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AKTIVITY ČTENÁŘSKÉHO KLUBU 

V první polovině května se odehrály poměrně významné aktivity čtenářského klubu. Jednalo se o literární besedy se 
spisovatelem JANEM OPATŘILEM, kterých se účastnili i žáci ze školní družiny ZŠ Seifertova Varnsdorf, a výlet do 

Prahy na veletrh „Svět knihy 2018“. Obojí jsme si mohli dopřát díky projektu „Šablony I.“ A jak jsme je prožili, vám 
referují samotní členové čtenářského klubu: 

o „Ve středu 9.5. se odehrála beseda Jana Opatřila                                                                                       
o kapříkovi Metlíkovi. Moc se mi to líbilo.“ Verča  

o „Jan Opatřil mě naučil víc o kaprovi a jeho knížka                                                                                             
je taky dobrá. Kniha se jmenuje Kapřík Metlík.“                                                                                       
Lukáš a David 

o „Na knižním veletrhu „Svět knihy“ jsme se čtenářským klubem objevovali výstaviště Praha Holešovice. 
Bylo to překrásné! Jenomže jsme si to neprošli celé. Cesta tam a zpátky nám zabrala většinu času, ale 
myslím, že za všechny bych mohla říct, že to tam bylo senzační! Všichni si v Praze něco pořídili. Prošli 
jsme si nakladatelství Albatros, Luxor, Svojtka, ale hlavně Knížata. U Knížat jsme stihli besedu se 
známými spisovateli a ilustrátory. Hlavním a nečekaným hostem byla IVONA BŘEZINOVÁ! Po krátké 
přednášce proběhl „minikvíz“. Někdo z publika seřadil, jak vzniká kniha a následovala jedna otázka: Co je 
to CMYK? No zkuste hádat! Jenomže, každá zábava jednou skončí. Po krátké prohlídce a nakupování 
jsme museli jet. Loučí se s vámi Magdaléna Kontárová ze čtenářského klubu!“ 

o „11.5. 2018 jsme byli v Praze na výstavišti Holešovice. V 6:51 jsme nastoupili do autobusu, který nás 
odvezl do Prahy. Vystoupili jsme z autobusu na nádraží a odtamtud jsme šli na výstaviště Praha. Šli jsme 
do Albatrosu a pak jsme potkali třeba Hanu Vágnerovou. U Knížat byli různí spisovatelé a ilustrátoři, 
třeba Ivona Březinová a Miloš Kratochvíl i Daniela Krolupperová a Jan Smolík.“ Monika 

o „Výlet do Prahy byl krásný a povznášející. Knihy byly senzační. Bylo tam také mnoho známých spisovatelů, 
herců a hereček. Mohli jsme se nakoupit spoustu knih a také jsme viděli Miloše Kratochvíla. Nečekaně se 
do publika vloudila známá spisovatelka Ivona Březinová. Potom jsme si udělali přestávku a někdo si koupil 
české hranolky.“ Vláďa a Martin 



OSLAVY DNE MATEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE                                                     

A DNE RODIN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sedmihlásek z výběžku 2018 

Protože máme ve škole velmi mnoho dobrých zpěváčků, přihlásili jsme je do regionální soutěže v sólovém zpěvu 

Sedmihlásek z výběžku.                                                                                                                                                                                

Soutěž měla tři kola. První kolo proběhlo u nás ve škole 16.4. 2018. Žáci museli zazpívat lidovou píseň bez doprovodu 

a s doprovodem píseň umělou. Přijeli porotci z Hudební akademie Šluknovska a vybrali do městského kola Davida 

Kontára, Marka Vítka, Terezku Stančekovou, Elišku Weinerovou, Adélu Dašovou, Kristýnu Forferovou, Máju 

Kontárovou a Martina Weinera. Toto kolo se konalo 23.5. 2018 v rumburské Tančírně Balahala. Téměř všichni naši 

zpěváčci dostali vstupenku do finále, které bylo 30.5. 2018. Naši zpěváčci se velmi snažili a předvedli,                                                                                                         

jak šikovné děti zde máme. Chlapci,  Martin a Marek , dokonce vyhráli ve své věkové kategorii.                                                                                         

Velké poděkování patří rodičům, že byli ochotni své ratolesti dovézt do Rumburka a čekat s nimi, než soutěž skončí. 

