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                                Zdroj: http://to-samotar.blog.cz/ 

 

Milí čtenáři časopisu Budíček. V prvním čísle tohoto časopisu si 

přečtete všechny aktivity ZŠ Krásná Lípa. Tak přejeme veselou 

zábavu! 

 

 

 



Návštěva v KRÁSNOLIPSKÉ NOVII  
  

Naše třída 5. B. se v pátek 20. září  2019 vydala na exkurzi do místní továrny NOVIA FASHION, 

která byla dříve součástí firmy ELITE a má přes 100 let. Továrnou nás provázela paní Bártová, která 

nám vše podrobně vysvětlila. Vyrábí tam trička, kalhoty, punčocháče, ponožky, čepice, šály, deky a 

svetry z vlny. Dále oblečení pro děti do pražských škol jako školní uniformy, oblečení pro armádu, 

policii, Švýcarskou poštu a letecké linky. Také oblékali naše sportovce na zimní olympiádu. Vše je 

ekologické. 

 Všechnu módu vyrábí počítačové stroje, které řídí zaměstnanci Novie. Velké stroje se 

pohybují okolo 20. Mil. Kč a malé stroje asi 15. Mil. Kč. Stroje jsou staré 15-20 let. V továrně naše 

třída viděla, jak se sešívají punčocháče a ponožky, které se dál zpracovávají, žehlí a barví. Podle barvy 

vnitřního švu se pozná jejich velikost. Denně se jich vyrobí asi 4500 kusů. Výroba svetru je o něco 

složitější. Nejdříve se zhotoví rukávy, přední a zadní díl svetru, které se pak v žehlícím stroji žehlí až 

o teplotě 172 stupňů. V šicí dílně se potom sešijí dohromady.  

 Za naši třídu můžu říci, že se nám tato exkurze moc líbila. Dozvěděli jsme se plno zajímavých 

věcí o této firmě. Proto jsem se osobně zeptala jednoho dlouhodobého zaměstnance pana Bárty na 

pár otázek. 

 

 Jak dlouho tady pracujete?  

 V této firmě pracuji už 24 let. 

 Co Vás baví nejraději vyrábět? 

 Úplně vše co vyrábíme. 

 Jak dlouho se vyrábí svetr? 

 Svetr se vyrábí asi 3 měsíce. 

 

   

Zdroj: www.zskrasnalipa.cz  

  

 



 

 

Otázky pro starostu města Jana Koláře 

Pamatujete si svůj první a poslední školní den? 

Na první školní den si pamatuji, bylo to v Ústí nad Labem. Ta škola už bohužel nestojí. Od babičky a 

od rodičů jsem měl pro tuto příležitost připravený velký kornout plný bonbónů. 

Na poslední školní den si také pamatuji, končili jsme v osmé třídě. Po prázdninách nás čekala 

většinou střední škola. V mém případě to byla Střední zemědělská škola Děčín – LIBVERDA. 

Máte rád svoji práci? 

Ano mám. V Krásné Lípě pracuji od roku 1995 a začínal jsem jako zahradník. V té době se začínala 

věnovat velká pozornost městské zeleni, která doprovázela nové stavby. Později jsem se stal 

vedoucím technických služeb, potom tajemníkem a místostarostou. A teď mám to štěstí být druhé 

volební období starostou města. Společně s mými kolegy máme možnost měnit Krásnou Lípu 

k lepšímu. 

Vím, že jste turista a proto se Vás ptám, jaké kouty naší vlasti máte 

nejraději? 

Mám rád naše okolí, České Švýcarsko a Lužické hory. Ale po celé naší republice se najde spousta 

krásných míst. Ať už jsou to např. Moravské nížiny s vinicemi nebo vysoké Krkonošské hory. 

Jak se připravujete na oslavy 150 let výročí Krásné Lípy? 

