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Lyžařský výcvik

Žáci sedmého ročníku 
odjeli na týden do Jizer-
ských hor na lyžařský 
kurz. Sněhu bylo dost, ale 
se sluníčkem to tak veselé 
nebylo. Více informací 
naleznete na 4. straně 

Soutěž U6

Vybraní žáci z 9. B se 
zúčastnili soutěže České 
televize U6 – Úžasný svět 
vědy. Natáčení probíhalo 
v  IQlandii. A jak si žáci 
vedli? To se dozvíte na 
šesté straně. 

Rozhovory

V tomto vydání naleznete 
celkem t ř i rozhovory. 
A  kdo nám rozhovor 
poskytl? To zjistíte na 
osmé a deváté a desáté 
straně časopisu. 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Ze života školy
�

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
Ve středu 1. února 2017 proběhlo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. 
Naši školu reprezentovali: Viktorie Švejdová a Lukáš Novotný z 9. B. Umístili 
se na vynikajícím 9. – 15. místě. Celkem se zúčastnilo 68 soutěžících.

Anglická olympiáda
Ve středu 15. února 2017 se konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce 
v kategorii I. A (6. a 7. třída ZŠ) a II. A (8. a 9. třída ZŠ). 

V kategorii I.A reprezentoval ZŠ Oblačná Sam Channoufi z 6.A, který po 
skvělém, ale těsném výkonu bral 4–5. místo z 21 soutěžících.

V kategorii II. A reprezentoval ZŠ Oblačná Tomáš Hubička z 9.B, který ve 
velké konkurenci obsadil výborné 9.–11. místo z 28 soutěžících.

Zdravé vaření
Party se Zdravou 5 – tak se jmenoval program o zdravém stravování pro žáky 
6. A a 6. B, který se uskutečnil v pondělí 27. února 2017. Jednalo se kombi-
naci přednášky a vaření, respektive přípravy studeného party 
pohoštění.   Žáci se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých po-
travin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i  zásady 
správného stolování.  Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které 
nakonec všichni ochutnali.

Mgr. Barbora Bubílková 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Ze života školy
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Návštěva předškoláčků
Předškolní děti z MŠ Klášterní se pomalu chystají k zápisu do 1. třídy. I když 
ten je letos posunutý až na duben, už teď se přišly některé z nich podívat, jak 
to ve škole chodí. Přivítaly je děti ze druhé třídy. Nejdříve si předškoláčci 
vyzkoušeli praktické činnosti. Společně s dětmi z 2. B stříhali, lepili, kreslili 
a výsledkem jejich snažení byla kočička nebo kocourek.

Po krátké svačině se předškoláčci připojili ke 2. A. Šli společně do tělocvičny 
a všichni si zahráli hry s míčem, s obručemi, zacvičili si na lavičkách, tram-
políně, dokonce se pohoupali i na kruzích.

Školní kolo recitační soutěže 
Ve čtvrtek 2. března 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže z českého 
jazyka. V pěti kategoriích změřilo své síly 52 žáků z prvního a druhého stup-
ně. Recitační soutěží nás provázely Klára Baráthová a Kateřina Sladová 
z 9. A.  Výkony recitátorů hodnotila čtyřčlenná porota.

Do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 9. března a v pátek 10. března 
v Domu dětí a mládeže Větrník Liberec, postoupili: Emma Fialová z 1. A, 
Adam Fendrych ze 3. A, Nelly Fialová ze 4. A, Ludmila Lenková ze 6. A, 
Lukáš Novotný z 9. B a Vojtěch Bursa z 9. B

Mgr. Milena Krupičková, Mgr. Pavlína Holasová  

�
�3



Ze života školy
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Basketbalový turnaj 
V úterý 7. března se konal na ZŠ Ještědská meziškolní zápas v basketbalu 
dívek 8.-9. tříd. První místo obsadila ZŠ Ještědská. ZŠ Oblačná vybojovala 
skvělé 2. místo ve složení K. Novotná, S. Bundová, J. Černá, K. Šebková, 
K. Sladová, M. Žoriová, D. Hrochová, N. Vodičková, V. Švejdová. Třetí místo 
brala  ZŠ Doktrína a čtvrté místo obsadila ZŠ Vrchlického.

