
Milí čtenáři Buňky. Setkáváme se opět po letních prázdninách, i když většině z vás vzpomínky na 
horké dny již vybledly. Sychravé počasí nám stále citelněji dává najevo, že se vlády chopil podzim, 
což je pro mnohé z nás příjemný čas. Chci věřit, že problémy, které se teď dotýkají valné většiny 
lidí brzy pominou, na druhou stranu na spoustu nových věcí si chtě – nechtě budeme muset 
zvyknout a možná nás to zase posune tím správnějším směrem. 

Přeji vám všem příjemné čtení a podzim co nejvlídnější. Vaše Buňka

   

                            
     Děti z družiny si podzim užívají



ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ
EKOŠKOLIČKY

EKOtým vyhlašuje soutěže
zúčastnit se může každý, odměna je jistá 

1) Soutěž o nejlepšího sběrače papíru a baterií

Této soutěže se účastní každý sám za sebe a zároveň se to počítá do celkového
součtu třídy. Cílem je přinést do školy co nejvíce vytříděného papíru a baterií.
Na  konci  června  pak  proběhne  vyhlášení  výsledků  o  nejlepšího  sběrače  z  řad
jednotlivců a nejlepší sběračskou třídu.

2) Soutěž o nejlepší třídiče školy

Tato  soutěž  bude probíhat  celý  rok.  EKOtým náhodně 1x měsíčně  provede
kontrolu třídění odpadu ve třídách a udělí za ně patřičné body. Na konci června
pak  vyhlásí  nejlepší  třídiče  roku.  Nezapomeňte,  že  třídíme papír,
plast, nápojové kartony a hliník. 

3) Soutěž – Jsem EKO

Tato  soutěž  je  velmi  speciální.  Necháváme volný prostor  třídám,  aby si
vymyslely svůj vlastní cíl ke zlepšení našeho životního prostředí. Tento cíl
by měly v průběhu roku naplnit a inspirovat tak svým chováním lidi kolem
sebe. Jsme velmi zvědavé, s čím třídy přijdou. 

A kdo ke své práci potřebuje řádnou motivaci, ať nelení.
 Odměna za každou soutěž je jistá!
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Víš, co vše ve škole třídíme? 

Zkus najít všechny tyto kontejnery ve škole.

Víš, kde se nachází a co do nich patří?

__________________________________________________

SBĚR ŽALUDŮ 

Blíží se nám mezinárodní den 
stromů a při té příležitosti nás 
oslovil pan revírník Ivan 
Málek, zda mu pomůžeme se 
sběrem žaludů, které budou použity
jako nové sazeničky. 

Je potřeba, aby žalud neměl dírku a
nebyl prasklý. Předávejte nejlépe 
v papírové tašce paní učitelce 
Kubíčkové.
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EKOkroužek pokračuje dál 

Stejně jako loňský školní rok i letos jsme se rozhodli, že budeme jednou týdně upevňovat
aktivity naší Ekoškoly prostřednictvím Ekokroužku. 
Ekokroužek se koná každou středu od 14.00 do 15.00. Jeho členové se zapojují do rozličných
akcí v průběhu celého roku a snaží se naši Ekoškolu posouvat dál. Ekokroužek byl zahájen 
v říjnu a už nyní je za námi vidět kus práce. Žáci posbírali spadané ovoce a zužitkovali ho při
pečení  jablečného  štrúdlu.  Využili  jsme  i  sběr  ořechů,  abychom  dodali  našemu  pečení
přidanou hodnotu. Celá akce se vydařila a štrúdl všem moc chutnal. 

Další aktivitou bude výroba podzimní dekorace s družinou. 

  Připojte se k nám. Užijete si  spoustu
   zábavy. 

 

==================================================================

Ztratil se nám králíček Dárek
Neviděl jsi ho náhodou?

Během víkendu se nám ztratil  strakatý beraní  králíček Dárek.  Pokud bys ho
někde zahlédl, dej to prosím vědět paní učitelce Strnadové. 

Zatím jeho králíkárna zůstane prázdná, doufáme, že
se k nám brzy vrátí. 
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Aktivity 5. třídy

Žáci páté třídy měli za úkol sepsat zajímavosti, které se dozvěděli z besedy na téma 

„Požáry v našem regionu“. Beseda byla velice zajímavá. 

