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90EDITORIAL

Vážení čtenáři,
poprvé vás zdravím v  kalendářním roce 2019 

a  přináším vybrané informace z  oblasti vzdělávání na 
území statutárního města Liberec. Předně je třeba 
zmínit, že jak jsme slíbili v  programovém prohlášení 
nového vedení města, pokračujeme nadále ve zvyšování 
tzv. příspěvku na provoz, který školy čerpají z rozpočtu 
města (zatímco mzdy pedagogů i  nepedagogů hradí 
stát). Cílem je poskytnout školám dostatek prostředků 
na modernizaci výuky i  pomůcek. Je to nezbytnost, 
pokud chceme udržet krok s  aktuálními trendy 
i vyspělými evropskými vzdělávacími systémy.

Souběžně pokračuje i  modernizace infrastruktury, 
chcete  ‑li školských budov. V letošním roce dokončíme 
přestavbu Základní školy Náměstí Míru, přestože se 
stavební práce až neúměrně prodlužují, právě v těchto 
dnech pak zahajujeme velkou rekonstrukci obou 
budov Základní školy 5.  května. V  obou případech 
nelze práce z  bezpečnostních důvodů provádět za 
provozu, museli jsme tedy školáky i  veškerý personál 
přesunout jinam; zatímco Náměstí Míru přebývá dílem 
na ZŠ Vrchlického/Sokolovská a  dílem na Technické 
univerzitě v  Liberci, 5.  květena se od 18.  března učí 
v budově bývalého soukromého gymnázia v Mařanově 
ulici ve Vesci. Takové školní stěhování Liberec ještě 
v novodobé historii města nezažil! Jenom pevně věřím, 
že se děti z  obou škol vrátí zpět v  předpokládaných 
termínech.

Prakticky za dveřmi jsou také letošní zápisy do 1. tříd. 
V  Liberci se již mírně projevuje demografický pokles 
šestiletých dětí, což nám umožnilo poprvé po pěti 
letech neměnit tzv. spádovou vyhlášku a  stabilizovat 
jednotlivé školské spádové obvody 20 základních škol 
v rozsahu roku 2018. A to přesto, že u některých obvodů 
jdeme ve srovnání s  počty dětí v  registru obyvatel na 
hranici rizika. Nakonec jsme ale upřednostnili komfort 
rodičů prvňáčků i ředitelů škol s vědomím, že registry 
dlouhodobě pracují s  velkou chybovostí a  dětí se 
k  zápisu vždy dostaví o  desítky až stovky méně, než 
jsme zprvu očekávali.

Pokud jde o inovace v oblasti vzdělávání, dovolím si 
v krátkosti představit dvě. V  lednu – jak jsem ostatně 
avizoval již v posledním čísle Devadesátky – jsme spustili 
zastřešující projekt Princezna Julie k prevenci šikany na 
základních školách. Projekt má celou řadu aktivit, které 
odborně zaštiťují organizace Maják, o.p.s., Advaita, 
 z. ú., preventisté Městské policie Liberce a další. Cílem 
je školy více motivovat k  preventivním činnostem, 

nebát se šikanu efektivně řešit, neuhýbat před ní. Jde 
o  fenomén, který podle dat České školní inspekce 
sílí, ale který na našich školách nechceme. Natož aby 
vedl k  tak tragickým následkům jako v  případě Julie 
Moravcové, po níž je projekt pojmenován.

Druhou novinkou je záměr města, iQlandie 
a  Technického muzea postavit novou „vzdělávací 
instituci“, která by koordinovala a  nabízela základním 
školám atraktivní výukové programy v přírodovědných 
a  technických předmětech. Chceme tak navázat 
na úspěšný loňský pilot, jehož prostřednictvím 
jsme školám formou kreditového systému nabízeli 
bezplatné využití tří výukových programů v moderním 
prostředí libereckého science centra. Letos v  tomto 
počínání pokračujeme, ale pro komplexní účelnost 
a  pozitivní dopady potřebujeme mnohem více. Pevně 
věřím, že se k tomuto projektu připojí i další instituce, 
popř. i  města z  Libereckého kraje, protože potřeba je 
neoddiskutovatelná a  zázemí škol (fyzika, chemie, 
technické vzdělávání apod.) nedostačující. Držte nám 
i školám palce!

Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu, školství, 

sociální věci a cestovní ruch
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V  únoru probíhal na škole U  Soudu 
projekt mezinárodní studentské 
organizace Aiesec – Edison. Jeho cílem je 
spojování mladých lidí odlišných kultur 
a národností. 

Vizí projektu je tolerance a  příznivé 
společné soužití. Díky multikulturní 
atmosféře, vyvolané zahraničními 
stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem 
o studium mezi žáky a studenty a učí je 
nebát se odlišného. 

Komunikačním jazykem pro všechny 
se stává angličtina, dětem, jejich 
rodičům i  všem zapojeným se tak 
nabízí jedinečná příležitost k procvičení 
komunikační dovednosti v AJ.

Žáci spolupracovali se stážisty z Číny, 
Gruzie, Indonézie, Ruska, Taiwanu 
a  Ukrajiny pod pečlivým dohledem 

učitelů angličtiny školy U Soudu. 
Díky pohostinnosti hostitelských 

rodin  – rodin žáků, se dle vlastních 
slov studentů u  nás cítili jako doma. 
Pochvalovali si zejména českou kuchyni 
a  zajímavý odpolední program, který 
jsme jim nabídli. Všem se líbil společný 
výlet na Ještěd, prohlídka zákulisí 
Naivního divadla, sportovní podvečer 
na bruslích v  Aréně i  programy, které 
pro stážisty připravily samy hostitelské 
rodiny. 

Žáci i  pedagogové se na oplátku 
dozvěděli spoustu zajímavých informací, 
navázali nová přátelství a na vlastní kůži 
prožívali atmosféru plnou komunikace, 
spolupráce a  doslova mezinárodní 
součinnosti, jejímž výsledkem bylo 
závěrečné společné setkání ve školní 

tělocvičně „Global village“. 
Všem organizátorům velice děkujeme 

a  v  případě, že budeme mít další 
možnost, rádi se opět zapojíme!

1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU

PROJEKT EDISON 

ZŠ U Soudu pravidelně spolupracuje s různými organizacemi, které pomáhají nemocným nebo starším 
spoluobčanům. V únoru si škola na seznam spolupracujících organizací přidala i nadaci Amélie, jejíž cílovou 
skupinou jsou onkologicky nemocní pacienti. Škola se výtvarně podílela v rámci Tulipánového měsíce na výzdobě 
libereckého onkologického oddělení v nemocnici. Všechny výtvarné počiny – zpracování i kompletní realizaci 
zajistil výtvarný kroužek pod vedením Jany Šmákalové.

TULIPÁNOVÁ RADOST
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ

K únoru neodmyslitelně patří masopust, 
masky a v neposlední řadě karneval. I letos 
na naší škole proběhl velkolepý karneval, 
který hostil nespočetně návštěvníků v kar‑
nevalových maskách a kostýmech. Sobotní 
karnevalové odpoledne bylo mimo jiné plné 
soutěží pro děti  – od „Projídání se velkým 
koláčem pro dvacku“, známé „Židličkované“, 
běhu se zavázanými nohami až po oblíbe‑
ný tanec Macareny. O  zábavu a  zpestření 
programu se postaral sportovní ropeskip‑ 
pingový tým, který předvedl své umění se 
švihadly. Jako první vystoupil tým „Hopsin‑
ky“, který s tímto sportem letos začal. Malé 
slečny z týmu ukázaly, co se dá za 4 měsíce 
se švihadlem naučit. Jako druhé vystoupily 
již ostřílené slečny „Skippies“, které své rope‑ 
skippingové umění ovládají již čtvrtým ro‑

kem. Během odpoledne byla také připrave‑
ná tombola, kde na děti čekaly různé výhry. 

