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Dějiny Židů

Verča Hnízdilová napsala 
článek o přednášce, které 
se zúčastnila celá třída 
7.  A. Přednáška byla 
o dějinách Židů a průvod-
kyní byla opět paní Margi-
ta Býmová. Více na druhé  
straně. 

Všesportovní den

I v letošním školním roce 
se konala akce s názvem 
Všesportovní den. Který 
tým nakonec vyhrál? Ve 
kterých disciplínách se 
soutěžilo? Článek najdete 
na třetí a čtvrté straně. 

The Endemic

Nová soutěž na naší škole! 
O čem je a co je úkolem 
soutěžících? Nejen to se 
dozvíte na páté straně. 
Doufáme, že se ta to 
soutěž pro velký úspěch 
v  příštím školním roce 
zopakuje. 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Dějiny židů 
I naše třída se dočkala! V listopadu se třída 7. A zúčastnila přednášky o 
dějinách Židů. A my jsme se jí zúčastnili 5. dubna. Průvodkyní nám opět byla 
paní Margita Býmová. Přednáška trvala cca hodinu a půl.

O přednášce: 

Naše přednáška začala před budovou radnice, kde jsme si zopakovali sym-
boly judaismu a dozvěděli jsme se informace o příchodu židovského národa 
do Čech a do Liberce. Na konkrétních budovách na náměstí jsme si ukázali, 
kde liberečtí Židé bydleli a pracovali a poté jsme se přesunuli k Divadlu F. X. 
Šaldy. Zde se žáci na Stolpersteinech (Kameny zmizelých) dvou ředitelů di-
vadla dozvěděli podrobnosti o „Kamenech zmizelých“ = pamětních dlažeb-
ních kostkách lidí, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Prohlídku jsme 
ukončili před Krajskou vědeckou knihovnou, jejíž součástí je i synagoga jako 
upomínka té, která shořela během Křišťálové noci.

Veronika Hnízdilová, 7. B

Krajské kolo soutěže Office Arena 2018
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Office Arena, která dává 
žákům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat 
zpětnou vazbu pro další zlepšení. Do krajského kola postoupily z naší školy 
dvě žákyně z 9. ročníku – Eliška Pavlová a Kateřina Novotná. Káťa se umísti-
la na druhém místě, Eliška na místě třetím. 
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Nové školní oblečení
Během tohoto roku nám byl představen paní učitelkou Handšuhovou nový 
merch naší školy. Ve spolupráci se Schools United jsme vytvořili trika 
a mikiny s moderním designem. Mikina stojí 450 Kč a tričko 250 Kč.

Kristýna Sedláková

Všesportovní den z pohledu vítězů
Dne 28. května se na naší škole konal všesportovní den. Rozdělili nás do 
dvanácti skupin, které se sešli pod vedením svého kapitána z deváté třídy 
ráno v 7:20 před školou. Před školou jsme si rozdělili disciplíny, na které kdo 
půjde. Naši skupinku s číslem 9 poslali ihned na stanoviště u přehrady.  Zde 
začal boj a soutěžení v  chůzi na chůdách, v  ringu, obratnostním fotbale 
a svázaném běhu.

Chůdy jsme zvládli v  celkem přijatelném čase, ale na výhru to podle nás 
nebylo. Ringo jsme vyhráli, ale ve hře pétanque se nám moc nedařilo. Ostatní 
disciplíny u přehrady dopadly celkem průměrně.

Celkem v pohodové náladě jsme opouštěli přehradu a vraceli se ke škole.  
U školy na nás čekaly různá stanoviště jako například cyklohlemýžď, duatlon 
a stolní tenis. V  těchto disciplínách jsme se umísťovali tak nějak lehce nad-
průměrně.  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Když jsme skončili venku, čekalo nás soutěžení v tělocvičně. Mezi disciplíny 
pro nás připravené patřil šplh, bumbácbal, florbal. Mezi tím se také soutěžilo 
ve skoku přes švihadlo, stolních hrách a všeobecných znalostech. V  těchto 
všech soutěžích jsme celkem uspěli a odcházeli domů s pocitem, že třeba 
nebudeme poslední. Další dny nás všechny čekal velký šok. Nejprve se na 
nástěnce v  mezipatře objevil diplom s  našimi jmény a prvním umístěním. 
Nikdo tomu nevěřil. Ve středu vyhlásily naše jména v rozhlase a my si hrdě šli 
pro ceny. 

Vítězný tým: František Šebek, Jára Váňa (9. A), Pavlína Jirků, Ondra Strouhal 
(5. A), Viktorka Jiránková, Dominik Palas (6. A), Matěj Matějka (6. B), Aneta 
Cimmermanová, Lukáš Rajnoch (7. A), Anička Fukárková, Tomáš Hruban 
(7. B), Míša Kotrčová (8. A), František Novotný (8. A).

Fanda Novotný, 8. A

Tandem
Dne 21.5.2018 přišla paní ze společnosti TANDEM za dětmi ze sedmé třídy, 
deváté třídy a části osmé třídy. Každá jednotlivá skupinka hrála různé 
německé hry, které byly rozděleny podle jazykových schopností každého 
ročníku. Pracovali jsme se svými znalostmi, takže nebyl nikdo, kdo by se ně-
jak nezapojil. Myslím si, že mluvím za všechny, když říkám, že se nám to moc 
líbilo.

Fanda Novotný, 8. A
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The Endemit
The Endemit je nová soutěž na této škole spočívající ve znalosti jakýchkoliv 
cizích jazyků. Žáci si mohli připravit libovolnou formu předvedení cizího jazy-
ka jako třeba básnička, divadelní scénka nebo karaoke. Soutěž byla rozděle-
na na mladší žáky (1. stupeň) a starší žáky (2. stupeň). V obou těchto kate-
goriích se udělovala cena poroty a divácká cena, o které rozhodovali fanoušci 
v  publiku. Ačkoli by se zdálo, že v  této soutěži uslyšíme jen angličtinu 
a němčinu, naopak jsme tu slyšeli i jiné jazyky jako např. slovenština, chor-
vatština, polština, italština i albánština. Celá soutěž se velice povedla 
a doufáme, že bude i příští rok.
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Pokud si chcete aspoň trochu zpříjemnit školu, můžete si vyrobit vlastní 
pomůcky…
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