než nám začínal docházet
dech jsme si povídali a poznávali blíže naše učitele, ale po hodině cesty nastalo otravné ticho a nás zasáhla únava. Abychom načerpali energii na zbytek cesty, zastavili jsme se a všichni si vyndali „nečekanou“ svačinu. Zasáhla nás klasická česká rychle se šířící
řízková epidemie. S plným břichem a dobitou energií jsme pokračovali směrem k neuvěřitelně „obrovské“ vyhlídce Jedlová. Zastavili jsme se pod kopcem a dá se říct, že pouze natěšeným jedincům se chtělo zdolat výstup na tuto vyhlídku s výhledem na tajemné
lesy okolí. Nakonec jsme i my líní jedinci s adrenalinem v krvi vyšli hrdinsky nahoru. Jelikož jsme přišli jako poslední , po chvilce
kochání na nás nečekala moc dobrá zpráva. Už se totiž odcházelo dolů, ale i přes to jsme si užili nádherný výhled na okolí plné
stromů. Unaveně jsme se vydali na zpáteční cestu, ale dobrá zpráva nás všechny rozveselila, bylo to pouze z kopce. Zážitek z tohoto
dne jsme si vyprávěli ještě dva dny poté.

Povrová, Kroupová Ad.
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Hlavním tématem naší školy v přírodě byla etapová hra jménem ‘‘Vesmírný Mazel ‘‘. Naším úkolem bylo pomoct zachránit Mazla před zlým Pepem a vrátit ho zpět na svojí planetu. Každé odpoledne nás provázel jeden díl seriálu, který nás měl seznámit
s naším úkolem.

1. Úkol, etapa- Mapa a talismany
Naším prvním úkolem bylo vytvoření mapy a talismanů, abychom se neztratili ve Vesmíru.
2. Úkol, etapa – Vesmírné ženy
Druhá etapa se týkala záchrany zakletých žen. Problém spočíval v tom, že byly zaklety Pepem, který jim způsobil ujmu na
zdraví v podobě ztráty těla. Panny sice mohly komunikovat jen ve verších, i tak jsme 2. úkol dokončili.
3. Úkol, etapa –Boj s bláznivými červy z planety Tetris
Třetí potíž “ Blázniví červi“. Ti mohli mluvit jen v infinitivech a páchali nám škodu. Avšak i nad nimi jsme zvítězili.
4. Úkol, etapa – Honba za diamanty
Závěrečná etapa nás velice překvapila a bavila snad ze všech nejvíc. Skupiny mezi sebou bojovaly o drahokamy a moc jsme
si to užili.
Vítězem se stala 9.B.
Na druhém místě se umístila 7.B.
A třetí místo obsadila 9. A.
Všichni jsme bojovali s velkým nasazením a za originální cestu po Vesmíru děkujeme!
Pravdová, Kolocová, Chotětická

-„Máš problém mladý muži?“
-„Mám hlad..jídlo je tu jenom 5x denně.“
-„Mě bolí noha..nemůžu jít 25km!“
-„Bud‘ ticho nebo přijde SATAN!“
-„Už je po večerce, jdeme na záchod?“
-23:00- „Večeře byla před čtyřma hodinama, do rána umřu hlady!“
,,Rozsviť lampičku, nevidím na jídlo..“
,,Tady zhubnu tak 5 kilo.“
,,Pojď do kiosku, mám hlad..“
,,Mě se nechce do sprch, dneska jdeme na prasáka“
,,7:00 Kdo vypnul to topení, je tu zima jako v Rusku!“

,, Mladý muži ‘‘ !

