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Nohejbal, dvojboj v ZŠ Kamenický Šenov

V listopadu naši žáci zvítězili v tradičním nohejbalovém turnaji v ZŠ
Kamenický Šenov. Postupně porazili dva domácí týmy a družstva z
Nového Boru, České Kamenice, České Lípy a Cvikova. Nejlepším
smečařem byl D. Matěna. Dalšími hráči byli A. Bidlo, J. Fliger a A. Hájek.
Všichni obdrželi pěkné ceny. Jsme rádi za vzornou reprezentaci a za to,
že školy z Libereckého kraje poznaly, že sport a nohejbal umíme i u nás v
Moravanech.
Náš tým zvítězil i v další akci, a to v Šenovském dvojboji. Dvojboj se
skládá z 5 zápasů ve stolním tenise a futsalu. Výsledky se sčítají.
K úspěchu je tedy nutné zvládat obě disciplíny. A to se našim žákům s
přispěním dalších fotbalistů podařilo. Ve stolním tenise vyhráli E.
Mikan, V. a M. Pištorovi, D. a N. Matěnovi všechna svoje utkání.
Družstvo futsalistů pod vedením ostříleného matadora Jaroslava
Matěny po dvou remízách s přehledem zvítězilo v rozhodujících
zápasech. A tak vítězný pohár jsme si odvezli opět na naši školu. Velmi
oceňujeme kamarádský a bojový duch mezi žáky, rodiči a futsalisty.
Někteří si poopravili dojem o tom, že Moravany jsou na Moravě.
Pochopili, že leží v pardubickém okrese. Pokud chceme obhájit vítězství
i v příštím roce, musíme začít nejpozději od září pravidelně trénovat.
Mgr. F. Kelka

Projekt Mladí ladí D-DUR -

8. a 9. ročník, Mgr. J. Felcmanová, Mgr. F. Kelka

Škola je zapojena do projektu „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“ podpořeného z programu
ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s..
Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací
pravomocí na komunální úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení
zásadních otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako
prvního kroku k naplnění této vize.

Dílčí cíle a realizované aktivity:
➔ Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do
demokratického dialogu. Středisko ekologické výchovy Dotek – Horní
Maršov
➔ Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací
pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích
vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí. Vytvoření
informačního plánu Moravan a informačních materiálů
Prezentace a obhajoba projektu ve středisku OSN v Praze.
Natočení žákovského videa.
Exkurze do S-firmy – význam třídění odpadu.
Úklid v Moravanech a okolí.

Exkurze do VŠCHT Pardubice
Zájemci o chemii a chemické pokusy navštívili VŠCHT
Pardubice. Zde si vyzkoušeli celou řadu pokusů …

Chemikova zahrádka – krystalizace kationtů kovů ve vodním skle
Malování krví na ruce – vznik červené sraženiny

Faraonovi hadi – uhlík s CO2

Lávová lampa

LONDÝN 2019
Ve dnech 8.-12.
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ZŠ Moravany
s Gymnáziem
Maltézských
rytířů Skuteč
zájezd do
Londýna
Navštívili jsme London Eye, prošli kolem Big Benu a House of Parliament. Poté jsme
viděli přírodovědné a technické muzeum, Hyde park, nákupní třídu Oxford Street,
katedrálu sv. Pavla, Tower of London a nultý poledník na Greenwichi.
Nezapomenutelná byla i cesta metrem, lodí po řece Temži a trajektem přes kanál La
Manche. Prošli jsme známá londýnská náměstí jako je Trafalgar Square a Piccadilly
Circus a viděli mnoho dalších zajímavých památek.
T. Zadrobilek, O. Jirout

Ekocentrum Paleta Pardubice
Ve středu 5. 6. 2019 se 5. třída spolu s paní
učitelkou Žemličkovou a paní ředitelkou vydala
do Ekocentra Paleta v Pardubicích. Po příchodu
se nás ujala paní se svým mazlíčkem – kváskem.
Vlastní téma bylo pečení v peci, ale my jsme se
naučili mnohem víc - rozpoznávali jsme druhy
obilí, vymýšleli suroviny nezbytné pro výrobu
chleba a housek. Po zadělání těsta kváskem jsme
se učili v rytmu písničky mlátit cepem do
pšenice a oddělit tak zrno, které jsme následně
umleli v kamenném mlýnku. Mezitím nám
housky a malé chleby nakynuly a my je mohli
strčit do pece. Vůně se linula z vyhřáté pece,
kterou kluci celé dopoledne krmili poleny. A my
jsme ještě teplé housky snědli. Byla to velmi
chutná pochoutka.
K. Dostálová

Čarodějnice 2019

V úterý 30.dubna se konaly tradiční čarodějnice. Žáci pátého ročníku měli sraz před budovou 1.stupně. Jako každoročně odtud
vyšel průvod čarodějnic, žáků a rodičů. Cílem bylo Duhové jezero, kde celá akce probíhala. Na úvod vystoupily ženy ze SRPDŠ a
žáci páté třídy. Potom se všichni přesunuli k hranici, kde se uvázala čarodějnice, kterou vyrobili žáci 5. třídy. Poté se začalo
soutěžit. Odměnou byly sladkosti nebo špekáčky. Po setmění pod dohledem hasičů z Moravan, byla zapálena čarodějnice. Po
volné zábavě se každý těšil na ohňostroj, který byl odpálen okolo půl desáté.