             Jana Dašová 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

Sportovní hry škol DSOT v Jiřetíně pod Jedlovou 2018 

Dne 24. května 2018 se naše školička účastnila jubilejního 20. ročníku sportovních her v Jiřetíně pod Jedlovou, které 

pořádal Dobrovolný svazek obcí Tolštejn. Celé dopoledne nás doprovázelo krásné slunné počasí, které rozhodně 

k takové akci patří. Pod horkým sluncem si to v kopané, přehazované, sprintu, přespolním běhu, minigolfu a hodu na 

koš rozdalo celkem pět základních škol. Kromě Rybniště nechybělo zastoupení obcí Chřibská, Dolní Podluží, Jiřetín a 

Horní Podluží. Organizace byla dobře zvládnutá a celá akce svižně odsýpala. Pořadatelé měli pro děti připravené 

balíčky s občerstvením a ve sportovním areálu si bylo možné další pití a pochutiny dokoupit. A jak si naši žáci vedli? 

Dobře se umístili v přespolním běhu a překvapivě ve střelbě na koš, kde obsadili krásná druhá místa. Ze sprintu a 

kopané si odnesli bronzové medaile. Trošičku problém pro nás byla přehazovaná a minigolf, kde jsme těžké 

konkurenci letos nestačili. Celkově jsme se umístili čtvrtí a rozhodně nejsme zklamaní. Pohár vítězů si odnesla 

nakonec Chřibská, která ovládla většinu disciplín. Sportovní den jsme si všichni naplno užili a budeme se těšit na 

příští ročník, kterého se rádi zúčastníme. Sportu zdar!      Petr Bergr 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 Srdečně děkujeme manželům Křížovým za významný finanční sponzorský 
dar, za který jsme pro naše děti a žáky pořídili BeatBOXy, které využijeme 
nejen při hudební výchově! DĚKUJEME!!! 

 Stejně velké poděkování patří nejmenovaným sponzorům za dárek ke Dni dětí 
pro školní družinu, a to stolní hokej! DĚKUJEME!!!  

 

 



„DEN S IZS“ 

V úterý 29. května se na hřišti u sportovní haly ve Varnsdorfu konala akce pro děti se záchrannými složkami. Své nástroje i pracovní postupy 
zde žákům prvního stupně předvedli hasiči, městská policie, státní policie včetně kriminalistů a dopravní policie. Zajímavé informace i aktivity 

poskytli i policisté z Německa, kteří dětem zapůjčili na vyzkoušení např. neprůstřelnou vestu, pouta nebo speciální zásahovou přilbu. Mezi 
dalšími aktivitami, které si děti mohli vyzkoušet, bylo mimo jiné snímání otisků prstů, jízda na kole mezi překážkami nebo test na přítomnost 
alkoholu v krvi speciálním přístrojem. Počasí bylo velmi vydařené, rozhodně přispělo k celkově dobré atmosféře. Celé akce se zúčastnilo 
několik základních škol z Varnsdorfu a jsme rádi, že DÍKY POZVÁNÍ Mgr. ROMANY CUPALOVÉ, se naše školička měla možnost připojit. 
Poděkování patří všem organizátorům, ale i členům záchranných složek, kteří museli být po celou dobu připraveni k případnému výjezdu.          

           Petr Bergr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY“ 

Dne 31.5. 2018 jsme se vydali na školní výlet mateřské školy za zvířátky na EKO farmu Valdek. Po příjezdu se 
děti nasvačily a po vydatné svačině si šly společně zasoutěžit. Protože byly vysoké teploty, využili jsme i chládek 
v budově s dětským koutkem. Před obědem se děti vypravily s paní ošetřovatelkou krmit zvířátka (kozy, ovce, 
poníky, prasátko „Růženku“…). Největší hlad měl kozel Mikuláš. Po obědě jsme se šli projít s poníkem k lesu a po 

vycházce jsme se vypravili zpět autobusem do školky. Výlet se vydařil, děti byly spokojené. 

            Kolektiv MŠ    


