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Hračky. Co to v dnešní době vůbec je? Zná někdo ještě vůbec jejich význam? Děti v dnešní době už ani nejspíš nerozumí jejich
účelu a naše milé hračky budou brzo bez povolání. Co nás čeká v tomhle příběhu bez hraček? Vystřídány roboty usnou navždy
ve tmě…Možná. Můžeme už jen doufat, že hračky opět procitnou, probudí se k životu a začnou znovu působit radost.
Pojďte s námi a zavzpomínejte si na staré časy, poznejte hračky z různých zemí a možná se dozvíte i něco, co jste ještě nevěděli.

Březen:
4.3. Se konalo školní kolo biologické olympiády (35 soutěžících)
Výsledky:
6 a 7 roč. 1Místo-> Daniela Nováčková, 2. Místo Natálie Jaborová, 3. Místo Adriana Labancová
8 a 9 roč. 1. Místo Antonín Ryšavý, 2. Místo Pavel Šíma, 3. Místo Klára Kinivová

Sport:
Gymnastika
mladší žákyně:
2. místo družstva: Jančová, Laclová, Haluzová, Koblížková
4. místo družstva: Kopecká, Tylová, Znamínková, Svobodová
starší žákyně:
3. místo družstva: Mášová, Bokšanová, Džudžová, Pravdová

Recitace
Městské kolo:
Adéla Janů – (4. a 5. Roč.)
Karolína Kopecká – (6. A 7. roč.) – 1.-2.
místo
Klára Pravdová – (8. A 9 .roč.) – 1. místo
Oblastní kolo:
Karolína Kopecká

Skřivánek- finále
KATEGORIE A1 SÓLO: čestné uznání - Veronika Nehasilová (4.A)
KATEGORIE A1 DUO: 2. místo - Veronika Nehasilová, Dominika Sejkorová
(4.A);
3. místo - Anna Průchová, Jiří Průcha (4.A)
KATEGORIE B SÓLO: 2. místo Jan Pokorný (7.A) – postup do celostátního kola
KATEGORIE B DUO: 2. místo Natálie Břízová, Michaela Haluzová (6.A)
Jan Pokorný a p.uč. Zemanová– finále Karlovy Vary
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Florbalový turnaj
Turnaj proběhl v hale ZŠ Kunratice. Kamenická po vítězstvích 6:1, 8:5 a 6:4 postoupila přímo do semifinále. V něm zdolali
Benešov, tentokrát 10:4. Byl to nejdůležitější zápas turnaje, neboť pro vítěze znamenal postup do Velkého finále mistrovství
republiky, jehož účastníci se zdarma podívají na Superfinále florbalu.
Kluci si vybojovali vstupenky na superfinále extraligy florbalu a na ubytování a stravování na Velkém finále.
Sestava: Hejna, Trčka, Pšenička, Šedivý, Nácar, Čáp, Lána, Vondráček, Závěrka, Tichý, Navrkal
ZŠ Kamenická zlatá ve fotbalu a stříbrná ve vybíjené
Krásných sportovních úspěchů dosáhli ve dvou dnech po sobě žáci ze 4. a 5. tříd ZŠ Kamenická. Nejprve ve čtvrtek 24. 4. získali
krásné stříbrné medaile ve vybíjené. Turnaj proběhl na hřišti ZŠ Dr. Tyrše za účasti 11 škol. Ve skupině zdolala Kamenická postupně domácí Vrchličák, Benešov a Želenice. V semifinále si kluci poradili s Boleticemi, aby pak ve finálové skupině nejprve
prohráli s Bynovem a poté opět zdolali Želenice.
O den později stejná věková kategorie vyrazila na okrskové kolo fotbalového McDonald's Cupu do Markvartic. Toho se zúčastnilo 8 škol, přičemž první čtyři postupují do okresního finále, které proběhne v pátek 16. 5. Kamenická zdolala 6 soupeřů: Verneřice 1:0, Ludvíkovice 3:0, Benešov 3:0, Malšovice 4:0, Markvartice 7:0 a Bynov 5:0, pouze jednou remizovala proti ZŠ Dr.
Tyrše 0:0. Kamenická tak bezpečně postoupila z 1. místa, když ani jednou neprohrála, navíc neinkasovala ani jeden gól...
Sestava:
Vybíjená: Trčka, Pšenička, Čáp, Vait, Šedivý, Hejna, Vondráček, Nácar, Závěrka, Lána, Dufek
Fotbal: Šedivý - Čáp, Vait, Pšenička, Trčka, Vait, Vondráček, Nácar, Lána, Závěrka, Dufek, Znamínko