Karneval je hlavně o  zábavě, o  tanci 
a  hlavně o  maskách. Letošní rok byl opět 
vydařený a  fantazií se nešetřilo. Na stupni 
vítězů se objevila malá Avatarka, živé vosí 
hnízdo a  zelený Grinch. Porota vždy vybí‑
rá a  hodnotí více kreativních masek, které 
od poroty dostanou dort s dárečkem. A co 
jsme ještě mohli na karnevalu spatřit? Po‑
tkali jsme Sponge Boba, velké zájezdní 
auto „Sun Shine“ pro čtyři osoby, Rumcajse 
a Manku, obří chobotnici či indiánskou ná‑
čelnici. 

Děkujeme všem, kteří zavítali na školní 
karneval a  prožili karnevalové odpoledne 
s  námi. Velké díky také patří všem, kdo se 
podíleli na přípravě a úklidu karnevalu. 
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Tento rok proběhne v  areálu naší školy 6. ročník hudebního 
festivalu „Dedefest“, který je vzpomínkou na našeho kolegu, 
kamaráda a  sbormistra pěveckého sboru Kokrháček Jindřicha 
Kubu Jehličku.

V  rámci tohoto festivalu probíhá pravidelně soutěž 
začínajících regionálních kapel. Cílem soutěže je umožnit 
dvěma nejlepším regionálním kapelám zúčastnit se festivalu 
po boku přední české regionální kapely. Dvě kapely, které 
postoupí na základě hlasování na stránkách festivalu a  volby 
poroty, budou moci vystoupit na Dedefestu 21. června 2019 od 
18.00  hodin na venkovním profesionálním jevišti v  areálu naší 
školy. Letošní rok bude hlavním hostem kapela Hodiny. Více 
informací naleznete na dedefest.cz.

 Ve stejný den probíhá v  prostorách školy akce zvaná  Škola 
zadními vrátky. Také již 6. ročník této akce ukazuje školu 
z  trochu jiného pohledu. Na přípravě programu se podílejí 
žáci a  učitelé celé školy. Od 14.00 do 18.00  hodin se mohou 
návštěvníci těšit na kulturní program na jevišti, soutěže pro děti 
a rodiče s dětmi, tvořivé dílny, jednoduché pokusy, občerstvení, 
kavárničku a mohou si opéci buřty. 

DEDEFEST 2019

BĚŽKY ZA ŠKOLOU NA JEŠTĚDSKÉ

Během letošní zimy se nám podařilo vytvořit přímo 
za školou v  místě fotbalového hřiště běžecký okruh, na 
kterém se žáci sportovních tříd seznámili se základy 
běžeckého lyžování. Škola má k  dispozici asi 15 párů 
lyží včetně bot a  hůlek, a  proto ti, kteří nemají vlastní 
vybavení, si mohli vše půjčit přímo před dvouhodinovkou 

tělesné výchovy. Děti si procvičily především klasický běh, 
který je obtížnější, ale i tzv. bruslení, odšlapování, sjezdy 
i  výstupy. Vzhledem k  příznivým sněhovým podmínkám 
se nám podařilo uskutečnit tuto průpravu na prašanu 
a ve štafetovém závodě, který byl zpestřen hodem na cíl 
jako v biatlonu.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA

NAŠE HORY, NAŠE ZODPOVĚDNOST

PŘEDŠKOLÁČEK

V říjnu loňského roku škola uspořádala čtyřdenní pobyto‑
vý seminář pro 37 dětí. Seminář byl zaměřený na ekologickou 
výchovu a osvětu v oblasti ochrany přírody a krajiny. 

Žáci se v rámci outdoorových aktivit seznámili s živočichy 
a  rostlinami prostředí Jizerských hor. Zaměřili se na schop‑
nost zadržování pitné vody v přírodě a na ochranu vodních 
zdrojů. Díky místu realizace žáci prošli naučnou stezkou 
Jedlový důl, poznali krásu vodopádů Jedlová. Navštívili Jo‑
sefodolskou nádrž na pitnou vodu, seznámili se s její funkcí, 

využitím a potřebou ochrany. Ve výtvarných dílnách tvořili 
výrobky z přírodního i odpadového materiálu. Cílem bylo vy‑
tvořit si kladný postoj k přírodě a uvědomit si, jak důležitá je 
její ochrana. Ve škole na tento seminář žáci navázali v rámci 
projektových dnů. Vyrobili si lapbook o  stromech, pomocí 
zážitkové pedagogiky zkoumali čistou a  znečištěnou vodu, 
čistotu vody spadlé v podobě deště či sněhu.

Děkujeme za podporu akce Ekofondu statutárního města 
Liberce.

Akce s názvem Předškoláček se na naší škole koná již několi‑
kátým rokem. Cílem našeho „Předškoláčka“ je umožnit dětem, 
aby si před nástupem do školy vyzkoušely, co je brzy čeká. Bě‑
hem osmi lekcí, které probíhají každé úterý od 12.  března do 
30.  dubna vždy od  16.30 do 17.30  hodin, si děti pod vedením 
paní učitelek a paní vychovatelek vyzkouší svou šikovnost, ob‑
ratnost a celkovou připravenost na školu. V rámci první lekce 
se uskutečnil i den otevřených dveří. 

Vítány jsou všechny děti  – ty, které se na školu těší a  již se 
nemohou dočkat, ty, které se trochu školy obávají, ale i  děti, 
které si školu teprve vybírají.
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Celorepubliková soutěž ve florbalu se pomalu blíží ke konci 
a k naší obrovské radosti si účast v republikovém finále v ka‑
tegorii mladších žákyň (dívky 6.–7. ročník) vybojoval i tým ZŠ 
Aloisina výšina.

V uplynulých týdnech se uskutečnilo 5 kvalifikací na repub‑
likové finále, kterých se zúčastnilo celkem 15 nejlepších škol 
z ČR, které zvítězily ve svém krajském finále ve florbalu. Do 
republikového finále postupoval vždy jen vítěz kvalifikace. 

Naše florbalistky se utkaly v liberecké aréně s týmem ze ZŠ 
Františka Kupky Dobruška (vítěz z Královéhradeckého kraje) 
a s hráčkami ze ZŠ TGM Kutná Hora (vítěz ze Středočeského 
kraje). 

Termín republikové kvalifikace 14. února pro nás nebyl úplně 
šťastný, protože téměř všechny naše hráčky byly tento týden 
na lyžařském výcviku. Florbalistky se ale dokázaly vypořádat 
jak s cestou z lyžařského výcviku přímo na turnaj, tak s tím, že 
nemalá část našeho už tak málo početného týmu onemoc‑

něla. V praxi to znamenalo, že jsme měli na hru 5+1 přesně 5 
hráček a brankářku. Dívky ale předvedly neuvěřitelný výkon, 
odehrály 2 zápasy na 3×8 min. bez střidání(!), a navíc oba vy‑
hrály! ZŠ z  Dobrušky naše hráčky porazily 6:3 a  ZŠ z  Kutné 
Hory 6:4. Jak ukazuje skóre obou zápasů, tentokrát vítězství 
našeho týmu nebylo už tak suverénní jako v krajském finále, 
stále ale měly dívky oba zápasy plně pod kontrolou.

Výsledek dvoudenního republikové finále v Mladé Bolesla‑
vi, kam se probojovalo 5 nejlepších škol z  ČR, nebyl v  době 
uzávěrky Devadesátky znám. Před vystoupením dívek v re‑
publikové kvalifikaci je nutno smeknout, předvedly úžasný 
výkon, každá nechala na hřišti své maximum, naše nejlepší 
hráčka Kája Klubalová udivovala všechny přihlížející nesku‑
tečnými herními kombinacemi, ale žádná z  dalších hráček 
nezůstávala pozadu a všechny zaslouží obrovskou pochvalu 
za krásnou, čistou a férovou hru. Je vidět, že si děvčata tur‑
naje užívají a je z nich výborná parta, a to je hlavní.
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ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ

Dobrodružství v  podobě účasti na natáčení dětského 
televizního pořadu měla možnost zažít skupina pěti 
šikovných žáků ze třídy 8. B. 

