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Taneční úspěch Kristýny Polákové ze 3. B
Naše žákyně Kristýnka Poláková vyhrála 1. místo
v hip hop battle soutěži T- Bass cup, která se
konala 9. 10. v Hradci Králové. Soutěže se
účastnili děti i dospělí z celé České republiky.
Kristýnka soutěžila v kategorii Sólo mini děti
a dokázala v tak velké konkurenci suverénně
vyhrát 1. místo, ale i v další kategorii Dětská
Crew obhájila prvenství. Soutěž pořádala taneční
skupina A - STYL Centrum Liberec, kde je členkou
taneční sekce Hip hop/ Street dance již třetím
rokem. Přejeme naší Kristýnce hodně úspěchů
v dalších soutěžích a děkujeme za krásnou
reprezentaci!
Regina Matušková

Hrusice
Ve čtvrtek 4. 11. se třída 3. B vydala na exkurzi
„Po stopách Josefa Lady“ do Hrusic. Zde nás
přivítal přizvaný pan průvodce, který nám
podrobně přiblížil tvorbu tohoto úžasného malíře
a spisovatele a byl mile překvapen, kolik jsme toho
o něm věděli. Už ve škole jsme se na výpravu
řádně připravili, promítali jsme si film o životě
Josefa Lady, prohlíželi jsme si a malovali jsme jeho
obrázky, četli jsme si říkadla a pohádky, zvláště
O Mikešovi.
Naše cesta nejdříve vedla do Památníku Josefa
Lady a jeho dcery Aleny Ladové, kde jsme si
tvorbu pana Lady mohli prohlédnout na
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vlastní oči, dokonce jsme si mohli vyzkoušet
namalovat podobný obrázek v ateliéru. Po nákupu
nezbytných suvenýrů jsme se přemístili do
Hrusické hospody, kde jsme si pochutnali na
výborném kuřecím řízku s bramborovou kaší. Po
vydatném obědě jsme se prošli po návsi, prohlédli
jsme si kostelík sv. Václava, který bývá často
zobrazován na obrázcích Josefa Lady. Domů jsme
přijeli plni pěkných nových zážitků, které
jsme ve škole výtvarně zpracovali a vystavili
jako koláž. Výlet se nám velmi vydařil.
Regina Matušková
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Zdechlina
Žáci 9.C rozebírali báseň Zdechlina od francouzského básníka Charlese Baudelaira. Následně se
báseň pokusili přepracovat a toto jsou jejich výtvory:
Dívka
Vzpomeňte růže má, jak za letního rána,
jak stvořeného pro lásku,
vesele přišli jsme a u moře dívky krása
plula po moři na vlásku.
Tam za mořem nás pozorovala šťastně,
klidná dívka koukajíc na nás.
Na chvilku, kdy se potopí do moře ladně,
koukne na ryby a promění se v mořský ananas.
A přece na nás koukáte jako vždy,
jak tenhle ostrov plný lidu,
hraje překrásně na dudy
a vznášejí se do nebes v poklidu.
Pak rcete, kráso má mořským ananasům,
které vám polibky dávají,
že božskou podstatu i tvar svých lásek snům,
ač dávno je uschovaly.
(Miky Lhoták, Jolča Jánská)
Láska
Vzpomeňte duše má, nač za letního rána,
jak stvořeného pro krásku,
u cesty květiny na vlásku,
číhajíc na svou lásku.
Nesměle koukaly,
my se jen usmáli,
žijeme tu na mýtině,
ovšem má lásko, čekej na mě,
kde slunce svítí na tě.
Květiny nám budoucnost předpověděly
a my z toho usoudili,
že už si nejsme cizí,
víme, že to nikdy nezmizí.
Tak lásko má, zůstaň věrná mi,
z postele se mnou každé ráno vstaň,
ať zaplatíme svou daň,
ať nejsem do konce života sám.
(Áňa Mocová, Mára Šindelář)
Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána,
jak stvořeného pro lásku,
jsme přišli a u cesty byla mrtvola zničená
životem na horkém ledě z oblázků.
Za skalisky pohled na nás upírala psice
nervózní,
jako mládenec před setkáním se svou milou.
Na chvilku, kdy zas ponoří zuby do těla
bez duše, kterou už nemá žádnou.