Mc Donald cup

Florbal

Vybíjená

30.4.2014 jsme se
stali vicemistry
ČR (2.místo)
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Skládka Orlík
Šesté třídy měly to štěstí, že se dostaly na Děčínskou skládku Orlík.
Vyrazily v 8:00 a do školy se vrátily v 10:00, aby měly ještě čas na vyplnění dotazníku o skládce Orlík.
Jejich první zastávka byla v Dobkovicích na hlavní skládce Orlík, hned po tom jely na Staré Město do „Technických služeb Děčín“. Poté do Malšovic, kde byla skládka specializovaná na plasty.
A nakonec do školy, kde musely vyplnit dotazník.
Doufáme, že se jim exkurze líbila jako nám v šesté třídě.
Rosulek, Kramerová

Exkurze Elektrárna Ledvice
Dne 16.4 se sedmé třídy uvolnily z vyučování a jak už je zvykem, vyrazily do Elektrárny v Ledvicích
Na poslední chvíli si poslední děti stouply ke své třídě a mohlo se vyrazit. Ve vlaku to byla dlouhá chvíle. ,,Konečně elektrárna“,
vypustilo pár dětí ze své umaštěné pusy od řízků a hrnuly se ven před tu obrovskou budovu, která se pyšnila svými vysokými
komíny, které pomalu vypouštěly páru. Pár fotek a rychle se schovat z té zimy do infocentra. Nejdříve nás přivítal pan průvodce
a poslal nás do menšího 3D kina. Kde se vůbec vzala energie? To jsme se dozvěděli v krátkém filmu o minulosti energie. Poté
interaktivní prohlídka infocentra a s novými vědomostmi hurá domů.
Nějakým výrazům neporozuměli ani naši kluci, i tak se nám exkurze líbila. Ale spíše bychom ji doporučili starším žákům.
Jaborová
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Čov Děčin—Boletice
Už cestou do skvělé a vskutku voňavé čistírny odpadních vod Děčín-Boletice bylo možné cítit čistě přírodní aroma. Naši dobrodružnou cestu za bližším poznáním toho, co z nás (víceméně denně) vychází, řídila paní průvodkyně, která s odhodláním čelila
stádu pubertální zvěře. Pro nechápavé: stádem pubertální zvěře jsme myšleni my. Bohužel i přes věrohodná slova krotitelky
divokých zvířat nebylo možné přemluvit všechny členy výpravy k prozkoumání skrytých zákoutí ČOV.
Až na sychravé počasí celá exkurze proběhla v pozitivní náladě, nikdo se nezranil ani nespadl do „bahenní koupele“ se splašky.
Proto celým srdcem všem děkujeme za krásný den a ještě hezčí rozchod ve městě!
Tůmová, Roháčková

