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Rekonstrukce naší školy 

 

CLASH ROYALE  

Jedná se o počítačovou hru od herního studia Supercell, která se hraje výhradně 

online. Každý uživatel má svůj účet a jeho cílem je postupovat do dalších a dalších 

arén. Vyššího levelu dosáhne výhrou tzv. battlu. Vítězstvím získá hráč truhlu, 

maximální počet truhel je 4. Každá se odemyká po dobu stanoveného času. V 

každé truhle se nacházejí peníze, někdy diamanty, vylepšení různých postav a při 

velkém štěstí nová postava.  

Tato hra mě baví. Doporučil bych ji všem aktivním hráčům.  

Michal J. 

 

 

V dubnu jsem byla navštívit pana ředitele s několika dotazy ohledně rekonstrukce 

školy. Nenapadlo mě, že zde přibude tolik nových věcí, jako je např. zateplení budovy, nová 

WC u knihovny, rekuperace vzduchu a nová střecha. Nové budou i třídy, ve kterých se 

vybudují podlahy a světla. Také mi pan ředitel prozradil, že kvůli rekonstrukci zatím 

neplánuje žádné volno, což každého nepotěší. Ale mám tu i dobrou zprávu a to, že 1. část 

rekonstrukce bude hotová už 1. září. Na zrekonstruovanou druhou část naší školy si 

budeme muset počkat až do 30. listopadu. Pokud se ptáte, kolik bude naše „nová“ škola 

stát a kdo to zaplatí, tak odpověď dostanete! Cena je vyčíslena na 21 000 000,- Kč! A 

plátcem je město Liberec a z části dotační program ministerstva školství. 

Niki K. 

 



 

„Výletíme“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výlet 6. A na Malou Skálu  

6. A jela vlakem do penzionu „U Tlusťocha“ v Malé 

Skále. Všichni si po cestě rozmýšleli, v jakém pokoji 

budou a s kým. Já byla v pokoji se svými dvěma 

spolužačkami. Na školním výletě s námi byl pan učitel 

Hříbal, se kterým byla největší zábava. Hráli jsme 

spoustu her, například „žabky“, „býčí kruhy“ atd. Moc 

se mi na výletě líbilo. 

Ema R. 

7.B 

Na školní výlet jsme jeli do Českého ráje. V úterý ráno 

jsme měli sraz před vlakovým nádražím. Když jsme dojeli 

do Borku pod Troskami, čekala nás ještě dlouhá cesta 

směrem k penzionu, který se nacházel vedle rybníka 

Nebák. Po dosažení cíle jsme se naobědvali, ubytovali a 

vyšli k zpět k čistšímu rybníku, kde se pár z nás 

vykoupalo. Když jsme dorazili zpět k penzionu, naskytla 

se příležitost zahrát si přehazovanou a volejbal. Celý den 

jsem si moc užila. Druhého rána jsme si zabalili věci, šli 

zpátky k vlaku a po cestě hráli schovávanou. 

Aneta H.  

 



ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. A 

Téma: Po vlnách do neznáma aneb tajemství kapitána Headinga 

 Přijeli jsme na chatu BAJAMA, kterou vlastnil pár milých lidí. Po celý týden jsme 

chodili na různé výlety, např. navštívili jsme úpravnu vody, horskou službu nebo rozhlednu 

Královku. Také jsme hráli nejrůznější hry.  

Měli jsme téma piráti vs. námořníci. Byli jsme rozděleni do několika týmů, ve kterých jsme 

stavěli lodě, kreslili vlajky. Můj tým vyhrál. Bylo to super. 

Nakonec byla stezka odvahy. Všichni jí zvládli projít a nikdo se nebál. Museli jsme se 

upsat k posádce a práci na lodi kapitána Headinga.  

Poslední den se rozdali diplomy a odměny. Potom jsme „odešli“ směr Liberec a domov. 

 

Bára 5. A 

 

  

9. B Hamr na Jezeře 

8.A Hamr na Jezeře 

6.A Malá Skála 



MLUVA DNEŠNÍ GENERACE 
Cílem našeho „výzkumného článku“ bylo, zdali mladá generace mluví pro tu starší 

opravdu tak nesrozumitelně. Proto jsme si pro učitele přichystali pár slov, jestli jim 

rozumí: 

 

Podle tabulky lze usoudit, že v mluvě mladší generace není takový rozdíl oproti 

starší. Na druhou stranu nás velice pobavila p. uč. Adámková s jejím vysvětlením slova 

„lama“ . 