Krásná Lípa byla povýšena na město v roce 1870. My si 150 výročí budeme připomínat v průběhu 

celého příštího roku. Hlavním dnem oslav bude sobota 6. Června 2020, kdy si společně s občany 

města připomeneme toto výročí velkou oslavou na Křinickém náměstí. V rámci tohoto dne bude 

probíhat tradiční Pohádkový les, Mezinárodní folklorní festival a řada dalších aktivit. Mimo jiné bude 

požehnán nový slavnostní městský prapor. 

 



 

 
Rozhovor s ředitelkou školy Ivanou Preyovou 
 

Pamatujete si svůj první a poslední školní rok? 

Tak musím se přiznat, ale na první školní den si nepamatuji. Poslední den na základní škole si naopak 

pamatuji velice dobře, protože v daném školním roce jsme měli možnost se rozhodnout, zda 

budeme pokračovat po prázdninách v devátém ročníku nebo ukončíme základní školu v osmém 

ročníku a budeme dál studovat na střední škole. Z naší třídy nás bylo pět přijato na gymnázium a 

střední školu a vysvědčení jsme dostali o 1 den dříve než ostatní spolužáci. A tak poslední den, kdy 

všichni museli ještě do školy, nás pět šlo na koupaliště. 

Máte ráda svoji práci?     

Svoji práci mám moc ráda, nejvíc se vždy těším na výuku, kdy můžu odejít z kanceláře od všech těch 

formulářů a různých dokumentů, které musíme ve školství vytvářet. 

Jaké kouty naší vlasti máte ráda? 

Mám ráda vše – města, přírodu, zámky, hrady. Ráda cestuji, a kdybych si měla vybrat jeden výlet, 

tak bych jela vlakem do Beskyd. 

Jaké jste měla prázdniny a jak jste se těšila na nový školní rok? 

Tyto prázdniny jsem měla pracovní. Rozhodla jsem se trochu upravit bydlení a tak jsem natírala, 

malovala, tapetovala, pokládala podlahu, sestavovala nábytek a trochu pracovala na zahradě. A 

protože o prázdninách se modernizovala učebna F-Ch, byla jsem velmi často i ve škole. Mám ráda 

kolem sebe hezké věci, o to více mne mrzí, když se pak něco zničí, protože peníze, které by se daly 

použít na něco nového, se musí dát na opravu poškozeného. 

 

 

 

 

 



 

NÁVŠTĚVA ORLA VENOUŠE 
 

Dne 2. 10. do naší třídy 5.  B.přišel pan Václav Šena se svým mazlíčkem a pracovním kolegou -  orlem 

skalním, jménem Venda (Venouš). Řekl nám, že Venoušovi je jeden rok a také, že nejstaršímu orlovi 

skalnímu v ČR bylo 54 let. Pan Šena pracuje na Havlově letišti už nějaký ten pátek. Pracuje tam jako 

sokolník - hlídá, aby se nějaká zvířata (zajíci, srnky, holuby a další) nedostali na dráhu letiště. Srážka 

zvířete s letadlem by mohla vážně poškodit letadlo a ohrozit cestující. Pro zajímavost mládě samce 

tohoto orla stojí kolem 70.000 - 80.000,- Kč a samice kolem 200.000,-Kč. Po letišti jezdí ve žlutém 

autě s loveckým psem a orlem na ruce. Na letišti se střídají v hlídání. Venouš se musí cvičit, jako 

každý mazlíček. Pan Šena ho cvičí tak, že ho hladového vypustí a pak ho přivolá na maso v rukavici. 

Pokud nemá Venouš hlad, má pan Šena smůlu :-). 

Dnešní přednáška se nám moc líbila a budeme doufat, že nás znovu navštíví tentokrát s loveckým 

psem. 

 

 

    Zdroj: Václav Šena 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://k-vytisknuti.omalovanky.name/ 

      
   

 
 



DIVADLO 
 

Dne 26. 9. 2019 byla naše škola na divadelním 

vystoupen v místním kulturním domě. První 

stupeň byla na vystoupení o Lišce Bystroušce a 

druhý stupeň o Janu Husovi. Vystupoval tam 

jeden herec, který pomocí dřevěných loutek, 

oblečení a různého náčiní, přiblížil život Jana 

Husa. Vstoupení bylo poučné a moc se nám 

líbilo.  