A přece jedenkrát zmizí hvězdy z tvých očí,
slunce vašeho žití
a vášeň i váš strážný duch
opustí vaše tělo jako bůh.
Pak krásko má, už mé polibky se tě nebudou
dotýkat
a duchové pod zemí ti budou duši brát,
ale neboj, uchoval jsem lásku
i tvoji víru a tvoji podstatu.
(Elen Janoušková, Lucka Šíbová)
Srnky
Vzpomeňte, duše má, nač za jarního rána
jak stvořeného pro lásku, jsme přišli:
u cesty rozkvetlá louka,
na níž se roztancovaly první jarní paprsky.
Tam za skalisky běhaly hbité srnky
po měkkém zeleném mechu,
na kterém se třpytily ranní rosy.
Přeci jenom jedenkrát za život ucítíte tento
vánek čerstvého vzduchu,
který se lehkým nádechem dokáže proplést až do
tvých plic.
Proudí tvým celým tělem, cítíš ho v konečcích
prstů.
Pomalu se ukládá po celém těle… Naplní ti duši
štěstím.
(Lůca Kareisová, Kačka Komarová)
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Charles Pierre Baudelaire [šárl bodlér] (1821 1867) byl francouzský básník a překladatel, první
z řady tzv. prokletých básníků. Jeho básnické dílo
mělo zásadní vliv na rozvoj moderní poezie
a inspirovalo mnoho dalších básníků. Byl také
uznávaným literárním a uměleckým kritikem.
Wikijabloňovka
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DÉMON

NOČNÍ NEKLID

Spoustu znám lidí, jež život týrá a ruku nepodá
jim na pomoc. I já občas takový pocit mívám a věci
hloupé mě napadají. Tehdy o samotě zavřít se je
jedinou myšlenkou mou.
Jen kdyby existoval nástroj či prášek slasti, jehož
schopnosti snem jsou. To démon v hlavě řádí
a myšlenky jako šíp otrávený nasazuje. Koštětem
zkázy vymete vše hezké a ničivou mocí jistotu
a klid na prach rozemele.
Tyto chvíle neochvějnost mysli mé ničí a celým
tělem mým otřásá.
Já nevím co, nevím jak…
…a cesty klidu selhávají…

Když za obzor slunce smutně zmizí a líbezná záře
jej doprovázející též, pak příšery z hlubin tmy ke
mně vzhlíží a útočí na klidnou mou věž.
Když trosky jistoty a klidu nicota černá pohlcuje
a prázdno v duši se rozkládá, tehdy postel má
a peřina útočištěm jediným mým se stávají.
Když příšery, ty
nemilé, trhat duši
mou začnou, tu
probudím se energie
Strán
pln a nový den
ku p
řipra
rozhrne zlá mračna.
vil

Jan A
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ŽIVOT
Dar od neznámého dárce, jenž šlechetný měl úmysl
a s velkorysostí srdce tak konal.
Život ve snu prožít je líbezné, však nebezpečné přání všech
bytostí.
Kdo svést pouhou myšlenkou se nechá,toho trest stihne nemilý.
Přeludy a slasti fantazie se jako příšery a svůdné panny
v přítomnosti probuzení odhalí.
Kdo chce života využít, musí přítomnosti naslouchat a bolesti se
nesmí bát.
K životu patří však slastná láska. Miluješ-li upřímně, jsi životem
i okolím svým milován.
Pravou lásku k osobě či věci v srdci uchovávat je čin
nejšlechetnější.
Vedle lásky však zločin leží na bedrech života a lidé
pokušení vytáhnout ho z hlubin zatracení neodolali.
Zločin je forma prokletí, jež na slabé vůli lidí
přežívá, forma tíže, jež se lidem zdá jako maják
pomoci, však útes smrti a zahanbení se pod
mlhou vlídnosti skrývá.
Život také vlídnou dlaní milosrdnosti
šanci a naději podává, ta ale pouze
lidem čestným a láskyplným se
nabízí.
Svůj život já naučil jsem se ovládat
a šance mi byla dána již několikrát.
Již okusil jsem pocit milovat
a životem i okolím rázem byl jsem
naplněn.
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Nesmrtelný Dušík
Dušík je mrtvoživ, který má domácího mazlíčka
Kukra.
Kukr je živomrtvík.
Dušík má kamaráda Hallowyho, ale říká mu Hally
a Hally mu říká Dúšo.
V jejich zemi v Zoduhallově nejsou kluci ani holky,
ale neuci a moulky.
1.kapitola
Neuci spolu dělují různé lumpačiny. Například je
hodně pobavilo, když se Hally změnil v dýni
v kanceláři ředitelky Dumr Zuzany Kwoště a
vypustil tam motýla běláska. Totiž jako u nás na
Zemi se většina dam bojí pavouků, tak
v Zoduhallově se bojí motýlů, obzvláště bělásků.
Jednou se ptá Hally Dúši, jestli už má moulku.
„Dúšo, ty už máš moulku?“
„Ne.“
„A ty snad jo?“ ptá se ho na oplátku Dúša.
„Noo…..skoro. Ale líbí se mi Kraja.“
„Aha“