Zdravověda – první pomoc
V dubnu a červnu navštívili naši školu žáci Střední
zdravotnické školy Pardubice. V každém rohu haly
vytvořili stanoviště. Na nich bylo mnoho poučného.
Budoucí zdravotníci dětem předvedli praktické ukázky
záchrany, zásady první pomoci, resuscitace a chování v
kritických situacích. Žáci ocenili hlavně pomůcky
studentů, které daly praktické části reálnou podobu.
Mohli si prakticky vyzkoušet úkony, které vedou k
záchraně života.

Olympiáda škol holického regionu

Po velmi úspěšném minulém roce, kdy jsme celé klání vyhráli,
nám letošní ročník nepřinesl tak velké úspěchy a ovace. Naši
čest zachránil Adam Bidlo, žák 8.ročníku, který ovládl jak tenis
na dvorci, tak i stolní tenis a získal jediné dvě zlaté medaile pro
naši školu. Další tři medaile byly bronzové a získali je: ve
stolním tenisu Kateřina Dobrovolská ( žákyně 4.třídy a velký
příslib do budoucna), Eliáš Mikan (7.třída) a ve skoku do dálky
Nikola Hradílková . Letošní ročník byl ústupem ze slávy, a tak
věříme, že příští rok bude pro naše barvy příznivější.
Díky všem za bojovnost.
Ing. F. Mottl

V neděli 23. června ráno odjeli žáci 8. ročníku
na výlet do Českého Švýcarska. První den
jsme měli zastávku v Doksech. Absolvovali
jsme únikovou hru – Pirátská stezka. První
skupina se pomocí indicií dostala z místnosti
za rekordních 29 minut. Tento čas je od minulé
neděle nejrychlejším časem v historii této hry.
Poté jsme se koupali v Máchově jezeře a
povozili se na šlapadlech. Večer jsme se fotili
na Panské skále a někteří z nás se ocitli
v pohádce Pyšná princezna. Ubytování v hale
se nám velmi zamlouvalo. Vytvořili jsme
matrace láger - využili jsme různě velkých
žíněnek a spalo se nám velmi dobře. Navíc
jsme mohli využít různá sportovní nářadí
např. trampolínu, kruhy a zacvičit si. Využili
jsme místnost na vaření. O catering se
postarala
paní
učitelka
Žemličková.
Pochutnali jsme si na špagetách. Velké
poděkování patří paní Hájkové, která nám
upekla bábovku a velký pekáč ovocné buchty.
A tak o snídaně bylo postaráno. Druhý den
jsme absolvovali výlet do Jetřichovických skal.
Postupně jsme vylezli na několik skalních
vyhlídek. Někteří si trasu zkrátili a připojili se
k Veronice Stříbrné, která měla zranění na
noze. Protože nám počasí až moc přálo, tak
jsme obě odpoledne strávili u vody. Také jsme
sehráli několik úspěšných zápasů s žáky místní
školy – ve florbalu a ve futsalu. Poslední večer
jsme měli táborák.
Asi se příští rok do Šenova zase vrátíme…

Pasování na čtenáře 2019

Šerpování žáků – loučení se školou
Loučení žáků se základní školní docházkou proběhlo ve čtvrtek
27. června v zrekonstruovaném Obecním domě. Šerpy předávaly
před zaplněným sálem ředitelka školy Mgr. J. Felcmanová
společně s třídní učitelkou Mgr. I. Schwarzovou. Žáci si připravili
velmi pěkný program, ve kterém prezentovali léta strávená ve
škole. Po krátkém úvodním vystoupení vzpomínali na školu
prezentací fotografií. Klaudie Holíková všem zazpívala. Nechyběly
ani krátké proslovy starosty V. Ročka a J. Ročkové. Na závěr
většina poseděla v příjemné atmosféře se svými nejbližšími.
Přejeme žákům mnoho pohody a úspěchů na nových školách, aby
úspěšně vystudovali a absolvovali zvolené obory. Věříme, že na
svoji základní školu budou všichni vzpomínat a dobře ji
reprezentovat i v příštích letech …

Příměstský tábor 2019