Nápověda pro starší generace. Slovo kapa používáme pro opak. Když někdo 

trollí, tak vtipkuje a instant karma nás postihne, když se někomu posmívám za neštěstí. 

Václav R. a David P. 

  



Nejoblíbenější předmět 

V redakční radě jsme se rozhodli uspořádat anketu o nejoblíbenějším 

vyučovaném předmětu. Pomocí dotazníku se vyjádřilo pár žáků školy. Výsledky nás 

překvapily. Na prvních třech místech se umístily výchovy. Podle nás je to proto, že se 

jedná o „odpočinkové“ předměty. Ale i milovníci matematiky nemusejí plakat, jelikož 

se umístila na hezkém „bramborovém“ místě. 

Dominika Z., Leona S., Klára Č. 

 

 

  

Tři nejoblíbenější předměty 
1. Tělesná výchova 

2. Výtvarná výchova 

3. Hudební výchova 

Apríl ve škole!  

Jaro, které už je za námi, ukrývá jednu nebezpečnou věc! APRÍL 

Povyprávím Vám tedy o tom, co se mi jednou o aprílu stalo. Byl pátek a my jsme 

ten den měli psát diktát z češtiny. Paní učitelka přišla do třídy, sedla si a začala 

diktovat. Spustila nepřetržitě dlouhý text. Všichni byli v šoku, dívali se na sebe a 

nevěřili vlastnímu sluchu.  

Paní učitelka stále diktovala a my nestíhali psát. Báli jsme se, že dostaneme 

pětku. Po dlouhatánském přednesu prohlásila, že jde o apríl. Všem to přišlo 

vtipné, smáli se, ale já ne, protože mi psaní zrovna šlo. 

Niki K. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

POZNEJ SPOLUŽÁKA 

 Ve 4 letech jsem navštěvovala taneční kroužek v DDM Větrník, se 

kterým jsem vystoupila před radnicí. Po Větrníku jsem chtěla tancovat 

v jiné skupině, a tak jsem vyzkoušela TK Tik Tak u nás ve škole, z kterého 

jsem ale také odešla. V první třídě jsem začala chodit na taneční 

příměstský tábor, který trvá týden a na jehož konci  je vystoupení před 

rodiči. Ve čtvrtém ročníku jsem se stala redaktorkou školního časopisu. 

Každý den na mě doma po škole čeká moje psí fenka Tara. Letos jsem 

nastoupila do tanečního týmu MT-Dance Liberec. Mám malou sestřičku 

Ellu. Ráda vyrábím věci do školy např. penály, sešity. Mým největším 

snem je podívat se do Francie a vlastnit rodinný domek s velkou 

zahradou. 

 

 

Poznej učitele 
Jako malá jsem hrála na klavír, chodila do pěveckého sboru 

Jeřabina a navštěvovala jazykovou školu, kde jsem se učila 

němčinu. Narodila jsem se v Jablonci n. Nisou, ale po celý život 

bydlím v Liberci. Vysokou školu jsem studovala v krásném městě 

Hradec Králové. Mám dvě děti, ráda pobývám na naší chalupě, 

ráda plavu a miluji léto a moře. Ráda též chodím na procházky s 

naším psem. 



Stránka pro 1. třídu 

 

 

Velikonoční povídka 
 

Byla jedna , která si hrozně přála hledat velikonoční 

s přáteli. Jenže o ní bylo známo, že je velmi nešikovná, a tak se báli, že je 

rozbije. Když nastaly Velikonoce, chodila po lese a hledala 

místo vajíček, každou chvíli jí upadly. Najednou dostala skvělý nápad, co 

kdyby existovala nádoba . Náhle uviděla u  opřenou 

nůši, protože měla dlouhé drápky, tak nůši zkrátila a ze zbytku udělala 

držadlo. „Pojmenuju tuhle věc               !“ Když s košíkem přišla mezi 

ostatní, všechna oněměla údivem. Náhle měla liška spoustu 

přátel a také hodně práce, protože dělala  pro ostatní.    