Docela dlouho je ticho, když vtom Hally začal mlít
úplně něco jiného. „Hele, Dúšo, nechtěl bys zažít
nějaký pořádný dobrodrúžo?“
„Jak to myslíš?“
„No, asi takhle,“ začal vysvětlovat Hally, „znám
tajnej tunel do země Země.“
Když Dúšovi Hally vše vysvětlil a jak by si to
představoval, tak mu Dúša řekl: „Pááááni. Noo…..
a co když …….,“ začal se vymlouvat Dúša.
„Hele, neboj a navíc, jestli chceš, tak …… tak……
Jaká moulka se ti líbí?“
„Mně se líbí ……. Árďa.“
„Dobře. Tak jestli chceš, tak se můžu zkusit zeptat
Árdi a Kraji, jestli nepůjdou taky. Hmmm…..?“
„T…to m ….myslíš …v..vá…vážně?“
„Jo,“ odpoví Dúšovi s poklidem Hally.
pokračování příště
Mája S., 5.B

Dopisy
Tento školní rok má třída 5.B celoroční slohový
projekt nazvaný Dopisy.
Jde o spolupráci náhodně vylosovaných
dvojic dětí z pátého ročníku z naší
školy a ze ZŠ Lesní.
Děti si mezi sebou vyměňují dopisy
v různě slohově zaměřených útvarech.
Paní učitelky zde mají role konzultantka pošťačka.
První dopisy byly již vzájemně
doručeny a měly velký ohlas.
Šlo o popis osoby. Další dopisy
jsou na téma Nedokončený
strašidelný příběh, kdy jeden
z dvojice píše první polovinu
příběhu a druhý poté musí jeho příběh dokončit
a nepřerušit dějovou linku.
Snahou tohoto projektu je vrátit děti
k psanému projevu, zlepšit vyjadřování,
slovní zásobu a podpořit jazykovou
kreativitu i představivost, a v neposlední
řadě, těšit se na svůj dopis.
Mgr. Věra Soukupová
třídní učitelka
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Díky školní sešite
Papír inspiruje. Znají to dobře malíři, kreslíři, modeláři a další. Ale také básníci a spisovatelé potřebují
papír pro zaznamenání svých myšlenek a nápadů. Když zrovna není papír po ruce, chopí se autoři
čehokoli. Mobil je sice fajn, ale všichni víme, že než se zapne, najde ta správná aplikace a vyťuká ten
správný sled písmen, je rychlejší vytrhnout papír ze školního sešitu a zaznamenávat. Následující práce
nám do redakce přišly jako zápis na vytržené stránce. Jsou krásné a zaslouží si své místo ve školním
sešitě. Chceme tedy poděkovat školním sešitům, že se v nich našly prázdné stránky.