V  posledním lednovém týdnu prožili nezapomenutelný 
den v  iQlandii, kde se konalo natáčení nového soutěžního 
pořadu nazvaného Už tam budem? Název je poněkud 
zvláštní a typicky dětskou otázkou, zda už tam budem, se 
v tomto případě myslí: Už budeme na Marsu? Z toho vyplývá, 
že celá soutěž je založena na tematice vesmíru a přírodních 
věd. 

Na programu byly jak vědomostní, tak i  dovednostní 
úkoly. Znalosti účastníků byly prověřeny formou záludných 
kvízových otázek či chemických a  fyzikálních pokusů. 

Potřebovali jsme ale i fyzicky zdatné jedince, protože jedním 
z úkolů bylo šplhání po provazovém žebříku, dívky oblečené 
do skafandrů se pak spolu utkaly v  hledání předmětů 
v kosmické lodi. 

Naši žáci soutěžili proti týmu ze základní školy z Josefova 
Dolu, který s  velkým náskokem porazili a  v  závěru si 
odnášeli pěkné ceny a  upomínkové předměty. Celá třída 
pak získala volnou vstupenku do iQlandie. Jako zajímavost 
ještě můžeme uvést, že jeden z moderátorů soutěže – herec 
Karel Zima alias Ducháček  – je liberecký rodák a  současně 
i absolvent naší školy.

Náš díl je ke zhlédnutí na internetu: decko.ceskatelevize.
cz/uz ‑tam ‑budem.

UŽ TAM BUDEM?
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SPOLUPRÁCE S MAJÁKEM

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  jaro 2019

Škola Barvířská letos začala více spolupracovat se 
společností Maják, o.p.s., která ve školách realizuje 
programy zaměřené na prevenci rizikového chování u žáků. 
Cílem komplexního preventivního programu nazvaného 
„Jdi dál“ je dlouhodobě pracovat s  třídními kolektivy od 4. 
do 9. ročníku, a efektivně tak předcházet vzniku rizikového 
chování. Každá třída postupně během roku absolvuje dva 
bloky po 3 vyučovacích hodinách. 

Programy jsou vedeny v  komunitním kruhu a  nejedná se 
o  pouhé přednášky, ale o  interaktivní programy zahrnující 
práci žáků ve skupinách, plnění nejrůznějších úkolů 
i  diskuze. Témata jsou vždy přizpůsobena dané věkové 
kategorii. V  lednu zatím proběhly programy Alkohol 
a  kouření (4. ročník), Kybersvět (5. ročník), Čas změny (6. 
ročník), Návykové látky (7. ročník), Digitální domorodci (8. 
ročník) a  Extremismus (9. ročník). Během druhého pololetí 
pak budou následovat další bloky. 

Třídní učitelé jsou s  realizovanými programy velice 
spokojeni, pro názornost uvádíme reakci na jeden z programů 
pro 8. ročník: „Cílem programu Digitální domorodci 
bylo seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na 
internetu.   Lektor s  nimi nejprve formou brainstormingu 
probral výhody internetu a  jeho rizika, kyberšikanu a  vliv 
sociálních sítí. Poté žáci formou názorných ukázek špatně 
nastavených profilů pracovali s  bezpečným nastavením 
vlastního profilu na sociálních sítích, včetně správy hesel. 
Následovala aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí 
při komunikaci s cizí osobou na internetu. Program vzbudil 
u  žáků velký ohlas, protože se nejednalo o  přednášku, 
ale interaktivní workshop, během kterého pracovali ve 
skupinách a  zamýšleli se společně nad různými tématy. 
Přestože jsme na téma internetu měli již programů několik, 
tento byl jednoznačně nejlepší a  přinesl nám i  spoustu 
nových informací.“
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Jeden den se někteří osmáci a všichni deváťáci neučili v lavicích a od‑
jeli do Prahy. V poledne měli prohlídku Národního divadla od základních 
kamenů až po střechu s trigami. Pak se přesunuli do Náprstkova muzea 
a prohlédli si zajímavou výstavu ze sbírek Vojty Náprstka a dalších cesto‑
vatelů. A večer je čekalo představení Manon Lescaut. Děti ocenily skvě‑
lé výkony herců, jiným se líbil divadelní prostor viděný z výšin 1. galerie. 
Všichni si den užili a jistě se mnohému naučili. Zdeňka Manychová

V  pondělí 11.  března proběhlo vyhlášení výsledků 13. 
ročníku mezinárodní soutěže „Vezmi žlutou barvičku“ na 
téma „Hračky našich předků aneb s čím si lidé dříve hráli 
od roku 1989 zpět v čase…“

V kategorii pro 2. stupeň ZŠ získali naši žáci řadu ocenění:
1. místo: Tereza Černá (IX. A) za práci „Čajová panenka“
1. místo: Jakub Lufinka (IX. B): „Pinokio“
1. místo: Daniel Kurtin (VII. B): „Pinokio“
1. místo: Lucie Pavlíková (IX. B): „Panenka mé prabičky“
1. místo: Eliška Ptáčková (IX. B): „Kašpárek“

2. místa: Vendula Kutílková (IX. A), Tereza Pleskotová 
(IX. B), Petra Příplatová (IX.B), Filip Svatoš (IX. B)

3. místa: Linda Janďurová (IX. A), Alžběta Podrábská (IX. 
B), Leontina Lankašová a Adéla Ureschlägerová (IX. B)

Všem oceněným i  neoceněným a  paní učitelce Jarmile 
Skalské patří poděkování za výborné výsledky a  vzornou 
reprezentaci školy a Liberce.

Záznam regionální televize z vyhlášení výsledků může‑
te vidět na adrese: www.rtmplus.cz/video/2516/krajsky‑
‑magazin.html Václav Linhart, ZŠ Vrchlického

V NÁRODNÍM DIVADLE

VEZMI ŽLUTOU BARVIČKU
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NÁVŠTĚVA SLONINCE

Základní škola Sokolovská je již druhým rokem hrdým 
sponzorem slonů indických v liberecké zoo. 

Vše začalo ve školním roce 2017/2018, kdy byla v rámci květ‑
nového majálesu zahájena první sbírka (tehdy se vybralo cca 
8 000 Kč). I  letos jsme se jako škola rozhodli ve spolupráci 
s  Radou rodičů v  tomto sponzoringu pokračovat a  tento‑
krát se nám podařilo liberecké zoo přispět částkou převyšu‑

jící 10 000 Kč. Při této příležitosti měli naši nejmenší školáci 
možnost slonice Rání a Balu navštívit v jejich pavilonu a po‑
těšit je jejich oblíbenými pamlsky. Také se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o  jejich životě a  chovu od zkušených 
ošetřovatelů.

Tímto děkujeme všem žákům a Radě rodičů při ZŠ Sokolov‑
ská za jejich pomoc.  Tereza Čálková

Ve dnech 14.–18. 1. 2019 třídy 7. A a 7. B navštívily Janov nad 
Nisou se ski areálem Severák v Jizerských horách za účelem 
lyžařského výcviku. Po příjezdu byli žáci a učitelé ubytováni 
v pensionu Pod Vlekem. Začátečníci se během týdne naučili 
lyžovat a pokročilí zlepšovali své techniky lyžování. 

Pro zvýšení bezpečnosti každý večer učitelé pouštěli žá‑
kům přednášky o  bezpečném lyžování, nutných pravidlech 
při lyžování a  samotné přednášky o  voskování lyží a  mazá‑
ní běžek. Ve středu odpoledne žáci šli na výlet na Prezident‑
skou chatu, kde všichni za odměnu dostali zmrzlinový pohár 

a zpět do pensionu došli až večer za tmy. Další den, tedy ve 
čtvrtek, měli dobří lyžaři možnost jet na celodenní lyžování 
na Tanvaldský Špičák. Poslední den děti jely slalom na čas 
a před odjezdem domů učitelé vyhlásili výsledky. Při příjezdu 
už před školou na děti čekali rodiče, aby jim pomohli s kufry 
a lyžemi.

Tento lyžařský kurz se velmi vydařil a myslím, že na něj bu‑
deme všichni vzpomínat jen v dobrém. 

