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Den otevřených dveří

Jako každý rok se na naší 
škole konala akce Den 
otevřených dveří. O tom, 
jak tato odpolední akce 
probíhala, nám napsala 
Kája Šebková z 9. A. Více 
informací o této události 
naleznete na třetí straně.  

Velikonoční jarmark

Jedna z dalších našich 
k a ž d o r o č n í c h a k c í . 
V polovině března proběhl 
Velikonoční jarmark, na 
které žáci ukazovali své 
výrobky, které byly určeny 
k následnému prodeji. 
Více na straně 3.  

Noc s Andersenem

Paní učitelka Kučerová a 
paní uč i telka Pokorná 
připravily pro žáky ze 
s v ý c h t ř í d z á b a v n é 
odpoledne. A nebylo to 
jen odpoledne, Více se 
dočtete na čtvrté straně. 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Okresní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 8. 3. a v pátek 9. 3. proběhlo v budově DDM Větrník okresní kolo 
Přehlídky dětských recitátorů.

Naši školu reprezentovalo osm žáků:

Jakub Houda (1. A), Ema Šípková (3. A), Amélie Mervartová (3. B), Valentýna 
Horová (4. A), Jolana Závacká (5. A); Blanka Šípková (6. A), Kilián Olekšák 
(8. A) a Karolína Šebková (9. A)

Amélie Mervartová postoupila do krajského kola a Emě Šípkové byla 
udělena pochvala poroty.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a oceněným blahopře-
jeme!

Mgr. Lucie Holanová

Návštěva Malého divadla
Dne 7.března 2017 se třída 7. B vydala do Malého divadla na představení 
Posedlost baletem. Vystoupení trvalo hodinu a půl.

Něco o vystoupení: Liberec ještě nikdy nezažil soutěž talentů. A co teprve 
soutěž v tanci. Liberecký baletní soubor se rozhodl takovou soutěž pod-
stoupit. Ale je tu pár překážek. Velká konkurence a vítěz může být jen jeden. 
K tomu soutěž nepovolila mezinárodní taneční komise, takže se vše pořádá 
načerno. A ještě navíc celou soutěž moderují dvě herečky, které touží být 
tanečnicemi, ale jedna je přespříliš ambiciózní a ta druhá poněkud zakom-
plexovaná. To nemůže dopadnout dobře. Co by tomu řekl Vlasta Harapes...

Vystoupení se nám velmi líbilo a hodně jsme se u něj zasmály a klidně by-
chom si něco podobné ho zopakovali.

 Veronika Hnízdilová, 7. B 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Den otevřených dveří
Den otevřených dveří, který se konal 13. 3. 2018 od 14 do 17 hodin, měl 
umožnit budoucím žákům naší školy prohlédnout si budovu školy a vyzkoušet 
si jejich dovednosti v různých třídách. Zároveň pak měl obnovit si vzpomínky 
na naši školu žákům, kteří už z naší školy odešli. Vypomáhaly spousty žáků – 
ať už v  šatně nebo s prováděním. Jejich pomoc byla užitečná. Doufám, že 
jsme pár lidí přesvědčili o tom, jak moc fajn to na téhle škole je, a jestli se 
sem chystají jít, tak že je tu čeká krásných 9 let.

Kája Šebková, 9. B 

Velikonoční jarmark 
Dne 17. 3. 2018 v naší škole proběhl velikonoční jarmark, kde měli rodiče 
možnost zakoupit si výrobky dětí z naší školy a prohlédnout si školu. Děti si 
v  dílničkách mohly vyzkoušet uplést pomlázku nebo ozdobit si vajíčko 
voskem. Rodiče si mezitím mohli odpočinout v kavárně, kde si mohli zazpívat 
karaoke. Tato akce byla velmi zdařilá prodala valná většina výrobků a nějací 
rodiče se i přidali k vyráběním v dílničkách.

Kája Šebková, 9. B 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9.A v IQlandii
Dne 22. 3. 2018 jsme se společně s panem učitelem Pradem vydali do IQlandie, 
abychom se něco málo dozvěděli o astrofyzice. Když jsme tedy dorazili, 
umístili nás do planetária, kde následně začala prezentace. Pár jedinců 
z naší třídy bylo zapojeno do programu, třeba jak se ve hvězdách z vodíku 
stane helium atd. Promítaní bylo s  komentářem astrofyzika velmi zajímavé a 
myslím si, že si to naše třída užila. Po promítání nám pán lektor menší test na 
zopakování toho, co jsme se dozvěděli. V  tom jsme podle slov pana učitele 
uspěli a byli jsme pochváleni za dobré chování. 

Kája Šebková, 9. B

Noc s Andersenem
Dne 23. března 2018 (v pátek) se konala akce jménem Noc s Andersenem. 
Akce byla určena pro 2. A a 3. A. Nejprve si děti odložily spacák, karimatku a 
baťůžek a šly si do své třídy. Tam se něco dozvěděli o panu Andersenovi. Po 
nějaké době se šly třídy do šatny převléknout a vyrazily k  radnici. Tam se 
ptaly lidí na různé otázky. Po nějaké době šly zpátky do školy a chystaly se 
do spacáků.

Kristýna Sedláková, 7. B 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Výtvory na LEGU
Na legu pod vedením pana učitele Pradeho stavíme různé projekty mezi ně 
patří např. Lanovka, Katapult, Náramkovač, Robotickou ruku a skládač Ru-
bikových kostek.

Tento kousek sestavili: Marián Mareš, Vítek Pergl

Na legu používáme Lego mindstorms EV3 – Education set (Základní soupra-
va) a Doplňková souprava.

Skládač rubikovek funguje na primitivním systému: nejdříve vložíte kostku 
ono si to přeskenuje a začne stavět takže chvilku počkáte a hotovo. Na dis-
pleji můžete vidět  jak dlouho to už trvá a kolik to ještě musí udělat tahů.

Celé video můžete shlédnout YouTube kanálu ZŠ Oblačné. 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Rozhovor
�

Fanda Novotný udělal rozhovor s paní vychovatelkou Kozicovou.
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