Autorkou titulní fotografie je Oli Olha Honchar. Její specializací je práce se smirkovým papírem. Tomu
odpovídá také originální velikost plátna, která je daná právě velikostí papíru P-60. Za redakci jsme
vybrali právě sklenici s melounem, jako inspiraci na silvestrovský raut. Práci doporučila p. uč. M. Plichtová.
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Rozhovor s panem učitelem Ondrou Prchalem
Oblíbená hudební skupina?
No, ono jich je víc; mám rád Foo Fighters, mám rád
Rolling Stones, Metallicu, mám rád Nirvanu, Pearl
Jam jsou jich fakt stovky.
Na jaké nástroje umíte hrát?
Elektrická kytara, akustická kytara, ukulele,
trochu na piano, učil jsem se na violu, na housle
a byly tam i nějaký pokusy se zobcovou flétnou, ale
to moc dobře nedopadlo.
Těšíte se na Vánoce?
Jo.
Co si přejete za dárek?
U mě to neni ani o těch dárcích, spíš o tom, že budu
mít klid, pokoj a budu doma s dětma a s rodinou.
Dělal jste ve škole něco navíc (např. byl jste v
parlamentu, nebo jste chodil do orchestru, …)?
V parlamentu jsem nebyl. Dělali jsme kdysi školní
časopis, jmenoval se, myslím, Kuki kuki a nebyli
v tom interesovaní žádní učitelé. A my jsme v
podstatě taky sháněli rozhovory nebo materiály.
A já jsem pak byl jeden z těch, kteří tady obcházeli
a prodávali. Za malej peníz, třeba za 5 Kč, si ho
mohli učitelé nebo žáci koupit a bylo to asi ve 4.
nebo 5. třídě.

Oblíbený pořad?
Tak určitě Simpsonovi a Červený trpaslík.
Nejdivnější dárek?
Nic tak hroznýho jsem asi nikdy nedostal, ale
jednou jsem dostal krabičku poslední záchrany (to
maj skauti takovou plechovku), a když jsem to
doma otevřel, tak jsem čekal, že tam budou nějaký
bonbony nebo tak něco a měl jsem tam gumu,
tužku, sadu trsátek a takový věci.
Co jste chtěl být v dětství?
Popelář, líbilo se mi, jak válej ty popelnice a
samozřejmě ježdění na tom stupínku.
Oblíbená pohádka z dětství?
To mám do dneška: Tři oříšky pro popelku.
Nějaký nejlepší výlet s žáky?
Se třídou, jak byl Karel Jirkovský a spol., jsme byli
pod stanem v Sedmihorkách. A s pozdější třídou
jsme byli ve Stráži pod Ralskem.

Jaké je Vaše oblíbené zvíře?
Stranou toho, co mám doma, je to tučňák.

Nejlepší historka s nějakým žákem?
Je toho hrozně moc, těžko vypíchnout jednu,
napadla mě jedna, ale ta je nevhodná pro časopis,
tu vám řeknu, až přestanete nahrávat… Ale
zážitek s mojí třídou, kdy jsem přišel do třídy
a čekal tam na mě narozeninový dort, udělali mi
normálně oslavu, vyzdobili třídu, během přestávky
to připravili a to jsem vůbec nečekal.

Co máte doma za zvíře?
Máme kočku, psa a morčata.

Kolik žáků si pamatujete jménem?
Já nevím, tak asi 150?
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Moje zkušenost v Rudolfinu.
Jednalo se o projekt ve kterém se
pár členů filharmonie a mladiství
dalo dohromady a zahráli společný
koncert v Rudolfinu. Z naší školy
jsme se zúčastnili tři - Marie a
Anna Klokočníkovi a já Gabriela
Matejčová. Projekt se konal celé
dva roky. Asi každé dva měsíce
jsme jezdili hromadně na zkoušky
se členy České filharmonie
mladými hudebníky. Hráli jsme
Novosvětskou Symfonii od A.
Dvořáka. Nebylo to lehké. Hrávali
jsme většinou 4 hodiny v kuse a
pouze s 2 kratšími přestávkami,
ale stálo to za to. Naučila jsem se
spousty nových věcí ohledně
Dvořáka neboť pan dirigent Petr
Altrichter nám u každé části
vyprávěl co tím Dvořák chtěl říct
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a jaký byl jeho důvod. Dále bylo
úžasné si vyzkoušet hrát po boku
filharmonika pana Pavla Herajna.
Vždy mi se vším pomohl.
Samozřejmě nemusím zmiňovat
jaká úžasná příležitost to byla
zahrát si v Rudolfinu. Bylo mi
velice líto že když byl koncert
a blížilo se ke konci 4. věty tak
jsem si uvědomila že už to všechno
končí a bylo mi to moc líto,
poněvadž opouštět tak skvělou
společnost bylo smutné, ale byla to
úžasná zkušenost a skvělý pocit
nakonec, protože nám stálo
celé publikum a to byl vždy můj
velký sen - zahrát si úspěšně v
Rudolfinu - a zároveň mi to přidalo
na motivaci i nadále rozvíjet své
nadání v umění.
Gabriela Matejčová
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Oblastní galerie v Liberci –
Výstava ve zkratce
Dne 18. 11. třída 2.B navštívila Oblastní
galerii v Liberci, kde byl pro nás připraven
vzdělávací program Výstava ve zkratce. Paní
lektorka nám představila, co nás čeká.
Společně jsme si prohlédli dvě výstavy,
proměnnou a stálou. Dozvěděli jsme se, jak
probíhá příprava výstavy a co všechno je
potřeba udělat, než ji mohou vidět návštěvníci.
V druhé části programu si děti zahrály na
kurátora, umělce, architekta výstavy či
novináře a zkusily si zrealizovat vlastní
výstavu v rámci malého uměleckého
sympozia.
Program se nám moc líbil a těšíme se na další.
Kateřina Týfová