 Michaela Vaníčková a Magdaléna Pěničková 7. B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  jaro 2019
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LESNÍ SVĚTLUŠKY – NAŠE SVĚTLO ZÁŘÍ V SRDCÍCH

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

V tomto školním roce se náš žákovský parlament věnuje 
organizování charitativních akcí.

V listopadu jsme v rámci celonárodní akce ve spolupráci 
s  nadací Adra uspořádali sbírku hraček, stolních her 
a  knih, které se následně prodávají v  obchůdcích Adry, 
a výtěžek jde na pomoc seniorům.

V prosinci jsme na adventním trhu ve škole měli stánek 
s  charitativní kavárnou a  prodávali jsme vánoční přání 
a obrázky žáků, výtěžek z této akce jsme poslali na nadaci 
Světlo pro svět, která pomáhá zrakově postiženým 
v rozvojových zemích.

Největší akce nás teprve čeká  – v  rámci projektu 
Dobro ‑druzi, organizovaném nadací Via, která 
podporuje dobrovolnickou činnost, plánujeme na  
2.  května benefiční akci s  názvem Lesní světlušky, jejíž 
výtěžek půjde pro nadaci Světluška. Odpoledne ve škole 
proběhnou zážitkové aktivity, kde si žáci budou moci 
vyzkoušet různé činnosti se zavázanýma očima, aby 
si uvědomili, jak je složité žít se zrakovým postižením. 
Součástí bude i  workshop, organizovaný právě 
Světluškou, kde její pracovníci představí nové technologie 
pomáhající nevidomým a  také asistenčního psa. Při 
přípravě spolupracujeme i  s  libereckým Tyflocentrem 
a Tyfloservisem. 

Večer se uskuteční v kině Varšava benefiční koncert, kde 
vystoupí současní i  bývalí žáci naší školy, a  oslovili jsme 
i  známé osobnosti libereckého hudebního života, aby 
svou účastí obohatily náš program a  podpořily dobrou 
věc. Zatím nám přislíbil své vystoupení Jakub Děkan, 
Romuald Klemm a Adam Jánský.

Věříme, že pomáhat má smysl.
  Petra Gabarová, učitelka ZŠ Lesní 

a koordinátorka školního parlamentu

Vedení naší školy dlouhodobě podporuje, aby lidé 
z  pedagogického sboru (a  to nejen z  našeho) měli 
možnost společného trávení času, sdílení zážitků 
a profesních zkušeností. 

Proto vytváří takové podmínky, které 
k  vytyčenému cíli vedou. Na jedné straně se 
uskutečňují akce, které jsou určené čistě pro zábavu 
a  odpočinek. Například loňský výlet do Francie 
nebo letošní plánovaná duševní i  fyzická očista 
v Harrachově. 

Na straně druhé již několik let jezdíme v přípravném 
týdnu na různá místa zasazená do malebné přírody, 
kde pod vedením zkušených lektorů prožíváme 
situace, které nás nutí k  fyzickému a  mentálnímu 
úsilí, což prohlubuje naši sounáležitost a umožňuje 
nám poznávat jeden druhého v jiném světle, než na 
nás svítí v době školního pracovního shonu.

Na straně třetí vznikají akce, které cílí k profesnímu 
růstu učitelů, sdílení poznatků a  zkušeností, 
získávání nových poznatků a kontaktů mezi učiteli.

Prvním takovým počinem letošního školního 
roku, kdy jsme se jako celý pedagogický sbor 
vzdělávali, bylo podzimní dvoudenní setkání 
s  Šárkou Mikovou, uznávanou odbornicí na teorii 
typů. Další povedené školení se uskutečnilo pod 
vedením Jana Svobody, psychologa zabývajícího se 
výchovou a problematikou agrese a násilí.

Na konci ledna a  na začátku února jsme se 
věnovali jednak tomu, jak pracovat s  agresivním 
rodičem, jednak jsme v  rámci školy uspořádali 
minifestival pedagogických nápadů. Zde se v  roli 
lektorů vystřídalo několik učitelů z naší školy, kteří 
se zabývají moderními metodami a trendy ve výuce, 
nebo jsou odborníky na ICT či výtvarné techniky.

V  březnu se uskutečnilo Setkání tvůrců školních 
časopisů. Na půdě školy se sešlo 12 redakcí školních 
časopisů s  šesti  redaktory opravdových novin. 
Dospělí i žáci z libereckých škol sdíleli své zkušenosti 
a poznatky a porovnávali je s tím, jak práci novináře 
vidí profesionálové. 

Největší akce, kterou naše škola ve spolupráci se ZŠ 
Ostašov a oddělením školství libereckého magistrátu 
uspořádá, je Festival dobrých pedagogických 
zkušeností a  nápadů. Akci finančně podpoří 
statutární město Liberec. Událost je určena všem 
učitelům z  Libereckého kraje a  proběhne v  sobotu  
6.  dubna. Vypsány jsou workshopy na rozličná 
témata od 3D tisku po logopedickou reedukaci na 
1. stupni. Dílny povedou buď zkušení pedagogové, 
nebo lektoři specializující se problematiku 
vzdělávání a výchovy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  jaro 2019
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MATEMATICKÉ ÚSPĚCHY

Metoda profesora Hejného na naší škole přináší 
ovoce. I když si někteří mysleli, že výuka touto metodou 
děti nic nenaučí, opak je pravdou! Rok se s rokem sešel 
a hned od počátku se naši žáci ze ZŠ Švermova činili. 

Během krátkého intervalu se totiž konalo hned 
několik matematických akcí, a  to Logická olympiáda, 
Matematická olympiáda a  matematická soutěž 
Pangea. Zatímco soutěž Pangea ještě nezveřejnila údaje 
o tom, kdo postoupí do dalších kol, pořadatelé Logické 
a Matematické olympiády již oznámili své výsledky. 

Logické olympiády se zúčastnilo 20 žáků, přičemž 
dva z  nich byli úspěšnými řešiteli. Matematické 
olympiády se ve školním kole zúčastnilo celkem 
54 žáků a  11 postoupilo do okresního kola. V  tomto 
případě se jednalo o žáky z kategorie Z‑5. Okresní kolo 
zvládlo úspěšně 6 žáků, žákyně 5. ročníku se umístila 
na děleném prvním místě! Okresní kolo bylo v  tomto 
případě kolem finálním. Všem našim zúčastněným 
žákům blahopřejeme za jejich úctyhodné výkony 
a děkujeme za reprezentaci naší školy.

NOCOVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Nocování je na naší škole vždy oblíbenou akcí. Tentokrát 
jsme nocovali S hrdinou, a to z pátku 8. na sobotu 9. února. 
Nešlo jen o hrdiny z knih a filmů, o vymyšlené superhrdiny, 
ale také o hrdiny skutečné, kteří mnohdy nasazují své životy, 
aby nás zachránili z nebezpečných situací. 

Opomeneme ‑li běžné činnosti, jako zahajovací rozdělení 
do smíšených skupin, ubytování ve třídách, velká pauza 
s pizzou a další, dostaneme se k tomu, na které hrdiny jsme 
si hráli či které jsme zkoušeli napodobit. A  tak došlo na 
kočičku, která pejskovi zašila díru na kalhotách dešťovkou 
(my jsme použili špagety), jako Vinnetou jsme lasem chytali 
oře (házeli jsme obručí na houpacího koníka), navlečeni do 
několika vrstev oděvu a lyžařských rukavic jsme si zahráli na 

pyrotechniky, vybaveni plastovými stříkačkami a  hořícími 
papírovými domky zase na hasiče, zkusili jsme si několik 
chemických pokusů, poradili jsme si se skládačkami ze 
dřeva, z  lega i  s  tangramy, zdravovědě jsme se věnovali 
s  profesionální záchranářkou… A  protože všichni hrdinové 
disponují skvělou fyzickou kondicí, propojovali jsme všechny 
akce sportovními soutěžemi zaměřenými na obratnost, 
rychlost, sílu, šikovnost, důmyslnost.

