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Patronát zahájen

Již tradičně jsme zahájili 
patronát mezi našimi nej-
menš ími a nejstarš ími 
žáky, který má naš im 
novým dě tem pomoci 
překonat obavy z nového 
p r o s t ř e d í . P r o b ě h l o 
i  tužkování. Více se o této 
akci dozvíte na straně 5.  

Život na střední

Ondřej Rethy (loňský ab-
solvent naš í základní 
školy) nám napsal, jak 
prožíval přechod na střed-
ní školu a jaké změny ho 
na nové škole potkaly. 
Pokud vás příběh Ondry 
zajímá, nalistujte si stranu 
číslo 7. 

Časopis má webovky

Školní časopis dostal nový 
kabátek a obměnil se 
i  tým, který se na školním 
časopisu aktivně podílí. 
Kromě toho je tu i další 
novinka – webové stránky 
časopisu. Více informací 
na straně 11. 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Ze života školy
�

V této pravidelné rubrice naleznete články týkající se života na naší škole.

Maják v 6. A
V pátek 14. října za námi přišel Honza z Majáku. Tématem bylo 
návykové látky – konkrétně alkohol a cigarety. Říkali jsme si 
o  tom, proč je důležité nekouřit, jak kouření a alkohol škodí 
našemu tělu, několik věcí o závislosti a kolik procent lidí z ČR 
kouří. Práce ve skupinkách nechyběla.

Dozvěděli jsme se o tom, že kouří jedna třetina lidí, že 75 procent kuřáků jsou 
děti a mladiství a 90 procent kuřáků chce přestat. Zaujalo mne pár faktů, 
například že závislost se nedá vyléčit (dá se přestat, ale závislí budete 
pořád), děti začínají průměrně kouřit v  deseti letech a že kuřáci většinou 
umírají na infarkt. Těšíme se na další téma a doufáme, že za námi přijde zase 
Honza.

Adéla Putíková

3. A na radnici
Byli jsme se podívat na liberecké radnici. Šla s námi paní učitelka Zicháčková 
a Káňová. Vyšli jsme až na věž a navštívili jsme i balkon. Sice trochu 
poprchávalo a byla zima, ale všem se procházka líbila.

Nikol Holásková
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Ze života školy
�

4. A na divadelním představení 
V pondělí 10. října šla celá třída 4. A na představení do Lidových sadů, které 
se jmenovalo Popelnice. Byla to pantomima od Vladimíra Kulíška.

Příběh byl o bezdomovci, který měl svoji popelnici a v ní měl spoustu věcí. 
Postupně vytáhl dvě boty, ale každá byla jiná. Obul si je a vytáhl si vestičku 
od obleku, sáhl do kapsy a našel motýlka. Zase zalovil v popelnici a objevil 
hadici od vysavače. Nevěděl, co s ní má dělat, podíval se do publika a vybral 
si zrovna mě. Šla jsem na pódium, kde mi hadici uvázal kolem pasu a já jsem 
s ní předváděla tanečnici a pak ještě další kousky. Publikum se smálo. Potom 
bezdomovec zval k sobě další děti a předváděl s nimi další věci. Všichni jsme 
se dobře bavili a dost jsme se zasmáli.

Představení se mi moc líbilo a cestou zpátky jsem přemýšlela, co všechno lidi 
vyhazují do popelnice.

Nelly Fialová
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Ze života školy
�

Pan učitel Pavlík
Začátkem letošního školního roku k  nám přišel nový učitel. Vystřídal paní 
učitelku Tothovou, která odešla na mateřskou, a převzal její třídu 7. A. Jmenu-
je se Milan Pavlík a učí zde matematiku a fyziku. Obávali jsme se, že přijde 
někdo přísný a zlý, ale nakonec jsme byli mile překvapeni. Pan učitel není 
vůbec zlý, naopak je hodný a spravedlivý. Snaží se nám co nejvíce 
porozumět, přizpůsobit se vyučovacím metodám, na které jsme byli zvyklí. 
A když už něco nepochopíme, učivo řádně rozvede a vysvětlí. Věříme, že si 
budeme rozumět, a že spolu během školního roku zažijeme zábavné chvíle.

Natálie Kalivodová

Turnaj v miniházené
I letos se naše škola účastní školní ligy v miniházené, která je určena pro děti 
z 1.–4. třídy. Celkem nás čeká 5 turnajů. A protože letos začala liga opravdu 
brzy, tak už máme první turnaj za sebou. Prvňáčky jsme zatím nebrali, 
zkusíme je zapojit příště. Naši druháčci se snažili, hráli dobře, ale na vítězství 
to ještě nebylo. Přesto je musím pochválit. Letos jsme otevřeli kroužek 
míčových her i pro 1. a 2. třídu.

Mgr. Jitka Vejvodová
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Ze života školy
�

Tužkování
My deváťáci jsme ve škole poslední rok. Hodně věcí už známe a máme 
i  spoustu zkušeností. Ty znalosti a zkušenosti předáváme prvňákům, 
provázíme je prvním školním rokem a pomáháme jim překonat všechny 
překážky, se kterými se v první třídě setkávají. Jako první zpříjemnění škol-
ního roku bylo tužkování.