                       Hřensko po rozsáhlém požáru          

                       

Žáci si zahráli na reportéry a zde jsou jejich zapsané příběhy, které si z besedy 
odnášeli. Co se dozvěděli od profesionálního hasiče, který přímo zasahoval při požáru 
ve Hřensku? Naši reportéři se snažili pro vás vše sepsat a převyprávět.

5. 9. 2022 k nám přišel na besedu hasič, který se jmenoval David Pavlát. David je profesionální 
horolezec, u hasičů pracuje 13 let. Přišel nám povídat o požáru v Národním parku České Švýcarsko.
David si pro naši třídu připravil celou výbavu hasiče, kterou musí mít každý hasič, když zasahuje 
při požáru. 

Výbava hasiče: Uniforma je hlavní věc, potřebuje ji každý hasič. K uniformě patří samozřejmě 
kabát, kalhoty s reflexními pruhy, pak pevné boty, rukavice a to nejdůležitější je helma s krytem na 
oči a kukla pod helmu. Bunda s reflexními pruhy. Dýchací přístroj. V tomto vybavení je velký vedro 
a všechno, co je tu napsané, tak váží cca 20 kg, to vše mají  hasiči na sobě.                                        

Eliška P. a Sabina D.

Popis událostí, které vyprávěl David, očima našeho reportéra Toma .
David nám ukazoval začátek ohně a šíření ohně na videu. Při požáru začaly padat stromy a hasiči 
museli utéct. David měl z toho blbý pocit (strach). Hasiči utíkali před padajícími stromy, ale požár 
se jim dostal do cesty, přijela dvě hasičská vozidla a cestu hasila. Všichni hasiči utekli, nechali tam 
hadice, nářadí. 

Někteří lidé, kteří  mají restauraci v okolí,  jezdili k hasičům a hostili  je jídlem a dali jim i pokoje 
v penzionu. 
Při  zásahu hasiči zjistili, že na Pravčické bráně je padesát lidí, tak je jeli zachraňovat,  museli jet 
přes hořící cestu. (Nikdo nechápal co tam dělali, když byl vyhlášený zákaz vstupu do této ohrožené 
oblasti, možná si potřebovali udělat pěkné snímky naší přírodní památky a tím ohrozili životy 
hasičů, ale i své). Nakonec to dopadlo dobře. V Českém Švýcarsku byli hasiči z celé České 
republiky. Na pomoc přijeli hasiči i z jiných zemí.
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Na místě byla i naše reportérka Nela S., která zpovídala Davida a zjistila, že je David 
i dobrovolný hasič v Povrlech.
Hasiči byli stále v přímém ohrožení života. U jednoho hasiče dokonce spadl strom metr od něj, měl 
velké štěstí, protože to bylo nebezpečné, nic se mu nestalo.

Pomoc ze zahraničí. Na pomoc přiletěla 2 letadla z Itálie, která nabírala vodu z jezera Milada. 
Maminky muž se byl na  ta letadla na Miladě podívat. Když přiletěla, nabrala vodu, odletěla, aby 
požár uhasila, za 20 minut byla zase zpátky pro novou vodu.

   
Vyprávění doplňuje Fanda

David Pavlát je hasičský lezec. Požár hasili někde nahoře, když přišlo varování od jednoho hasiče, 
že mají utéct, protože se požár šířil dál. Vzduchem létaly velké  žhavé uhlíky, od kterých může chytit 
dům 1 km daleko. Českým hasičům pomohly vrtulníky a hasiči z okolních států např. z Německa, 
Slovenska, Polska, pomohli nám i 2 italská hasičská letadla a švédská letadla. Byl tam 
i záchranářský náklaďák Golem, který známe z loňské školandy. Ve Hřensku jsem byl na výletě 
mockrát a těším se, až se tam obnoví příroda a bude se moct na Pravčickou bránu a na lodičky.

Záludné otázky kladla i Laura.