Během celého večera jsme ve volnu připravovali svého 
hrdinu, kterého jsme na závěr ve své skupině představili. 
Večer se nám sice protáhl do nočních hodin, ale uléhali jsme 
spokojení a  nabití spoustou zážitků. Těšíme se, jaké téma 
bude mít příští „nocko“. Tak za rok! Alice Skalská

Se žitavským Geocentrem spolupracuje naše škola již 
čtvrtým rokem. Zpočátku jsme jezdili Geocentrum víceméně 
jen tak okukovat, časem jsme se začali na projektu podílet 
v  trochu větší míře, v  loňském roce už pak naše škola 
figurovala přímo jako partner projektu. 

Pro tento kalendářní rok naši němečtí kolegové vybrali 
na první pohled ne úplně „geologické“ téma  – Osobnosti 
přírodních věd. Zabývat se tedy budeme činností vědců, 
kteří jsou nějak propojeni s  naším euroregionem. Většinou 
se jedná o  osobnosti, jejichž působení bylo přeshraniční, 
a poskytují nám tak propojení s trojmezím. Budeme se snažit 
o  nový vhled do jejich činnosti. Výsledkem naší práce bude 

vyhotovení dokumentace, příprava informačních letáků, 
rozšíření geoparku a také organizace výstavy. 

S německými geology ale nespolupracujeme pouze v rámci 
tohoto projektu. Díky elánu pana Güntera Küppera, který je 
duší Geocentra, absolvovali žáci pátého ročníku v  Německu 
výuku přírodovědných předmětů. 

Tato akce se setkala s velkým úspěchem. Málokdy si totiž 
můžete jen tak sáhnout na opravdové drahokamy nebo 
si osahat kámen starý několik milionů let. Každé z  dětí si 
také domů odvezlo vlastnoručně obroušený nerost, který 
se možná stal základním kamenem sbírky budoucího 
přírodovědce.

GEOCENTRUM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA
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ŠACHOVÉ SOUBOJE

ČTVRŤÁCI NA BOULDERU

Ve školním roce 2018/19 pořádala Komise mládeže Šacho‑
vého svazu Libereckého kraje soutěž s názvem Přebor škol 
v  šachu. Jedná se o  týmovou soutěž, která má dvě kola. 
Okresní kolo se konalo v  listopadu, kde jsme jako základní 
škola obsadili 4. místo v kategorii mladších žáků a postupo‑
vé 2. místo v kategorii starších žáků. 

Tým starších žáků následně uspěl i v krajském finále kona‑

ném v únoru, kde jsme po velkém boji obsadili opět postu‑
pové 2. místo! Michal Fotr, Jakub Rýgl, Tomáš Halama a Jan 
Schier si vybojovali přímý postup na republikové finále, jež 
se hraje ve dnech 17.–19. června 2019 v Kongresovém sále ve 
Zlíně. Do republikového finále postupují z každého kraje ČR 
dva šachové týmy. Za celou ZŠ Broumovská chlapcům i  je‑
jich trenérovi blahopřejeme!

Žáci čtvrté třídy s  rozšířenou výukou tělesné výchovy si 
v únoru změřili své síly v Makak boulder aréně Liberec. Kaž‑ 
dý již má lezecké zkušenosti z loňského školního roku, kdy 
celá třída absolvovala celoroční kurz lezení na umělé stěně. 

Zdolávat topy s jištěním na laně již není pro mnohé z nich 
problém, proto všechny čekala nová výzva v podobě boul‑
deringu, kde se leze bez jištění. I přes to, že topy jsou v men‑

ších výškách, musel nejeden žák překonat svůj strach nejen 
při cestě nahoru, ale také při seskoku na měkkou podlahu. 
Po prvních nejistých krocích se všichni otrkali, získali sebe‑
vědomí a navzájem spolu v přátelském duchu soutěžili a po‑
vzbuzovali se. 

Kromě vyplavených endorfinů a pocitu vítězství si každý 
odnesl i bolavé ruce a spoustu zážitků.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ
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TRADIČNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ

Již tradičně se sedmáci během letošního února vydali na 
chatu Zvonici v Kořenově. Lyžařského kurzu se letos účast‑
nilo téměř rekordní množství žáků, celkem 39. Sněhu bylo 
až nad hlavu, takže jsme se nemuseli bát, že by žáci neměli 
kde sbírat zkušenosti. 

První obloučky jsme trénovali na kopci přímo u chaty, na 
Bavoráku, kde se některým poprvé povedlo vyjet bez pádu 
na vleku. Během úterka už jsme zkušenosti ze sjezdovky 

přenesli na běžecké lyže a prozkoumali jsme krásy Kořenova 
z bílé stopy. 

Čtvrteční den byl speciální, valentýnský po všech strán‑
kách. Sedmáci vytvořili zamilované dvojice a  celý den si 
v  páru společně pomáhali, jezdili spolu na vleku U  Čápa 
v  Příchovicích a  den zakončili romantickou večeří a  disko‑
tékou. Týden plný zážitků dovršil azurový pátek doplněný 
karnevalem a závody a pak už hurá domů. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Zápis do 1. ročníku se koná 25.  dubna  2019 od 13.30 do 
17.00 hodin v 1. patře budovy 1. stupně ZŠ Česká.

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2019/2020: 
▶ Žáky s  místem trvalého pobytu v  příslušném školském 

obvodu je ředitel spádové školy povinen přednostně 
přijmout, a to v souladu s § 36, odst. 7 zákona číslo 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a  jiném vzdělávání, v  platném znění až do výše povoleného 
počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

▶ Žáci s  trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod 
jsou přijímáni na základě stanovených kritérií.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
1) Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1.–8. 

ročníku Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková 
organizace 

2) Ostatní děti 

Pokud z  hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty 
všechny děti v  rámci některého z  kritérií, bude se v  rámci 
daného kritéria rozhodovat veřejným losováním.

Kritéria pro přijetí se vztahují i  na děti, kterým byl v  roce 
2018 udělen odklad povinné školní docházky.

Rodiče u zápisu mohou žádat: 
▶ o přijetí k základnímu vzdělávání
▶ o odklad povinné školní docházky

K zápisu je nutné přinést:
▶ rodný list dítěte
▶ občanský průkaz zákonného zástupce
▶ doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší
K udělení odkladu je potřeba při zápisu doložit doporučení 

školského pedagogického zařízení a odborného lékaře.

Vyplnění, tisk žádosti (přijetí, odklad školní docházky), 
rezervace času zápisu

▶ Elektronicky od 8.  4.–24.  4.  2019 na internetové adrese: 
zapisyzs.liberec.cz 

▶ Na ZŠ Česká ve dnech: 16.  4.  , 23.  4.  2019 od 10.00 do 
14.00 hodin

▶ Na Magistrátu města Liberec – odbor školství a sociálních 
věcí, 1. patro, dveře č. 111 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
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Při Základní škole a  základní umělecké škole Jabloňová 
v Liberci vzniklo v rámci projektu České filharmonie a Nadace 
Agrofert Hudba do škol Regionální centrum hudební 
výchovy. Cílem projektu obecně je zlepšení stavu výuky 
hudební výchovy na základních školách – zatraktivnit ji pro 
žáky i pedagogy, umožnit výuku předmětu prostřednictvím 
nových forem a  metod práce při využití netradičních 
pomůcek a  hudebních nástrojů včetně současných médií 
a  technologií a  v  neposlední řadě dát prostor aktivním 
pedagogům pro sdílení zkušeností a vzájemnou neformální 
komunikaci.

Projekt je akreditován u  MŠMT ČR a  každé setkání lze 
považovat za formu dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Přihlášení účastníci dostávají osvědčení 

o absolvování s číslem akreditace. Jednotlivé dílny povedou 
zkušení lektoři, ale i  samotní pedagogové, pokud budou 
chtít své zkušenosti kolegům předat. Účast na setkáních je 
bezplatná, zajištěno je občerstvení a metodické materiály.

Tým centra je v  současnosti tvořen pedagogy ZŠ a  ZUŠ 
Jabloňová pod vedením Martina Grobára, v  součinnosti 
s  Janem Prchalem. Pro další období se uvažuje o  rozšíření 
týmu o další zájemce.