Zdymadla v Ústí nad Labem
Deváté třídy měly na Den Země velmi zajímavý program. Vydaly se na prohlídku ústeckých zdymadel.
Ptáte se, co to jsou zdymadla? Zdymadlo, jako zdýmání slouží k zdvihání lodí na řece pomocí schopností zvedat svou hladinu.
Po několika minutách jsme z deváťáků vyždímali pár slov, která byla ještě k tomu neurčitá, každý žák tvrdil něco jiného. Jediné, na co dokázali myslet, byl McDonald. Takže ve vyplňování dotazníku o zdymadlech, který měl každý za úkol vyplnit, byl
určitě málokterý deváťák úspěšný.
Plechatá, Šidlofová
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Muzeum skla a bižuterie
Muzeum se nachází v blízkosti Jablonecké sklárny, jejíž výrobky se proslavily po celém světě. V muzeum se vystavuje převážně
skleněná a kovová bižuterie z historie i současnosti. Mezi stálé expozice výstavy patří např. Kouzelný svět bižuterie, který ukazuje vývoj Jablonecké bižuterie od minulosti až po současnost a Čarovná zahrada. Zajímavostí muzea je vlastní knihovna uchovávající informace hlavně o činnosti muzea.
Muzeum vzniklo roku 1904 a spadá to do 19. století a přežilo 2. světovou válku.
Na začátku exkurze nás přivítala paní průvodkyně, která nám ukázala věžičku z korálků. Muzeum má pět pater a v každém se
schovává něco zajímavého. Vše zdobí okna s korálkovou a diamantovou záclonou. V muzeu se nachází exponáty ze skla, mince,
šperky, obrazy, sochy a ze skla i nerostné suroviny. Můžeme zde najít i napodobeninu českého lva a slavíka. Mezi nejvýznamnější exponáty patří Noemova archa a český znak z korálků. Exkurze se všem moc líbila a byla velmi zajímavá.
Valentová, Vršitý

Muzeum hraček Jablonec nad Nisou
Muzeum je zaměřené na hračky, se kterými si hráli naši rodiče a prarodiče. Hračky jsou z období 1940 – 1989 ale jsou tam i
straší hračky. Můžeme zde najít modely aut, panenky, vojáčky atp.
Nachází se v centru města.
Vznik: Zakladatel muzea sbíral a dostával hračky od lidí. Hračky začal sbírat až v dospělosti. Bylo ho líto se nepodělit se vzpomínkami o době minulé, a tak vzniklo muzeum hraček v Jablonci nad Nisou.
Když jsme vešli do bytového domu, byli jsme překvapeni, že se muzeum nachází v klasickém bytě, předělaném na místnosti
plné vitrín se spoustou krásných hraček. Poté, co jsme si letmo prohlédli malinké muzeum, pan majitel nás zavolal do malé
třídy z roku 1950. Sice jsme se dle slov našich spolužáků „ulejvali někde na exkurzi“ i přesto několik z nás zasedlo do starých
školních lavic. Překvapením pro nás také byla hračka známá z českého filmu Pelíšky „Vyděržaj pianier“.Nejlepší na něm ovšem
bylo že jsme si ho směli i vyzkoušet. Po pocitu mravenčení v rukou způsobeném právě „Vyděržaj pianierem“ nás pan majitel
provedl i po zbytku muzea. O některých hračkách nám vyprávěl více, o jiných méně, několik z nich bylo dokonce možné i vyndat z vitrín a ujistit se, že i několik desítek let staré hračky jsou pořád ve skvělé formě. Nám všem se zvláštní místnost
s panenkami, kočárky a pokojíčky moc líbila, ale obzvlášť naší paní učitelce, která zde našla i několik hraček ze svého dětství.
Výstava se nám moc líbila a doufáme, že muzeum ještě někdy navštívíme.
Dvořáková, Juhaszová ,Toušková , Haluza, Jakubec
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Muzeum výroby hraček Jiřetín pod Bukovou
Nachází se v Jiřetíně pod Bukovou v Jizerských horách . Už od roku 1908 se tu tradičně vyrábějí dřevěné hračky. Návštěvníci se
mohou těšit na předvedený výrobní postup s průvodcem a na malou dílnu, kde je možné vyzkoušet svoji šikovnost a fantazii a
vyrobit si dřevěnou hračku.
Autobus nás vysadil před obrovskou budovou Muzea výroby hraček. U vchodu na nás čekala paní průvodkyně, která nám rozdala zelené bezpečností vesty a prohlídka mohla začít. O historii jsme se dozvěděli, že muzeum je už sto let staré. Založil ho pan
Johann Schowanek, který chtěl, aby tato velká budova vypadala jako loď, která veze hračky pro děti z celého světa. Nejdříve se
tu vyráběly pouze jednoduché malované knoflíky a korálky a za druhé světové války modely letadel pro německé vojsko. Nestačili jsme se divit, čím vším kousek dřeva musí projít , aby se z něj stala hračka. Dnes se tu vyrábí podle původní výroby známý
Millerův krteček a mnoho dalších dřevěných hraček. Továrna vyváží své dřevěné hračky hlavně do Německa, protože jejich
kouzlo nemá konkurenci. Na konci milé prohlídky nás čekalo překvapení , a to vyrobit si vlastní hračku podle své fantazie.
Prohlídka nás uchvátila svým řádem a původní výrobou , která se dodržuje dodnes. Muzeu přejeme, aby nadále fungovalo dalších pěkných let.
Jaborová, Koblížková , Kalivodová, Brotánková
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Rozhovor s průvodkyní muzea hraček Jiřetíně pod Bukovou
1.Připomíná vám muzeum dětství?
Ano, hrála jsem si s dřevěnými hračky, co se tu vyrábí.