Severočeské muzeum
v Liberci – Hrací stroje
Ve čtvrtek 18. 11. třída 3. B navštívila
Severočeské muzeum v Liberci, kde byl pro
nás připraven doprovodný program k
interaktivní expozici mechanických hudebních
nástrojů s názvem Hrací stroje. Paní lektorka
nás seznámila s nejrůznějšími hracími stroji a
strojky. Vyzkoušeli jsme si, na jakém principu
fungují a na některé z nich jsme si mohli i
zahrát.
Byl to pro nás zajímavý a nezapomenutelný
zážitek!
Regina Matušková

Pohádka Červená Karkulka
2: Rodové prokletí
Ve čtvrtek 2. 12. nám adventní čas zpříjemnila
loutková pohádka O Červené Karkulce, kterou
nám do 3. B přišla zahrát paní Bělohlávková v
doprovodu houslistky paní Mikoláškové.
Pohádka byla zpracována velmi netradičně,
ale zajímavě. Děj byl občas trochu jiný a hodně
napínavý. Moderní Karkulka zažívala různá
dobrodružství, mezi která nechybělo ani
setkání s vlkem, se kterým se ale nakonec
vypořádala a vše šťastně dopadlo. Pohádka se
nám moc líbila a těšíme se, až si ji ve třídě
zahrajeme.
Regina Matušková
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Rozhovor s paní učitelkou Markétou Rokosovou
O jakém povolání jste snila v dětství?
Chtěla jsem být herečka.

Máte radši knížky, nebo filmy?
Knížky.

Učila jste ještě na nějaké škole?
Na jiné základní škole jsem neučila.

Oblíbená knížka?
Těch je dost. Teď momentálně poslouchám audio
knihu od Larse Keplera a jmenuje se Zrcadlový
muž.

Oblíbené jídlo ze školní jídelny?
No takhle, já jsem vegetarián, takže já mám trošku
užší výběr, ale naposledy mi chutnaly buchtičky
s krémem...
Kolik procent žáků, které učíte, si pamatujete
jménem?
No, teď už jsem se dostala na takových 90-95 %,
ale jestli si přesednou, tak to bude náročnější.
Oblíbený předmět, když jste byla malá?
Tak kromě angličtiny jsem měla ráda asi
hudebku.
Nejzajímavější místo, kde jste byla na
dovolené?
Tak já jsem toho procestovala hodně, protože jsem
pracovala v zahraničí. No, ale nejvíc se mi líbilo
asi na Menorce.

Nějaký autor/dílo, které nemáte ráda?
Jedna knížka, jmenuje se to Pět hodin s Máriem.
A to je knížka, co má 300 stran o tom, že Mario
(manžel) umřel, nad jeho mrtvolou sedí jeho žena
a pět hodin mu vyčítá, že jí nekoupil auto.
Historka s žákem/žačkou, která se vám vryla
do paměti?
Jednou, když jsem doučovala jednu holčinu
angličtinu, tak jsem se jí snažila vysvětlit, že
sloveso „to be“ je takový “superman“ mezi slovesy,
protože nepotřebuje při tvoření otázky nebo
záporu pomoct od slovesa „do“. No, a když jsem se
jí na to pak zeptala na konci hodiny, tak mi řekla,
že sloveso „to be“ je Batman. :D
Eliška Kropíková (8.B), Viktorie Vítová (8.B)

Děláte nějaký sport?
Běhám se svým psem, jmenuje se to Cannicross.
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