13. října jsme měli akci, které se zúčastnili deváťáci a prvňáci se svými rodiči. 
Na tužkování měli prvňáčci předvést, jak jsou šikovní a co všechno se za tu 
krátkou dobu stihli naučit. Prvňáčci chodili po různých stanovištích a společně 
s rodiči plnili úkoly, za které následně dostávali razítka (a samozřejmě i slad-
kou odměnu). Každé razítko mělo jiné písmenko, a když prvňáci prošli 
všechna stanoviště, vyšlo jim na kartičce „Ty jsi šikulka“. To je pravda, prvňáci 
jsou moc šikovní. Po celou dobu této akce panovala příjemná atmosféra. 
Každý prvňáček se hlásil ke svému deváťákovi, takže jsme měli šanci poznat 
i jejich rodiče. Za mě byla tato akce naprosto skvělá a těším se na další.

Jana Úradníčková
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Ze života školy
�

Cyklistický výlet
Dne 15. 9. se účastníci cyklistického výletu setkali před školou. Na kole jsme 
projeli Liberec a potom už to bylo stále až do cíle do kopce. Cestou jsme se 
v Hejnicích stavili na pizze a pokračovali jsme dál. Cíl výletu byl v rekreačním 
zařízení Jizerky v Bílém Potoce, kam už se všichni po pěti kilometrech moc 
těšili. Tam jsme se ubytovali a večer opékali buřty u ohně. Další den ráno 
jsme vyrazili směr Smědava, jenže to jsme ještě nevěděli, že nás čeká deset 
kilometrů do prudkého kopce. Na Nové louce jsme si dali oběd a z Bedřicho-
va jsme během patnácti minut byli v centru Liberce (tato část výletu se mi líbi-
la nejvíce). Příští rok pojedu zas.

Marie Fabinyi

Harmonizační den
Dne 14. září šla třída 6. B do Lidových sadů. V  lese jsme hráli různé pozná-
vací hry. Šli jsme na libereckou výšinu. Po cestě zpátky jsme si dali zmrzlinu. 
Počasí nám přálo a výlet se mi líbil.

Anna Fukárková
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Život na střední
�

Po přechodu na střední školu se mě spoustu lidí ptá, jak jsem to prožíval, co 
mne tím provázelo, jestli jsem byl u přijímacích zkoušek nervózní, jestli jsem 
se učil a další. Popravdě, nikdy jsem jim neodpověděl upřímně. Ovšem 
v tomto článku vám řeknu, jak to bylo.

Na začátku deváté třídy jsem se rozhodoval mezi průmkou v Liberci 
a soukromou IT školou v Praze. Názor rodiny byl jednoznačný – a to ten, že 
nebudou vyhazovat peníze za školu v Praze. Ovšem dlouho mě to netrápilo 
a smířil jsem se s tím, že budu studovat tady v Liberci. S přípravou na přijí-
mačky jsem začal někdy na začátku listopadu (možná ještě později). Ovšem 
nebylo to tak, že bych se každý den drtil, furt něco počítal, psal, opravoval… 
Jen jsem si dělal SCIO testy, které jsem měl zakoupené. Z celkového počtu 
15 testů jsem vyplnil všechny alespoň jednou.

K přijímačkám jsem se přihlásil na průmku do Liberce (obor IT) a do Jablonce 
(obor Strojírenství). Ten Jablonec byla pouze záchranná možnost, kdyby mi 
Liberec nevyšel. Pár dnů před zkouškami jsem se na učení naprosto vykašlal, 
protože bych stejně už nic nedohnal. První den jsem šel na přijímačky do 
Liberce, protože jsem to chtěl mít už co nejrychleji za sebou. Ze začátku jsem 
byl trochu nervózní, ale když jsme pak začali psát, vše už bylo v pohodě. 
Druhý den mi bylo naprosto jedno, jak ten test napíšu, protože na tu školu 
v  Jablonci se hlásilo asi 40 lidí a brali 60, takže jsem to měl jisté. Po pár 
dnech přišly výsledky. V Liberci asi 95. místo a v Jablonci asi 6., ale na IT 
jsem se dostal, a tak jsem byl spokojen. Zbytek deváté třídy jsem se už jen 
snažil, abych neměl žádnou čtyřku na vysvědčení.

První den ve škole, jsem byl celkem nervózní, ale nebylo to nic strašného. 
Pak už šlo vše hladce. Škola mě baví, ale někdy je to nuda. Konkrétně 
v hodinách informatiky, protože děláme typografii a tu jsme již brali v sedmé 
třídě. Myslel jsem si, že třída bude plná lidí, kteří se o IT zajímají, ovšem 
skoro nikdo nemá tak dobré základy jako já, takže jsem rád, že jsem mohl 
studovat zde, na ZŠ Oblačná! 

Ondřej Rethy 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Volný čas
�

Přinášíme vám novou rubriku týkající se volnočasových aktivit –  konkrétně 
kroužků, které naše škola pořádá. V každém čísle naleznete alespoň jeden 
článek, který se věnuje jednomu konkrétnímu kroužku. Pokud přemýšlíte, na 
jaký kroužek se máte v příštím roce přihlásit, určitě vám tato rubrika přijde 
užitečná.