2.Co se lidem nejvíc líbí?
Myslím si, že lidem se nejvíce líbí krteček.

3.Líbí se vám práce průvodkyně?
Se svojí prací jsem spokojená, ale nepracuji jen jako průvodkyně.

4. Chodí do muzea i cizinci?
Ano, muzeum navštěvují Němci, Rusové, Poláci, Angličani.
5. Které hračky jsou nejprodávanější?
Lidé mají největší zájem o Krtečka a společenské hry.

6.Vyvážíte hračky do zahraničí?
Ano, vyvážíme nejvíce do Německa.

7.Máte vysokou návštěvnost?
Ano, jednou jsme tu měli i 600 návštěvníků za den.

Historie a vývoj hraček
My a naši předkové
Čím začít? Co třeba zeptat se sami sebe na prostou otázku: „Máme být spokojeni za kvalitu hraček této doby, či bychom byli
raději za hračky minulých generací?“, toť otázkou.
Určitě jste někteří z vás viděli hračky svých příbuzných z předešlých generací. Gumové panenky s vyřezanými vlasy, dřevěná
autíčka a staré kovové kočárky, to byli favoriti 60.-70 let. A co takhle stavebnice? No, kdo měl dřevěné lego, byl vážně drsňák!
My, tudíž osmačky a deváťačky, když jsme chtěly převlékat panenky Barbie, zajisté jsme všechny holky měly koupené hadříčky.
Ale pozor! Naše maminky a babičky si šatičky šily samy. A teď ke klukům. Kluci dnešní doby vlastní miniaturní modely autíček
na ovládání, zatímco jejich tatínkové a dědečkové vlastnili pouze papírová, či dřevěná letadélka, která si mnohdy vyráběli sami.
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‚,Láska k hračce může být silná jako láska k rodičům.“
Víte, jak se rozdělují hračky? Víte, kolik je druhů hraček, z čeho jsou vyráběny?
Hračky se rozdělují podle materiálu z kterého jsou vyráběny a i podle věku dítěte. Hračky se rozdělují na moc druhů, ale my
jsme našly jen pár.

Dřevěné:

Tahací:

Se dřevěnými hračkami jsme si hráli, když jsme byli
malí a hráli si s tím i naši rodiče, tady máte pár příkladů k dřevěným hračkám.
-jojo
-stavebnice
-nářadí
-autíčka
-kuchyňka
-kočárek
-domeček
atp.

Tyto hračky jsou na provázek a můžeme je tahat i za
sebou, určitě každý tudle hračku měl, tady máte pár
příkladů.
-mašinka
-myšička nebo pejsek
-hrací želva
atp.

Koupací:

Houpací:
Určitě každý viděl nebo
seděl na houpačce nebo
houpacím koníkovi.
-houpačka
-houpací koník
atp.

Plastové:

Plast je teď všude a jsou z něho i hračky a je jich nejvíc.
Pojízdné:
-panenky
Tyto hračky vozí nás a odrážíme se, určitě každý seděl
-autíčka
na odrážecí motorce nebo autíčku.
-domečky
-autíčko
-joja
-motorka
-kachnička
-koloběžka
-balónky
-koník
atp.
atp.