„Večer:Ráno vstaneme dřív,abychom stíhaly!“
„Ráno:Kašleme na to,počkáme na budíček!“

Kolocová E. , Samková

Příroda je fajn, ale doma je doma.
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Náš první večer ve Svoru byl určen k seznámení s vychovateli, poznání areálu a jeho okolí. Většina šla dříve spát,
aby nabrala energii kvůli zítřejší škole a hlavně na všemi očekávanou diskotéku.
Na další večer se všichni moc těšili, protože se pořádala seznamovací diskotéka. Děvčata se už připravovala několik
hodin předem, aby upoutala vzácnou pozornost kluků. Překvapivě nikdo neseděl na židli, ale vířil se na parketě.
Třetí večerní aktivita se týkala vymýšlení vystoupení na karuzo show. Některé skupiny už měly předem jasno, ale
jiné své vystoupení vymyslely až na poslední chvíli.
Bingo, to byla akce na čtvrteční večer. Všem se naskytla možnost nasytit se sladkostmi, které mohli vyhrát. Avšak
jen málokomu se to podařilo.
Pátek má na jídelníčku onen den. KARUZO SHOW! Všichni předvedli své herecké schopnosti a neschopnosti. Zde
jsme mohli vidět výkony od cikánských písní přes deváťáky převtělené do dětí ze školky až po striptýz. Náramně jsme
se bavili.
Opékání buřtů, pohoda u ohně, vyprávění příběhů, takhle jsme si užívali sobotní akci.
Cink, cink a máme tu velké finále. V podstatě to byl stejný večer jako ten úterní, ale přeci na něm bylo něco zvláštního. Na parketě bylo živo. Všichni se zkrátka bavili, dokonce i vychovatelé si s námi zatančili a přemohli se
k prodloužení večerky.
Tůmová, Plechatá

Taky jsem býval DJ!

Příroda je fajn, ale doma je doma.
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Naši šesťáci si vyrazili na adaptační pobyt do Kytlic. Aby nebyla nuda, zabalili si s sebou paní psycholožku, se kterou si mohli
zahrát ,,psychohrátky“, které byly založeny na stmelování kolektivu. Celá tato akce byla umístěna v hotelu „Kovošrot“ a okolí .
A proč tam vůbec jeli ?
Adaptační kurz byl zaměřený na vzájemné poznávání žáků a učitelů, na upevnění třídních kolektivů a spolupráci mezi ročníky,
protože adaptační soustředění mimo školu významně urychluje procesy vzájemného sbližování a poznávání .
Ale my jsme se chtěli dozvědět více, tak jsme si rovnou zašli za paní psycholožkou a přímo k šesťákům.
Paní psycholožka nám prozradila, že :
Každý den začínal programem vevnitř, kde měli naplánované psychohrátky . Po ukončení psychohrátek se všichni přesunuli na
hřiště. Také se vydali na celodenní výlet na Jedlovou.
A co na to říkají děti ? Položili jsme jim pár otázek :
Jak se vám líbilo na adaptačním pobytu ?
Co vás tam nejvíce bavilo/zaujalo ?
Seznámil/a ses s nějakým novým kamarádem ?
Chtěl/a by ses tam vrátit? A proč ?
Dominika Svobodová 6.B
Líbilo se mi docela hodně, ale jen někdy.
Nejvíce mě bavily psychohrátky a sranda o poledním klidu.
Ne, nikoho nového jsem nepoznala.
Někdy ano, protože si chci odpočinout od rodičů.
Nela Vovsová 6.B
Bylo tam krásné počasí a díky tomu se mi tam moc líbilo.
Moc mě zaujaly výlety a hlavně lesní divadlo.
Ne , neseznámila, znám se se všemi svými spolužáky.
Nechtěla bych se tam vrátit. Sice to bylo fajn, ale všude dobře, doma nejlépe.
Nejčastější odpovědi byly však: děti se tam chtěly vrátit, aby byly daleko od svých rodičů.
Psychohrátky – aktivita
Gordický uzel, Padání ve dvojici, Kruh důvěry, Hra na jména, Uzlování …
Všechny hry však spočívaly ve stmelování kolektivu.
Nejhlavnější je, že se nám všechny děti vrátily v pořádku a mohou pokračovat ve svém učení.

Kroupová An, Řeháková

Příroda je fajn, ale doma je doma.
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ŠVP - Svor
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