Je teplo v kombinéze?
„Ano, je tam hrozné vedro.“ 

Hasí se líp dům nebo příroda?
„Hasí se líp dům, protože je to na míň hodin.“

 Jak se  můžu stát hasičem?
„Stačí jenom střední škola anebo hasičská škola.“

 Kde jste spali?
            „První den jsme spali na zemi a pak v hotelu.“
Jak to bylo s  jídlem?
            „Moc jídla jsme neměli, ale pak nám lidé jídlo začali nosit.“

No a náš poslední reportér Vojta  se pokusil o shrnutí.
Dneska byl u nás ve škole hasič David. David pomáhal hasit požár v Hřensku. U požáru byl jeden 
z prvních. Tento požár byl obrovský a rychle se šířil. Bylo velmi těžké ho hasit. Naštěstí bylo v okolí 
hodně lidí, kteří byli hodní a díky tomu bylo dost jídla i pití. O požáru se mluvilo dlouho. A pak jsme
se také ptali na otázky, třeba jak požár začal, jak dlouho to trvalo uhasit. Zda se David bál 
a jestli bylo hodně  zranění hasičů.
David měl s sebou také nějaké hasičské pomůcky a oblečení. Jeden z našich spolužáků si mohl 
oblečení vyzkoušet. Když se oblékl, bylo mu to oblečení velké a vypadalo to srandovně. Všichni jsme
se pobavili a myslím si, že jsme si to všichni užili. Byla zábava a řekl bych, že ostatní si to myslí 
také.

Pokud vás naše postřehy zaujaly a chcete vědět více o požáru, ale i o práci profesionálního hasiče, 
neváhejte a spojte se s Davidem. Je to zážitek.

Za naši třídu velké díky, obdivujeme nasazení, které bylo z vyprávění znát a děkujeme, že 
nám David umožnil zajímavou výuku.  

K. Kubíčková 
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Letošním tématem vlastivědy v páté třídě jsou české dějiny od 
příchodu Habsburků na český trůn až do roku 1918.
Pro někoho nudné téma, patlání se v minulosti, ale naše třída cestuje časem a navštěvuje náš kraj a 
okolí a hledá bitvy, postavy a události, které mají něco společného s Habsburky.
Celkem nás čeká 5 výprav. Nebudeme prozrazovat kam všude plánujeme cestovat, budeme vás 
pravidelně informovat.

Naše první cesta do minulosti byla podniknuta dne 5. 10. 
Cíl byl zámek v Děčíně. Ptáte se proč zámek Děčín?
Žáci se seznamovali s Habsburky, konkrétně s osobou Rudolfa II.
Jeden ze šlechticů a majitelů děčínského panství, rytíř Rudolf z Bünau působil totiž ve službách 
císaře Rudolfa II.
Žáci pobíhali na nádvoří a v zahradách, hledali informace a tajné šifry,  ve kterých se dětem přiblížil
svět alchymistů a hvězdářů na dvoře Rudolfa II.  Jejich cílem  bylo  vyluštit tajenku, za což je 
čekala drobná odměna.

Druhá vlastivědná cesta nás 19. 10. zavedla do historie školství
Rákoska, oslí lavice, klečení na hrachu. To jsou tělesné tresty, které měli možnost zažít si na vlastní 
kůži žáci z páté třídy. V rámci projektového dne navštívili skanzen v Zubrnicích.
Jejich výuka byla v místní obecné škole. Vyučování začalo hodinou počtů, kdy si na břidlicové 
tabulky napsali příklady a museli bez kalkulaček a mobilů, jen s pomocí počítadla, vypočítat, jak 
dlouho škola v Zubrnicích stojí.
Druhá hodina byla psaní krasopisem. Redispera se namáčela do kalamáře a kdo udělal kaňku, musel
do oslí lavice. Po hodině psaní následoval zpěv a čtení ze starých slabikářů.
Mít ruce za zády, nemluvit a neošívat se, to byl docela problém pro všechny žáky.
Do třídy za námi přišel i host, který vyprávěl o době Marie Terezie, seznámil nás s reformami a s 
Josefem II.
Navštívili jsme rovněž kostel, sušárnu ovoce a stará hospodářská stavení. Dozvěděli jsme se, jak se 
žilo na vesnici, jaké povinnosti měly děti na statku, jak se vařilo. Seznámili jsme se s předměty, 
které dnes nahradily modernější stroje.
Pokud vás zajímá víc, projděte si galerii na stránkách školy nebo skanzen navštivte. Okolí je 
nádherné a místní rodačka paní Pizingerová, která se nám celý den věnovala, vás ráda uvidí a 
provede. Byl to prima den. K. Kubíčková a pátá třída
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  Co se děje ve školní družině
Navázali  jsme  na  spolupráci  s  Komunitním centrem naší  obce.  V loňském školním roce  jsme
vyráběli podzimní dekoraci na dveře, letos to byl drak. Přesněji řečeno dva draci. Jeden zdobí okno
Komunitního centra, druhý vítá příchozí v hale školy.

