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BETULA PENDULA 
Školní časopis 1  2017/2018             „Na každém dni je něco krásného, jen je potřeba to najít.“ 
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Petr a Lucie 
Eliška Tvrdíková, 9. ročník 

IQLANDIA 
Eliška Tvrdíková, 9. ročník 

9. třída se 10. 10., tedy v úterý, zúčastnila 

divadelního přestavení „Petr a Lucie“, které  ztvárnilo 

Divadlo různých jmen. Děj pojednává o dvou 

zamilovaných mladých lidech, kteří žijí za doby 1. 

světové války ve Francii, a proto se musí vypořádat 

s každodenními nálety a rizikem ztráty života, přesto se 

scházejí. Hra byla velmi krásně zahrána. Celý příběh si 

můžete buď přečíst v knize „Petr a Lucie“, nebo zajít jako 

my do divadla. 

Žáci 8. a 9. třídy se dne 23. 11., 

tedy ve čtvrtek, jeli podívat do Liberce do 

naučného zábavného centra IQLANDIA. 

Ještě než jsme se dostali dovnitř, 

upoutala nás venkovní stanoviště. 

Někteří z nás, nevyjímaje mě, se ihned 

rozběhli k nejbližšímu exponátu, a to 

zvednutí auta pomocí páky. Před 

výstupem jsme obdrželi pracovní listy o 

člověku a lidském těle. Předtím, než jsme 

se rozprchli, jsme ještě šli na menší 

prohlídku experimentů, jako vystřelování 

rakety z PET láhve nebo dotek 

elektrického generátoru. Po daném čase 

na úkoly byl 2. rozchod, kdy jsme si 

mohli zkusit různé věci např.: simulátor 

zemětřesení nebo vichřice, proudění vody, 

logické úlohy a další,... Mně osobně se 

nejvíce líbily přírodní katastrofy, ale i náš 

doprovod se dokázal pořádně vyřádit na 

televizním vysílání nebo v popelnicové 

sedačce. 

Podzimní pohádka 
Kája Kolmanová, 5. ročník 

Byl jednou jeden ježeček jménem Bertík. Měl moc rád 

jablka. Jednoho dne přišel ke stromu, kde si každý rok na podzim 

trhal jablíčka. Ale tenhle rok ani jedno. Bertík začal brečet. Šel do 

svého domečku, a najednou někdo zaťukal na jeho malá dvířka. 

Ježeček se lekl, pomalu dvířka otevřel a (najednou) tam vidí 

krásnou ježčí slečnu jménem Berta. Ahoj, pozdravila Berta. 

Ježečkovi se zastavilo srdce. Vyděšeně řekl ahoj. Láska na první 

pohled! Berta donesla Bertíkovi tři jablíčka, protože ze svého 

okénka viděla, jak pláče. Nakonec si spolu sedli a potom přespali 

zimu. Na jaře jich bylo o deset víc. Berta a Bertík si založili 

krásnou ježčí rodinku. 

Podzim 
Petr Šafařík, 5. ročník 

Když je podzim, vše se zbarví, V listopadu spadne poslední listí, 

stromy listů se už zbaví. známky v žákovské nám zjistí. 

V září začíná škola, V prosinci už začne zima, 

v obchodech se zlevní cola.  nejvyšší čas na povidla. 

V říjnu zase kroužky začínají, Natrháme trochu hub, 

jablka už dozrávají. nemůže mi z nich vypadnout zub. 

Petr a Lucie 

letecký simulátor 

deskové hry 

hokusy pokusy 

Litvínovský Choroš 
Eliška Tvrdíková, 9. ročník 

Tato dvoudenní přírodovědná 

soutěž se probíhala 13. a 14. 12. 2017 

na Schole Humanitas. Zúčastnili se jí 3 

zástupci deváté třídy, tedy já – Eliška 

Tvrdíková, Nela Racková a Daniel 

Pánek. Po prvním dnu soutěže to pro 

nás nevypadalo dobře, byli jsme 15. 

z celkového počtu 28 týmů. Druhý den 

jsme zazářili a umístili jsme se na 

čtvrtém místě. Dostali jsme spousty cen 

a s radostí odjeli domů. 