  

Něco pro zasmání 

Muž si stěžuje v restauraci: „Vážená paní číšnice, ten řízek chutná jako 

hadr a to pití jako jar.“ 

Číšnice odpoví: „No, to víte, když má šéfkuchař dovolenou a náhradník je 

uklízečka.“ 



  
E-TWINNING 

Projekt E-twinning je portál sloužící ke komunikaci evropských škol. Žáci mají 

možnost posílat si dopisy mezi sebou. Každý z žáků má svůj účet a díky tomu spolu můžou 

chatovat. Jednou za měsíc si pošlou dopisy. Tento rok dostala možnost třída 5. A. a 

ITALSKÁ škola z Loreta. Projekt je velice zajímavý tím, že si procvičujeme cizí jazyk a 

zároveň zjistíme něco o jiných zemích a jejich kultuře. Díky účtu můžeme napsat zprávu, 

komu chceme. Projekt vede paní učitelka Zuzana Jedličková. Také je dovoleno přidávat 

nová videa, fotky a různé příspěvky. 

Michal V. 

 

 Projekt Erasmus+KA2 s názvem „Keep fit and be healthy“ probíhá na Základní škole 

Liberec Broumovská již druhým rokem. Na tomto mezinárodním projektu, který koordinujeme, s 

námi pracují učitelé a žáci ze škol Scoala Gimnaziala Take Ionescu z rumunského města Ramnicu 

Valcea a OSG De Meergronden z nizozemského města Almere.  

Během prvního dubnového týdne jsme měli tu čest přivítat na třetí projektové schůzce dvacet 

osm žáků a pět učitelů z partnerských škol a připravit pro ně zajímavý a zábavný program. Schůzku 

jsme zahájili představením naší školy v Krajské vědecké knihovně, kde naši žáci připravili program 

plný sportovních aktivit, lidových tanců a hip-hopu. Poté jsme se odebrali do obřadní síně liberecké 

radnice, kde nás přivítal náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch pan 

Ivan Langr.  

            Projekt „Keep fit and be healthy“ je zaměřen na sport a zdravý životní styl a 

v tomto duchu se nesl program celé schůzky. Děti si vyzkoušely lezení na horolezecké stěně, 

bouldering, judo, trampolíny a soutěže v plavání. Účastnily se workshopů o výživě a 

fungování lidského těla, připravovaly zdravá jídla a soutěžily v aktivitách zaměřených na 

teambuilding. Za zmínku určitě stojí i workshop „Evropa a my“ pořádaný Eurocentrem 

Liberec, ve kterém si děti procvičily své znalosti Evropy a partnerských zemí. 

Prostřednictvím her a kvízů, které připravil pan Fišer, děti rozvíjely své komunikační 

schopnosti a vědomosti o EU.  

Pro vzbuzení zájmu o naši krásnou zemi a region jsme se rozhodli uspořádat výlety do 

Českého ráje, na Ještěd a do Prahy. Návštěva IQ Landie byla tečkou za pětidenním programem, po 

kterém nás čekaly už jen slzy, objímání a loučení po závěrečném večírku před odjezdem našich 

hostů. Třetí projektová schůzka skončila, ale náš projekt ještě nekončí. Budeme mít příležitost 

rozvíjet přátelství prostřednictvím portálu eTwinning, který je součástí našeho projektu, a věříme, 

že tato přátelství vydrží i po jeho ukončení v září 2019.  

 



 

 

 

 

        Hello everybody! It feels like it´s been donkey´s ears since the last article I 

wrote about Erasmus+. In this one I will be writing about our last project meeting.  I went 

down in history of our school, thanks to the well managed programme and the will of all 

the students. 

        Let´s get back to the wonderfull programme! Our friends from other countries 

got here on Sunday, then we went to sleep to have energy for the next day. On Monday 

we started of with the Welcoming ceremony in our city Library, then we had some free 

time. After that we went to our City Hall and enjoyed the view. Then we went to two 

climbing centres Makak and Šutr. Tuesday was a Funday, we started with workshops at 

school we did things like cooking and judo. After that we took a photo of all the people. 

We then had lunch in our school some student warned our friends of the taste, but I think 

it was OK. After that we traveled to our city swimming pool, the teachers tried to play 

games with us but we had a different idea, so we had free time. We then went shopping. 

On Wednesday we had a trip to Czech Paradise and Ještěd. I think the weather was 

awesome and we certainly had a lot of fun. On Thursday we had a superfun trip to Prague 

and its beauties. We went to the Prague castle, Charles bridge, Old Town square and to 

Palladium. Friday was a big suprise to me from the start - the workshop was great and 

then a lot of freetime in IQlandia a big ̈  Yes please! ̈   from me! Then we had our farewell 

party, was kinda bad that we coudn´t go outside to get some fresh air, that caused 

complications later.  

        I think the week was amazing and we all enjoyed it! 

                                                                                                       Michal R. 

 