 

Ve spolupráci  s  EKO kroužkem jsme  si  ve  školní  družině  vyrobili  krásné  svícny  ze  sklenic  a
barevných listů.

   

vych. K. Suková
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 4. B  navštívila IQLANDII v Liberci a z n kolikaě
fotografií žáci vytvo ili komiksové panelyř
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  Autoři „bublin“ jsou: Káťa Glosová, Viktorka Ziesemannová, Gabča Řípová a Stáňa Mašita 
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Střípky z MŠ
Začátek letošního roku byl mírněji  slzavější  než obvykle,  ale zvládli  jsme se s adaptací zdárně
poprat a ve školce už září jen samé úsměvy a sluníčka.
Trochu nás  potrápily  nemoci  hned z  kraje  nového školního roku,  ale  i  přesto,  jsme školní  rok
zahájili velmi bohatě na aktivity. První týdny jsme důkladně prozkoumali naši obec. Navštívili jsme
zdejší  keramickou dílnu,  sběrný dvůr,  knihovnu. Zašli  jsme na poštu poslat  rodičům pohledy a
prozkoumali jsme nové hasičské auto v hasičské zbrojnici.
Zkusili jsme si, kolik ujdeme kilometrů na Povrlské šlapce. Když jsme zjistili, kolik toho naše nohy
zvládnou,  s chutí  jsme se vydali  na výlet  na farmu Mírkov, odkud jsme pešky seběhli  zpět  do
školky.
Ve školce pak zvelebujeme prostory našimi výtvory, pečeme z jablíček dobroty a vyrábíme sirupy
plné vitamínů, aby nás už ty bacily tolik netrápily. 
A co nás ještě čeká v dalších měsících? Pojedeme pozdravit zvířátka do ZOO a rozloučit se s nimi
před  zimním  spánkem.  Uděláme  si  pořádné  Haloweenské  řádění,  při  bramborovém  dni  si
pochutnáme na dobrotách z brambor a v listopadu přijede Sváťa a jeho divadlo.
Od října už nám děti začaly chodit plavat a opět můžou všichni bez rozdílu věku. Ještě se těšíme až
krom bazénu a tělocvičny začneme i bruslit. 
Zkrátka, máme plno zážitků a mnoho nás jich ještě čeká, takže je rozhodně na co se těšit. 

             Za MŠ Markéta Zupková
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Fyzikální show pro první stupeň – „Fyzika s deváťáky!“
Přijďte se podívat na kouzla fyziky! Tak zněl nápis na plakátu, který visel na chodbě prvního stupně. Dnes 
se totiž konala akce s názvem Fyzika s deváťáky. V pavilonu školy se mohli žáci prvního stupně seznámit 
s fyzikálními pokusy přibližně na dvou desítkách stanovišť. 
A co všechno bylo k vidění? Důkazy toho, že fyzika je nejen univerzálním popisem všeho, co kolem sebe 
vidíme, cítíme i ne/vědomě prožíváme, ale jak je tato věda i neuvěřitelně zajímavá a zábavná. 
Fyziku a její projevy nemůžeme popřít, nedá se obelstít a pravdivost jejich zákonů nemůžeme nijak vyvrátit.
Fyzika prostě funguje. Je to hra, kterou si s námi příroda hraje. Proto je to jedna 
z nejdůležitějších věd hned po umění číst, psát a počítat! 
Jak si celou akci užili druháci, třeťáci a čtvrťáci (a někteří učitelé) je vidět z fotografií. Ti dnes dostali 
možnost velmi malé ochutnávky z obrovského a bohatého světa, které fyzika nabízí. 
Děkujeme deváťákům, že si akci připravili a zrealizovali! Za mě jako učitele fyziky palec nahoru! 

L. Kovář
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