Anglická konverzace s rodilým mluvčím
Na anglické konverzace se scházíme  každé úterý ve dvě hodiny. S  naší 
rodilou mluvčí, která se jmenuje Anna a je na nás milá, si každou hodinu uži-
jeme spoustu legrace a ještě k tomu se i něco přiučíme z anglického jazyka. 
Hrajeme hry, které jsou zaměřeny na anglický jazyk (např. domino, kdo 
napíše nejvíce slov k danému tématu i spoustu jiných). Na kroužek chodí asi 
10 žáků. Výhodou je, že Anna moc neumí česky, takže ji musíme nějak 
pochopit i když třeba nerozumíme každému slovu, což určitě jednou využi-
jeme.

Marie Fabinyi  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Žákovská tvorba
�

V této pravidelné rubrice vždy najdete vlastní tvorbu žáků. Pokud jste napsali 
básničku nebo nakreslili obrázek, se kterým se chcete pochlubit, stačí oslovit 
někoho z naší redakce. První básnička je od Aničky Fukárkové a jmenuje se 
Duchohad…

Duchohad
Utíkejte děti,
strašidla k nám letí.

Dnes je přece HALLOWEEN,
kdo první najde Čertův mlýn-
ten strašidel nebojí se,
ani v tom nejstrašidelnějším lese.

Tak pojďte děti – nemusíte se bát,
strašidla zaženeme na strašidelný hrad.
Tam, kam strašidla chodí spát,
na hrad DUCHOHAD.

Víte vůbec, jaký den se Halloween slaví a proč? 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Zdravé vaření
�

Díky kroužku zdravého vaření pod vedením paní učitelky Hanušové vám 
přinášíme novou pravidelnou rubriku. V každém čísle naleznete pár zají-
mavých receptů.

Snídaně do skleničky
Ingredience:
• 4 lžíce ovesných vloček (50 g)
• 150 ml mléka/rostlinného nápoje
• 1 lžička chia semínek
• 1 lžička medu
• 2 blumy/švestky
• sušené brusinky

Pečená jablka
Ingredience:
• jablka
• na náplň:  cereální sušenky, kokos, 

brusinky, med a máslo

Poznámky:
Pečeme 20–30 minut při teplotě 180 °C.

Dýňové hranolky
Ingredience:
1 středně velká dýně Hokaido
olivový olej
sůl, (pepř)
dip: bílý jogurt, bylinky (oregano, tymián, 
rozmarýn), česnek, sůl

Poznámky:
Pečeme 30–40 minut při teplotě 180 °C. 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Webové stránky
�

Vytvořili jsme webové stránky, na kterých najdete všechny články z časopisu. 
A nejen to – čeká tam na vás více fotek k některým článkům, ankety, a další 
zajímavé věci.
Pokud máte zájem, navštivte stránky piknik.oblacna.cz a nebo naskenujte 
tento QR kód:

Co je to ten QR kód? Abyste nemuseli přepisovat adresu do we-
bového prohlížeče, stačí pomocí mobilní aplikace (např. QR Code 
Reader) naskenovat daný kód a stránka se vám zobrazí ihned bez 
žádného opisování adresy. Stačí mít mobilní telefon s operačním 
systémem Android, iOS nebo Windows.

Příspěvky se budou objevovat na webu průběžně, takže nemusíte čekat na 
konec měsíce, než vyjde další číslo PIKNIKu.
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Náš tým
�

Je nás poměrně hodně.  Scházíme se každý pátek a plánujeme, tvoříme, 
navrhujeme a diskutujeme. Máme před sebou dlouhou cestu, tak nám držte 
palce a neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Na fotce nejsme bohužel všichni, ale  není všem dnům konec a určitě nás 
všechny na nějaké společné fotce brzy uvidíte.

Za náš tým

Nikol Holásková (3. A), Nelly Fialová (4. A), Blanka Šípková (5. A),
Adéla Putíková (6. A), Anna Fukárková (6. B), Veronika Hnízdilová (6. B),
Marie Fabinyi (7. A), František Novotný (7. A), Natálie Kalivodová (7. A),
Eliška Pavlová (8. A), Kryštof Laník (9. A), Jana Úradníčková (9. B)
a Bc. Martin Prade. 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Veselé okénko
�

Občas se najde nějaká historka, kterou by chtělo zvěčnit. Začneme perlička-
mi, které učitelé občas nacházejí v písemných testech či během zkoušení.

Perličky z písemek
6. A psala test z občanské výchovy…

1. Kdo je nazýván „učitelem národů“? – Tomáš Garrigue Masaryk

2. Kolik let trvá v ČR povinná školní docházka? – 442 let

3. Co je to škola? (definice) – To je, abysme nebyly hloupí a něco se 
naučili a něco z nás bylo.

Pan učitel Prade na kroužku digitálních fotografií chtěl po žácích, aby hotové 
práce nahráli sdílený disk Sko do složky „hotovky“. A tohle je výsledek…
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