Lyžařský výcvik 7. A v Bedřichově
Na začátku března jsme se již tradičně přesunuli do Jizerských hor, kde se 
uskutečnil lyžařský výcvik sedmáků. Letos na nás čekalo stále spoustu 
sněhu, ale sluníčka jsme si bohužel moc neužili, spíše jsme bloudili v mlze. 
Výhodou bylo i ubytování přímo u stadionu, výchozího bodu upravených 
běžeckých stop, v Lesní chatě v Bedřichově. Děti měly s sebou povinně lyže 
běžecké a 11 z  nich i lyže sjezdové, na kterých strávily 1,5 dne. Všichni 
udělali za týden větší či menší pokrok. Hry a skotačení na běžkách nás 
připravily na středeční celodenní výlet. Nejrychlejší skupina zvládla přes 
35 km, rychlejší přes 30 km a ti rozvážnější přes 25 km, tedy výborný výkon, 
který zasloužil před cílem sladkou odměnu v podobě palačinky na Šámalově 
chatě.

Mgr. Zdena Wienerová
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Ze života školy
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Den otevřených dveří
V úterý 21. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Každý 
návštěvník měl svého osobního průvodce (žáka sedmé či deváté třídy), který 
hosta provedl po celé škole.

Bc. Martin Prade  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Ze života školy
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Soutěž U6 – Úžasný svět vědy
V úterý 21. března jsem byl společně s Áňou Ivanovou, Lukášem Novotným, 
Davidem Čisteckým a Ondrou Hamrem v IQlandii. To by nebylo nijak zvláštní, 
ale my jsme tam natáčeli soutěžní pořad České televize U6. Pro všechny to 
byl úžasný zážitek. Ač to bylo zdlouhavé a náročné, protože natáčení trvalo 
celý den, tak jsme to zvládli na výbornou. Naše soupeře ze ZŠ Josefův Důl 
jsme po vyrovnaném souboji porazili. Potkali jsme také spoustu zajímavých 
lidí, především na hlavního zvukaře budeme vzpomínat do konce života. 
Jsme rádi, že jsme měli příležitost zjistit, jaké je profesionální natáčení s pro-
fesionálními herci.

Vojta Bursa, 9. B

Okresní kolo v programování
Dne 27. března se na naší škole konalo okresní kolo v programování v kate-
gorii Programovací jazyky - jazyky (ZŠ). Naši školu zastupoval Vojta Bursa. 
A vedlo se mu velmi dobře. Z 19 možných bodů jich získal šestnáct a umístil 
se tak na prvním místě. Druhým postupujícím do krajského kola je Jan Šlégl 
ze ZŠ Vrchlického.

Bc. Martin Prade
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Ze života školy
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Netradiční výuka na 1. stupni
28. března, na Den učitelů,  žáci 9. tříd vyučovali na 1. stupni.  Deváťáci se 
na hodiny velmi dobře připravili (prezentace, pracovní listy, výukové programy 
na tabletech...)  a náramně si roli učitele užili.

Ing. Monika Kodešová 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Rozhovor s paní učitelkou Kodešovou  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Rozhovor s paní učitelkou Krupičkovou  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Ze života školy
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Rozhovor s panem učitelem Pradem
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Volný čas
�

eTwinning
eTwinning je kroužek kde si děti z  naší školy dopisují 
s dětmi z německé školy Turmhalle Realschule. Jediná 
podmínka je, že si musíme psát anglicky. Navzájem si 
děláme projekty o nás a o naší zemi abychom se lépe 
poznali. Právě teď jsme dodělali projekt Sport v Česku. 
Od začátku kroužku jsme se s německými dětmi celkem seznámili. Dozvěděli 
jsme se např. to, jak vypadá jejich škola a také jak vypadá jejich den a další 
věci. Doufám, že se o nich dozvíme víc a také že si budeme moci psát i poté 
co kroužek skončí.