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 4.  dubna od 14.00 
v  multimediálním sále Krajského úřadu v  Liberci. Srdečně 
zveme všechny učitelky a učitele hudební výchovy! Využijme 
této příležitosti ke společnému sdílení  – podělme se o  to 
pozitivní a diskutujme o tom, co nám vadí a znepříjemňuje 
práci!

Na konci ledna se žáci 9. tříd pod vedením učitelů Martina 
Adamce a  Pavly Diviškové zúčastnili dvoudenní historické 
exkurze do Terezína, která plynule navázala na aktuálně 
probíraná témata v dějepise. 

Absolvovaný program připravený Památníkem Terezín 
byl velmi pestrý a  nabitý. První den po úvodní přednášce 
zabývající se historií Terezína následovala tříhodinová 
prohlídka města zaměřená na tematiku židovského ghetta 
v období 2. světové války. Po krátké pauze a večeři program 
pokračoval seznámením se s  barokní pevností včetně 
prohlídky jejích podzemních prostor osvětlených pouze 
svíčkami. Na závěr dne si skupinka žáků společně s učitelem 
zkusila projít labyrintem podzemních chodeb zcela potmě.

Program druhého dne nabídl mj. komentovanou prohlídku 

bývalé nacistické věznice v Malé pevnosti a besedu s 92letou 
pamětnicí ghetta Terezín, libereckou rodačkou, která za 
našimi žáky přijela z  Prahy. Toto jedinečné a  velmi milé 
setkání bylo nezapomenutelným završením celé exkurze.

V prvním pololetí navštívil naši školu ZŠ a ZUŠ Jabloňová 
Daniel Dvořák, zakladatel a  předseda spolku Metaculture 
a  koordinátor filmových workshopů. Nabídl pedagogům 
nový akreditovaný kurz MŠMT, který se zabývá animací 
ve vzdělání. Tento kurz navštívila vyučující informatiky 
a výtvarné výchovy. 

Metaculture je výjimečný spolek, který sdružuje tým 
vyškolených lektorů (učitelé, speciální pedagogové, filmaři 
a výtvarníci) a vede filmové workshopy a tábory zaměřující 
se na palčivá témata, jako jsou například předsudky, 
migrace, bezdomovectví, rasismus atd. 

V  lednu 2019 odstartoval i  pilotní kurz pro učitele, kteří 
se v  kurzu seznámili s  tím, jak mohou pomoci dětem 
vytvořit animovaný film ve výuce, a  to nejen s  využitím 
profesionální techniky, ale také v  „bojových podmínkách“ 

běžné školy – bez vybavení, za pomocí pouhého mobilního 
telefonu a omezeného PC programu. Kurz probíhá aktivně 
a řeší praktická úskalí, která mohou učitelé i žáci při práci 
s  technikou řešit. Vyzkouší si manipulaci s  profesionální 
technikou, ale i amatérskou, se kterou pracujeme na našich 
školách. Učitelé získají informace o  tom, jak organizovat 
žáky, aby došli k nejlepšímu výsledku a ke své spokojenosti 
s výsledkem. 

Výhodou této práce s  dětmi je propojení předmětů 
jako výtvarná výchova, mediální výchova, informatika 
a občanská výchova. Tato skupinová práce může také velmi 
pomoci s problémovými třídními kolektivy. Do konce roku 
jsou vypsané pouze tři termíny na kurz pro pedagogy. 
Nenechte si ho ujít a  zarezervujte si místo na kurzu včas. 
Více informací naleznete na www.metaculture.cz nebo 
metaculture.cz/kurz ‑animovany ‑film ‑ve ‑vzdelavani.

REGIONÁLNÍ CENTRUM HUDEBNÍ VÝCHOVY

HISTORICKÁ EXKURZE DO TEREZÍNA 

ANIMOVANÝ FILM VE VZDĚLÁVÁNÍ

13 14 15 16 …

ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  jaro 2019



17 18 19 20 …

Po mnoha letech plánování a přesvědčování zřizovatele 
o  nutnosti rekonstrukce obou budov naší školy se nám 
podařilo ukončit všechny velmi rozsáhlé přípravy, ve 
spolupráci se zřizovatelem nalézt vhodné dotační tituly 
a  připravit realizaci dlouho očekávané rekonstrukce 
školy. Co vše se bude opravovat?

V budově 2. stupně školy se budou měnit všechna okna 
a  vstupní dveře do budovy, nový bude topný systém, 
zcela nové budou i prostory suterénu. Opraví se opláštění 
budovy, vybuduje se výtah k  zajištění bezbariérovosti. 
Dále budeme budovat moderní odborné učebny  – 
učebnu fyziky a multimediální učebnu jazyků.

V budově 1. stupně plánujeme také výměnu oken a dveří, 
topný systém s  novým kotlem. Zcela se zrekonstruuje 
celé 3. patro, kde vzniknou nové učebny (počítačová 
učebna, jazyková učebna Robotel, přírodovědná učebna, 
cvičná kuchyňka pro výuku vaření, učebna mechatroniky 
či učebna pracovních činností). Přibude i nová sborovna, 
kabinety učitelů či sklady učebnic. I na budově 1. stupně 
se vybuduje výtah.

Vzhledem k  rozsahu prací bohužel není možné 
provádět opravy za provozu a  škola se musela po dobu 
rekonstrukce přestěhovat do náhradních prostor. 
Dočasným azylem se pro nás stala budova Technické 
univerzity ve Vesci, Mařanova 650.

Stěhování proběhlo ve dvou  týdnech od 4. do 
15. března. Výuka v naší budově skončila v pátek 1. března 
a v náhradních prostorech začala v pondělí 18. března.

Vše proběhlo hladce díky velkému úsilí téměř všech 
zaměstnanců školy. Přesunuli jsme stovky židliček, 
stolků, skříněk a  krabic s  učebními pomůckami. Sami 
jsme byli překvapeni množstvím materiálu, který jsme 
stěhovali. Další desítky aut mířily do skladu v  budově 
bývalé základní školy Na Žižkově. Některé části 
vybavení jsme ponechali uskladněné ve třídách. Museli 
jsme demontovat veškerou interaktivní techniku ve 
třídách, vystěhovat počítačové učebny a  uložit toto 
drahé vybavení v  sousední střední průmyslové škole. 
Velkým oříškem pro nás bylo přestěhování školní jídelny 
s  výdejnou a  zprovoznění vybavení v  náhradní budově. 
V podstatě jsme zařizovali novou školu ve dvou týdnech.

Teď už se těšíme na průběh rekonstrukce, držíme 
stavbařům palce, ať jim jde dílo od ruky a  dodrží 
plánované termíny. Pokud se jim dílo zdaří, budeme se 
nejpozději na konci října stěhovat zpět do naší krásné 
školy.

Držte jim palce s námi!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA

REKONSTRUKCE ŠKOLY
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VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI KYBERROBOT 

Naprosto fantastické vítězství v  tradiční robotické 
soutěži KyberRobot, která se v  sobotu 26.  ledna konala 
v moderních prostorách Technické univerzity v Liberci, zažili 
naši roboťáci. V kategorii „Autonomní robot‑záchranář “ se 
podařilo právě jednomu z  našich tří týmů, jako jedinému 
ve věkové kategorii ZŠ a  víceletých gymnázií, projet cílem 
bludiště. Obrovská gratulace!

Poděkování za příkladnou prezentaci naší školy si zaslouží 
všechny děti kroužku LEGOrobotiky. S  vervou a  nadšením 
přistoupily jak k  přípravě, tak i  k  vlastním prezentacím na 
soutěži. V kategorii „Robot – pomocník lidí“ jsme měli dvojí 
zastoupení a oba roboti – „Trenažér rytmu“ i „Budíkoid420“ – 
vzbudili rozhodně zájem publika.

Za velkou podporu a  neúnavné fandění (i  fotky a  videa) 
také děkujeme rodinným příslušníkům, kteří tak připravili 
všem soutěžícím nádhernou atmosféru.