Naši deváťáci 
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Den andělů 
Tereza Plíšková, 9. ročník 

Vánoční atmosféra na naší škole 

začala Mikulášem. Dne 5. prosince byly 

všechny třídy školy plné malých i 

velkých andělů. Škola totiž připravila pro 

žáky 1. až 9. třídy speciální úkol. Všichni 

měli přijít oblečeni jako andělé nebo 

alespoň v bílém či světlém oblečení. 

Nadšeni byli z akce hlavně žáci nižších 

ročníků, kteří zadání splnili beze zbytku. 

Nápady některých byly vskutku 

originální a překvapivé, kostýmy andělů 

byly velmi nápadité, jiné i pobavily. 

Přestože akce neznamenala žádné 

úlevy z vyučování, byla příjemným 

rozptýlením pro všechny. 

Jak si představujie 

svého anděla 
Petr Šafařík, 5. ročník 

Každý z nás má nějakého anděla. 

Dnes vám budu vyprávět, jak vypadá můj 

„anděl“.  

Můj anděl vypadá jako anděl, ale 

má mozek ďábla. Je to člověk, který je 

oblečený v bílém plášti. Na hlavě má 

malinké rohy, které mají červenou barvu. 

Když se naštve, tak se rohy zvětšují. 

Někdy, když je hodný, lítá mu nad hlavou 

věnec z kytic. Na krku mu visí černobílé 

perly. Na těle má kromě bílého pláště 

křídla. V kapse nosí ďáblovu vidlici. 

Tak, teď jsem vám představil svého 

„anděla“. Dávejte si na něj pozor! 

Vánoční jarmark 
Bára Krupičková, 7. ročník 

Na jarmark jsme se připravovali 

již dva měsíce dopředu, abychom stihli 

vše vyrobit, popřípadě upéct. Jarmark se 

konal 19. prosince a byl zahájen 

krátkým proslovem paní ředitelky a 

následným zpěvem 1. stupně se sborem. 

Jakmile žáci dozpívali, jarmark mohl 

začít. Prodávalo se, jedlo se a všude 

panovala dobrá nálada.  

Výstava židovské svědectví o českém století 
Eliška Tvrdíková, 9. ročník 

Pro žáky 9. třídy bylo připraveno 

25 panelů rozdělených do devíti témat, 

díky kterým se mohli seznámit 

s tragickými příběhy židovského 

obyvatelstva za 2. světové války. Každý 

z žáků obdržel pracovní list a samostatně 

vyhledával chybějící informace. Výstava 

se konala 18. ledna na zámku Děčín. 

Tři králové 
Kája Kolmanová, 5. ročník 

Dne 5. 1., v pátek, navštívili 

naši školu Tři králové s malým 

sborem. Žáci páté třídy obešli pět tříd 

a poté školku. Po škole chodili 

v kostýmech a s korunami na hlavě. 

Ve třídách po sobě zanechali značku 

K+M+B 2018. Zazpívali písničku My 

tři králové, kterou doprovodili 

hudebními nástroji. Bylo to super! 

Udělali jsme radost všem dětem. 

 

Lyžák 
Bára Krupičková, 7. ročník 

Náš zájezd začíná 28. ledna ráno v Březinách 

na točně, kde jsme dali naši batožinu do dodávky, 

která ji dopravila do našeho penzionu. Další úkol byl 

dostat se na Hlavní nádraží, odkud nám jel vlak do 

Liberce. Jen co jsme se sešli, nasedli jsme do vlaku a 

jeli. Po chvíli každý vyndal z batohu svoje řízky a začal 

jíst. Tím nám cesta do Liberce rychleji utekla. Na 

libereckém nádraží jsme přestoupili do vlaku směr 

Jablonec nad Nisou. Tam jsme přestoupili na 

autobus, který nás dovezl téměř k penzionu. Zbytek 

cesty jsme museli dojít pěšky. Po příchodu do místa 

ubytování pro nás byl připraven oběd. Odpoledne jsme 

strávili stavěním sněhuláků. Ráno započala 

každodenní rutina: snídaně, navlečení do teplých 

kombinéz, příprava lyží a výcvik. Každý den probíhal 

večerní program. Takto se vše opakovalo. Jen čtvrtek 

byl zpestřen diskotékou. V pátek ráno jsme opustili 

penzion a vyrazili na autobusovou zastávku. Autobus 

přijel až s půlhodinovým zpožděním. A díky tomu jsme 

poznali, jaké je to jezdit mezi Jabloncem a Libercem 

tramvají. Lyžák jsme si skvěle užili. 