Natálie Kalivodová, 7. A

Pozn.: O aktivitách, které žáci na kroužku eTwinningu dělají, se můžete 
dočíst i na stránkách školy v sekci Kroužky. 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Žákovská tvorba
�

Jaro

Jaro ťuká na dveře,
kdo ty dveře otevře?
Otevřu je jarním klíčem,
krásným žlutým petrklíčem.

Na záhonku kytky voní,
děti se zas venku honí.

Sluníčko se na nás směje,
zima už se strachy chvěje.
Ze sněhu jsou loužičky,
a je konec básničky.

(Ema Šípková)

_________________________

Jarní básnička

Je tu jaro s námi zase,
kvete kvítí hlavně v lese.
Ptáci zpívají do nebe,
slunce svítí pro Tebe.

Všichni si tohle období užíváme,
a proto se pořád usmíváme.

(Ellen Pachlová)

_________________________

Jaro

Na zahradě všechno voní
a děti se venku honí.
Slípky mají kuřátka,
kočky mají koťátka.

Sluníčko nám hřeje
a vítr se chvěje.
Krásné jaro, kamarádi,
a mějte se všichni rádi.

(celá 2. A)  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Soutěž
�

Soutěžní obrázek č. 1 správně uhádli: Aneta Pechová, Vít Pleštil, Adéla 
Vaněčková, Michaela Pokorná, Kristýna Reinišová a Tereza Vaněčková.

Soutěžní obrázek č. 2 správně uhádli: Aneta Pechová, Vít Pleštil, Adéla 
Vaněčková a Tereza Vaněčková.

Průběžné pořadí

V tomto čísle nenaleznete tentokrát fotografii, ale pouze otázku. Za správnou 
odpověď získáte jeden bod. Odpovědi pište opět do formuláře na webových 
stránkách pikniku (http://piknik.oblacna.cz).

Soutěžní otázka

Kolik schodů musíte vyjít, abyste došli z tělocvičny do počítačové 
učebny?
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Pořadí Jméno a příjmení Body

1. Aneta Pechová 2

1. Vít Pleštil 2

1. Adéla Vaněčková 2

1. Tereza Vaněčková 2

2. Michaela Pokorná 1

2. Kristýna Reinišová 1

http://piknik.oblacna.cz


Zdravé vaření
�

Bagel z New Yorku
• sušené droždí (7 g)
• krupicový cukr (1 čaj. lžička)
• sůl (2 č. l.)
• špaldová mouka hladká (450 g)
• mák, kmín, sezam na posypání
• máslo 

Poznámky: Smícháme droždí, cukr a 100 ml vlažné vody a necháme 5 minut 
odležet. Přidáme 200 ml vlažné vody, sůl, mouku a zpracujeme těsto. Poté ho 
necháme hodinu kynout. Poté z těsta vytvoříme bagels a na 1 minutu je 
vhodíme do vroucí vody. Potřeme je rozpuštěným máslem a posypeme 
mákem. Pečeme v troubě na 200 °C cca 25 minut.

Jednoduché sýrovo-mrkvové tyčinky
Ingredience:
• 120 g špaldové mouky
• 100 g čerstvého sýra gervais nebo lučiny 
• 100 g másla
• 50 g na jemno nastrouhané mrkve
• sůl
• kmín či semínka na posypání (sezamové, lněné, slunečnicové)

Poznámky:
Zpracujeme těsto, vykrájíme tyčinky a posypeme semínky. Pečeme 20 minut 
při teplotě 180 °C.
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