VÝUKA VE ŠKOLNÍ DÍLNĚ

Již před mnoha lety jsme se v  rámci Školního 
vzdělávacího programu rozhodli ponechat výuku 
pracovních činností. Naše pojetí zahrnuje široké 
spektrum pracovních činností a  technologií, vede 
žáky k  získání základních uživatelských dovedností 
v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření 
životní a profesní orientace žáků. Naší velkou snahou 
je, aby žáci přicházeli do přímého kontaktu s lidskou 
činností a  technikou v  jejich rozmanitých podobách 
a širších souvislostech.

Letošní výuka ve školních dílnách byla ovlivněna 
chystanou přestavbou školy. Od října, kdy jsme 
se o  stěhování dozvěděli, museli žáci 6. a  7. tříd 
„šturmovat“, aby stihli vyrobit připravená díla. Šesťáci 
vyráběli hlavolamy – kostku Soma a  Hanojskou věž, 
obojí ze dřeva. Učili se tak řezat, brousit, pilovat, 
lepit, natírat… ale také dodržovat bezpečnost 
při práci, uklízet si po sobě. Chlapci v  sedmé třídě 
vyráběli dřevěnou stoličku, tedy náročnější výrobek, 
kterému spěch opravdu neprospěl. Přesto všichni 
zvládli dokončit dílo v  poslední hodině výuky. Ale 
jistě je některým z nich líto, že spěchali, protože by si 
mohli více vyhrát s úpravou jednotlivých dílů. A dívky 
sedmačky se věnovaly ženským pracem – pletly 
košíky z  pedigu, ke kterým si vytvořily keramická 
dna. Stejně tak si vyrobily keramické misky, ke kterým 
„upletly“ technikou macramé závěsy ze sisalu. 

A  co čeká žáky při pracovních činnostech ve 
zbylých měsících, kdy se musíme přemístit do Vesce 
a nebudeme mít žádné zázemí dílen? Šesťáci se budou 
věnovat pěstitelským činnostem, bohužel pouze 
teoreticky. Stejně tak zabrousí do teorie o  dřevě 
chlapci sedmáci. Na ty pak čeká novinka, stavění 
modelů ze stavebnice Merkur. Jenom práci dívek ze 
sedmých tříd stěhování neovlivní, jelikož si vyzkouší 
náročnější postupy techniky macramé a  rovněž si 
upletou „náramky přátelství“. K tomu vybavení dílen 
nepotřebují. Ať se dílo daří.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU

Žáci 7. třídy naší základní školy se se svou třídní paní učitelkou zapojili do 
soutěže Republice k narozeninám, kterou vyhlásil Liberecký kraj. 

Cílem bylo vytvořit státní znak z recyklovatelných materiálů (např. z PET 
lahví, starého papíru či igelitových tašek). Zadání bylo jasné, tudíž se děti 
mohly pustit do práce. Nejdříve připravily desku dle předem daných rozměrů 
a začaly shánět potřebné materiály. Dále se rozdělily do skupin a rozložily 
si jednotlivé úkoly nutné k vytvoření státního znaku. Celá tvorba nakonec 
trvala dva měsíce, ale s hotovým výrobkem byli žáci velmi spokojeni. Připojili 
také přání naší republice do dalších let a  pak se již čekalo na vyhlášení 
výsledků.

Za svou trpělivost a píli byli žáci odměněni 2. místem a získali hodnotnou 
finanční částku, kterou by rádi využili na organizaci školního výletu. Z výhry 
se děti velmi radovaly, kromě již zmíněných peněz je totiž jejich státní 
znak vystaven i  na Krajském úřadu Libereckého kraje. Měly také možnost 
navštívit a prohlédnout si budovu Krajského úřadu.

Žáky tato soutěž velmi zaujala. Propojovala totiž připomenutí výročí 
založení samostatné Československé republiky se správným nakládáním 
s odpadovými materiály a taktéž kreativitu a umění spolupráce.

SOUTĚŽ „REPUBLICE K NAROZENINÁM“

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  jaro 2019



17 18 19 20 …

Následující Hry  IX. letní olympiády dětí a  mládeže České 
republiky se uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou od 23. do 
28. 6. 2019. Náš kraj tak naváže na rok 2010, kdy se zde konala 
zimní dětská olympiáda.

 V rámci doprovodného programu se zapojila i naše 
škola. Dopoledne 29.  ledna bylo pro žáky 4., 6. a  8. třídy ve 
znamení pohybu. Hlavním cílem bylo seznámit žáky a jejich 
rodiny s  plánovanou akcí, dále propagace sportovních 
aktivit a radosti z pohybu. Ráno se děti přesunuly z budovy 
školy do tělocvičny, kde pod vedením olympioničky Nikoly 

Sudové absolvovaly hodinu, která byla zaměřená na 
rozvoj obratnosti, rychlosti a  koordinace. Dostaly mnoho 
cenných rad, které jsou podložené vlastními zkušenostmi 
z  vrcholového sportu, a  rovnou vše vyzkoušely v  praktické 
podobě. 

Hodina tělesné výchovy začala důkladnou rozcvičkou, poté 
následovalo lehké rozehřátí v  podobě akčních her, po nichž 
následovaly sportovní disciplíny: skok přes překážky, běh, 
práce s  míči a  spoustu dalších zábavných a  dovednostních 
disciplín. 

Rok se s  rokem sešel a  děti ze ZŠ Na 
Výběžku se opět vypravily na lyžařský 
výcvik. Žáci od čtvrté do osmé třídy strávili 
začátkem února pět dní na čerstvém 
horském vzduchu. 

Mladší žáci trénovali sjezdové lyžování 
v  Lučanech u  Jablonce nad Nisou pod 
vedením instruktorů z lyžařské školy.

Sedmáci a  osmáci se rozdělili do třech 
skupin a  s  jednotlivými vyučujícími po 
celý týden podnikali výlety do blízkého 
i  vzdálenějšího okolí. Během prvních 
dnů kurzu navštívili např. Bedřichov, 
Novou Louku, Královku, Prezidentskou 
chatu, Maliník, Josefodolskou přehradu 
či Blatný rybník. Čtvrtý den následoval 
výlet za hranice naší vlasti – děti vyrazily 
z  polských Jakuszyc do Harrachova 
a odtud zpět vlakem do Liberce.

Na poslední den lyžařského kurzu letos 
připadl dětský závod v rámci Jizerské 50, 
proto se někteří naši žáci vydali fandit 
a  povzbudit kamarády, kteří se rozhodli 
tento závod absolvovat.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

SPORTOVNÍ DEN V HARCOVĚ

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  jaro 2019



21 22 23 24 …

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ

O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY

V sobotu 19.  ledna 2019 uspořádal Šachový klub Slavia Li‑
berec v Základní škole Oblačná šachovou soutěž O pohár ře‑
ditelky školy. Krásný článek o jejím průběhu napsal vedoucí 
šachového kroužku Jaromír Čihák:

Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Švermova a  ZŠ Oblačná, 
škol, ve kterých vede Šachový klub Slavia Liberec šachovou 
výuku. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší ka‑
tegorie – žáci I. stupně, starší kategorie – žáci II. stupně.

Turnaj se hrál systémem každý s každým, 2 × 15 minut plus 
5 sekund za každý tah. Vzhledem k tomu, že ve starší katego‑
rii bylo málo žáků, se tato kategorie hrála na dvě kola.

Kromě trenéra Jaromíra Čiháka se jako ředitel turnaje 
zúčastnil hospodář SLAVIE Liberec Bc. Jan Gončarov, který 
obstaral poháry, diplomy a  další ceny a  na dětech skuteč‑
ně nešetřil. Během soutěže se pak věnoval volným hráčům 
a školil je v této nádherné hře. Dík za přípravu rovněž patří 
Janu Šlechtovi, kapitánovi družstva dospělých.

Mladší kategorii ovládli žáci ze ZŠ Švermova, kteří obsa‑
dili první dvě místa. Nejlépe si vedl Matouš Vodička, za ním 
se pak umístil Vojtěch Brna. Oba tito žáci se již zúčastnili 
několika turnajů a podařilo se jim zúročit získané vědomos‑
ti. Jako třetí se umístil žák ZŠ Oblačná Vladimír Košátko. 
Dále pak následovali žák první třídy ZŠ Oblačná Octavian 
Cocerva, který již začal jezdit na turnaje a je na něm vidět, 
že o šachy má zájem, a Maxmilián Lank, který si vybral svůj 
smolný den.