Děti si rádi hrají ve vodě s hračkami.
-kroužky
-kachnička
-chobotnice
-panenky
atp.
Plyšové:
Určitě každý má doma nějakého plyšového medvídka.
I naši rodiče měli plyšové hračky. Plyšových hraček je
nejvíc na světě, někdo je dokonce i sbírá.
-medvídek
-slon
-tygr
-kočka
-pes
atp.
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AMERIKA - V Americe jsou stejné hračky jako v České Republice. V Americe je mají malinko vylepšené a modernější.
Top 5 : Barbie,
velký plyšák,
postavy z příběhu hraček,
Lego friends,
Lego Simpsons.
ASIE - Nejmodernější hračky z celého světa.
Top 5 : vinylové hračky,
asijská Chucky,
Barbie,
hadrové woodu panenky,
Rubikova kostka.
AFRIKA - Zrezavělé plechovky, kusy polystyrénu a špinavé obaly od kosmetiky - to
jsou nejoblíbenější hračky afrických dětí.
Věci, které vyhazujeme jako bezcenné odpadky.

EVROPA - Nejoblíbenější hračky v Evropě jsou:
pískoviště,
ADC Blackfire Dobble,
Kolotoč nad postýlku, motýli , medvídci,
Houpačka.
Austrálie – Top 2: Barbie Family Cruise Ship
Springfree R54
Zjistili jsme, že na všech kontinentech, kromě Afriky, mají děti stejné
hračky, jenom se liší tvarem, velikostí a barvou.
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Ptáte se: „Co dnešní prťata?“. Mastí hry na tabletech, telefonech a počítačích a většina z nich vůbec neví, co jsou opravdové
hračky. My si tedy myslíme, že takový tablet vás nepomazlí, nebo alespoň né tak dobře jako plyšový medvídek. A vůbec, zamysleme se nad tím, jestli vůbec ještě venku potkáme partu skvělých kamarádů, kteří si hrají na piráty, nebo na schovávanou? Takových dětí je vážně minimum. Copak ale naše děti? Půjde to doba od doby z kopce? Budou si ještě vůbec hrát? To nevíme, ale
budeme doufat v to, že hračky z našeho světa úplně nezmizí.

Světově známá hračka Jojo patří mezi nejstarší a nejdochovalejší hračky světa.
Roku 1903 dal americký prezident Theodore Roosevelt jméno Teddy (od Theodora) plyšovému medvědu, který si získal celý
svět.
Panenka Barbie svojí „dokonalostí“ svádí dívky,aby byly stejně hubené, a to je vede k anorexii. Proto se firma Mattel dohodla, že
vyrobí Barbie, která bude odpovídát dívkám z reality a v Japonsku si děti mohou uvařit své jídlo pro Barbie ve velikosti pingpongového míčku.
Původně holohlavou panenku vyrobila firma Mattel speciálně pro čtyřletou Američanku, která ztratila vlasy při chemoterapii.
Panenka pak vyvolala obrovský ohlas na internetu, kde tisíce lidí podporovaly vznik oficiální série panenek bez vlasů.

Říká se, že století, ve kterém žijeme, se jmenuje „Století plastu“, ale proč ? Do čela se spíše dostává elektronika a s ní spjaté věci
jako je například telefon, tablet, počítač - a tak jsme se rozhodli, že uděláme anketu, čemu dáváte přednost vy!
Výsledek nás ani moc nepřekvapil, však se i vy zamyslete, když jedete autobusem nebo jdete po ulici, kolik vidíte dětí se sluchátky v uších a mobilem v ruce.
Ptali jsme se dvou náhodných dětí z každé třídy, jestli je elektronika dobrá nebo špatná? Na tuto otázku si už zkuste odpovědět
sami.