                                                                                            

 
NÁVŠTĚVA NEZNÁMÝCH HOSTŮ 
 

V pondělí 16. září jsme se dozvěděli, že vykradli školu. Když jsme přišli ke škole, museli jsme čekat 

na svého třídního učitele. Od toho jsme se dozvěděli, že byla škola vykradená a z toho důvodu bude 

škola uzavřena. Neznámí hosté nejen že odcizili věci, ale rozbili hasicím přístrojem několik dveří a 

nadělali velký nepořádek. Po celé dva dny uzavření školy probíhaly úklidové práce a výměna dveří. 

 

    

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
 

Národní park České Švýcarsko pro naší školu připravil několik exkurzí do Kyjovského údolí. Naše třída 

se vydala na túru v pátek 11. 10., kde nám průvodce dělala Martina. Martina nám nejdříve vyprávěla 

o pískovcích a o skalách. Potom jsme viděli ve skále vytesanou kněžnu. Také jsme se zastavili u  

Sýrového potoka a Klenotnice. Martina nám ještě řekla, že tam dříve bylo moře a ukázala nám 

obtisky mušlí ve skále. Vydali jsme se na zpáteční cestu, při které jsme na skále viděli schránku, kde 

se podepisují ti, co na tu skálu vylezli. 

Tento výlet se nám moc líbil!!! 

 

 
Zdroj: www.zskrasnalipa.cz 

 



   

POKUSY PRO KAŽDÉHO 
 

V minulém týdnu zavítal do naší školy pár šikovných lidí, kteří všem dětem daly možnost vyzkoušet 

si na vlastní kůži rozmanité pokusy. 

Nejmladší ročníky dostaly za úkol udělat z vody kalné opět vodu čistou. 

Pátý ročník měl za úkol zkoumat hustotu vody a na druhém stupni se seznámili s vystřelováním raket 

a PET lahví. 

Návštěva byla pro všechny moc zábavná, poučná a zajímavá. Snad se poštěstí a někdy zase příště a 

s jiným zajímavými nápady. 

 

 

                                      

    

 
 

 

 

 

 

Zdroj: www.detskehratky.cz 

 

KAMARÁDOVNICKÝ DEN 
 

Po prázdninách 2. září 2019 jsme se opět všichni setkali ve škole. Ještě než jsme usedli do lavic, než 

nám začal ten pravý shon, vyučování, příprava, tak pro nás paní učitelky vymyslely den nazvaný 

Kamarádovník. 

Měl to být pro nás den plný překvapení, zábavy, sdílení poznatků z prázdnin, ale také třeba 

seznámení se s novým spolužákem. 

Mělo to ale jeden háček, tento den jsme měli pro sebe a své spolužáky připravit sami. Jedna skupina 

měla za úkol vymyslet tajnou trasu pochodu, další skupinky dětí vymýšlely během cesty úkoly či hry. 

Dokonce na konci cesty třídy 5. B se našel i poklad - krabice plná dobrot. 

Den se vydařil, sluníčko nám hřálo na cestu a my jsme dokázali, že jsme samostatní a umíme se 

postarat o zábavu i pro druhé! A tak školní rok 2019/20 mohl úspěšně začít!! 

 

 

 

      

 

 

      

Zdroj: www.zskrasnalipa.cz 



 

 

Pořekadla 
 

Září jezdí na strakaté kobyle. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle 

pěkné a jasné dny potrvají. 

Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží. (listopad) 

 

 

 

Milý spolužáci, i vy můžete v příštích měsících svými postřehy, přinést své 

návrhy do 5. B. Byli bychom za vaše příspěvky moc vděční. 

 
 

Loučí se s Vámi redakční rada 
 

Anna Steklá, Štěpán Králík, Nela Churáčková, Adéla Chlubnová, Laura Šestáková 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:www.omalovankyprodeti.cz 