1. třída – už s překvapením vidíme, jak malí prvňáčci mají radši elektroniku
2. třída – opět špatná zpráva, druhé třídy dávají přednost elektronice
3. třída – pro třetí třídy bychom mohli hlásit „Hallelujah“, ti radši hračky
4. třída – elektronika je všude, a teď i v kapsách čtvrtých tříd
5. třída – a „Hallelujah“ můžeme volat i pro páté třídy, ti mají hračky radši
6. třída – začátek druhého stupně naše šesté třídy oslavovaly s elektronikou
a nakonec 7. 8. + 9. třídy už na hračky nejsou, tím pádem propadli do světa elektra také

Kdo si hraje, nezlobí.
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Hračka-láska mého dětství
Každý z nás měl ve svém dětství oblíbené místo, zážitek, hračku… Hračka pro nás představovala něco naprosto skvělého, fascinujícího, jednoduše dokonalého. Nebo snad ne? Přesně proto jsme se zeptali 11-ti učitelů a našeho milovaného pana školníka
na jejich nejoblíbenější hračku z dětství.
Naše otázka: „Jaká je Vaše nejoblíbenější hračka z dětství?“
pí. uč. Nováková: „Plyšový medvídek.“
pí. uč. Kilianová: „Červeno-žlutá Tatrovka.“
pí. uč. Pokorná: „Nic originálního-panenky.“
pí. uč. Benešová: „Takový ten starý skládací had.“
p. uč. Tomsa: „Plyšový opičák, jeho jméno si bohužel nepamatuji.“
pí. uč. Sládečková: „Průhledné hodiny s ručičkami a ozubenými kolečky.“
p. uč. Chovanec: „Modro-žlutá Tatrovka, na které jsem, když jsem býval malý, rád jezdil.“
pí. uč. Zemanová: „Panenka Martinka.“
pí. uč. Skálová: „Plyšový opičák jménem Bibák.“
pí. uč. Hammerlová: „Kočárek s panenkou, ale nedávejte to do časopisu!“
p. uč. Novák: „Fotbalový míč.“
+BONUS: p. školník!!!: „2 spolužačky.“

Kdo si hraje, nezlobí.
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Vezmu tě do mého světa,
vezmu tě tam ,kde se ti vše splní.
Můžeš třeba létat,
nebo bydlet v trní.
Stačí si to představit,
a vše se stane.
Jelikož jde o věci neslýchané,
tak pst ,ať se to nikam nedostane.

Lucie Theileová

Kdo si hraje, nezlobí.
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1, Příjezd do Továrny a muzea hraček

2, Kompletní prohlídka muzea s průvodcem

3, Návštěva dílničky a výroba hračky podle své fantasie,
SUPER!

4, Možnost koupení ručně vyrobených hraček za dobrou cenu!

5, Malá fotečka naší početné redakce

6, Výtvarka také fotku

Kdo si hraje, nezlobí.
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7, Rozdělujeme se do dvou skupin a hurá na prohlídku

8, Prohlížení starých, ale i novějších hraček

9, Stará škola, ale bez rákosky!

10, Vyděržaj pijaněr!

11, Výtvarka se ale odtrhla a zamířila do Muzea skla a bižuterie 12, Malý oběd v oblíbeném MCDONALDU a z krásného výletu
zpátky do Děčína

Kdo si hraje, nezlobí.
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Pojďte s námi připravovat časopis, který se umístil letos
na 2. místě v krajské soutěži O nejlepší školní časopis
( +první místo za titulní stranu ,+první místo za nejlepší grafiku.)
Nové informace, účast na školních exkurzích, exkurze na zajímavá místa, týmová práce, zlepšení úrovně ČJ a práce na PC–
to vše vás čeká na volitelném předmětu
Školní redakce !!!!

Kdo si hraje, nezlobí.
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A ještě ,,bonbónek‘‘ zejména pro dívky

!!!!!!!

Na podzim nového školního roku pro členy školní redakce připravujeme besedu s autorem oblíbených knih

Deníky malé blondýnky Jiřím Urbanem - beseda o starších i nových dílech této knihy a možnost koupit si tyto
knihy se slevou.

1. díl

2. díl
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Spoj čísla od 1 do 30.

Vymaluj tento vrtulník.

Kdo si hraje, nezlobí.