Ve starší kategorii byli pouze žáci ze ZŠ Oblačná. Je vidět, 
že mají svou paní ředitelku rádi, o poháry se doslova poprali. 
Na prvním místě skončil spolehlivý a výkonnostně vyrovna‑
ný Martin Putík, na druhém místě Jaroslav Košátko, který 
u nás začal hrát až v tomto školním roce, a na třetím místě se 
pro svou nepozornost umístil Vítek Pleštil.

Všem účastníkům tohoto krásného dopoledne a jejich do‑
provázejícím rodičům děkujeme za účast.

VELKÁ CENA TURNOVATRÉNINK NA OLYMPIÁDU

V sobotu 12. ledna 2019 uspořádal ŠK Zikuda Turnov ote‑
vřený šachový turnaj pro školní mládež „Velkou cenu města 
Turnova“. 

Za náš oddíl Slavia Liberec se tohoto turnaje zúčastnili 
žáci ZŠ Oblačná Jan Schiffert a  Martin Putík. Výborně se 
dařilo Honzíku Schiffertovi, který ve své kategorii zvítězil 
bez ztráty bodu.

Martinu Putíkovi, který hrál 3. ligu, perfektně vyšlo zahá‑
jení. První tři kola vyhrál, pak ale ztratil koncentraci a zača‑
la smolná série. I tak mu ale patří velké uznání za umístění.

Ve čtvrtek 14. února se na naší škole v rámci příprav 
na letošní olympiádu dětí a  mládeže 2019 pořádanou 
Libereckým krajem konala hodina tělesné výchovy ve 
spolupráci s  bývalým trenérem české biatlonové re‑
prezentace Markem Lejskem. 

Akce se zúčastnili žáci 1. A  a  3. A. Během hodiny si 
mohli vyzkoušet různé posilovací cviky, které jsou sou‑
částí přípravy našich sportovců nejen na olympijské 
hry.
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BLEŠÍ TRH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

V úterý 12. února se ve škole konal bleší trh. S nápadem 
uspořádat tuto akci přišel školní parlament, který se také 
postaral o  celou organizaci. Již od poloviny ledna nosili 
žáci a  rodiče věci, které byli ochotni věnovat do prodeje. 
Nakonec se sešlo velké množství hraček, plyšáků, knížek, 
oblečení a dalších předmětů. V úterý potom členové parla‑
mentu s dobrovolníky z řad žáků vše uspořádali ve třídách 
a přidali cenovky. 

V hudebně vznikla při té příležitosti oblíbená kavárnička, 
o jejíž zásobení se postaralo mnoho žáků, rodičů i učitelů. 
Členové kytarového kroužku pana učitele Suchardy zde 
zpestřili celou akci hudebním vystoupením. Divadelní bud‑
ka – skupina herců pod vedením našeho žáka Tomáše Ma‑
chálky – připravila zajímavé divadelní představení, které 
dvakrát zahráli v učebně dějepisu. S napětím jsme očeká‑

vali první návštěvníky a nebyli jsme zklamáni. Přišlo velké 
množství rodičů a dětí, kteří s chutí nakupovali. 

Celkový výtěžek je skvělý, podařilo se nám získat skoro 
10 000 Kč, které věnujeme na pomoc zraněné Karolínce 
a  její mamince. Plyšáky, které jsme neprodali, jsme věno‑
vali záchranné službě, která je využívá jako dárky pro děti, 
které převáží sanitka, a  pomáhají zmírňovat jejich stres 
z  nastalé situace. Zbylé věci jsme odvezli do azylového 
domu, kde určitě udělají radost dětem a maminkám, které 
se ocitly v těžké životní situaci.

Děkujeme všem rodičům a žákům za pomoc a ochotu při‑
spět na dobrou věc. Moc nás těší zájem našich žáků o po‑
moc slabším a  charitu. Velmi oceňujeme jejich empatický 
přístup a schopnost pomáhat škole při organizaci akcí pro 
veřejnost. Vážíme si toho!

Padesátka nejlepších soutěžících z  prvního kola 
celorepublikové soutěže IT ‑SLOT postoupila do pro‑
sincového finále, které se konalo v budově Soukromé 
střední školy výpočetní techniky v Praze. 

Mezi finalisty byl i  Matěj Potůček, který se umístil 
na krásném pátém místě. Porazil tak 4 814 soutěžících 
a z Prahy si odvezl jako výhru bluetooth sluchátka.

Základní škola Oblačná má ve svých řadách žáka, 
který dosáhl výborného výsledku v Národním testo‑
vání pro základní školy a odpovídající ročníky vícele‑
tých gymnázií, které proběhlo na podzim 2018. Oce‑
nění se týká žáka 9. ročníku: OSP – Daniela Roma.

Do okresního kola konverzační soutěže v anglič‑
tině jsme vyslali dva zástupce. V kategorii 6.–7. tříd 
soutěžil Marián Mareš, který obsadil hezké 6. místo. 
V kategorii 8.–9. tříd nás zastupoval Sam Channoufi. 
Mezi žáky libereckých škol si vedl výborně  – získal  
1. místo a  postoupil do krajského kola olympiády 
konverzační soutěže, které se uskutečnilo 11. března 
v DDM Větrník. Sam Channoufi zde podal skvělý vý‑
kon a ve velké konkurenci obsadil výborné 4. místo.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO

SPOLEČENSKÝ VEČER ZŠ KAPLICKÉHO

 CO SE DĚJE V NAŠÍ EKOŠKOLE

V pátek 15. února 2019 se uskutečnil tradiční společenský 
večer základní školy Kaplického. 

V prostorách kulturního sálu Preciosa v Pilínkově se sešla 
rozmanitá škála hostí – nesměli chybět rodiče současných 
deváťáků, podívat se přišli také bývalí žáci naší školy, 
nechyběla také početná řada zástupců z učitelského sboru 
a samozřejmě ani vedení školy. 

K  tanci a  poslechu hrál DJ Krákora, program večera 
zahájila módní přehlídka studentů Střední průmyslové 
školy textilní v  Liberci, následně se předvedli i  tanečníci 
a  tanečnice z  taneční skupiny Takt, v  průběhu večera byla 
řada přítomných obtěžkána skvostnými cenami z  malé 
i  velké tomboly, pomyslným vrcholem večera pak bylo 
vystoupení žáků deváté třídy a jejich následné ošerpování. 

Společenský večer se podařil a my se už teď těšíme na ten 
příští.

V  naší Ekoškole se neustále něco děje. Stále pracujeme 
s  tématem Jídlo a  svět. Nyní budou žáci připravovat 
materiály do výuky na další tematický den, který proběhne 
na Den Země. Dalším naším úkolem je nasbírat staré 
zapomenuté recepty, podle kterých například vařily jejich 
babičky nebo prababičky. Z  nich poté poskládáme novou 
kuchařku a zkusíme si také někejé recepty společně uvařit.

Nezapomínáme ani na téma Odpadů. V prostorách školy 
budou opět malé kontejnery na papír, plast, Tetra Pak 
a bioodpad. Ekotým vytváří výukové karty, aby žáci věděli, 
kam jaký odpad patří. Zástupci Ekotýmu ostatní žákům své 
výtvory představí a vysvětlí, jak se správně třídí. Do konce 
školního roku chceme ještě nakoupit kalifornské žížaly 
a vytvoříme si vlastní vermikompostér.

Od loňského roku se také můžeme pochlubit novou 
přírodní učebnou. Na jaře budeme v  rámci ekologického 

kroužku budovat nové záhony. Budou to záhony bylinkové 
i  okrasné. Každá rostlina bude mít také svůj popisek 
z  keramiky. Všichni se již těšíme, až budeme moci učebnu 
naplno využívat. 
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V neděli 27. ledna 2019 v 16 hodin byla i v Liberci 
slavnostně otevřena putovní výstava W 100. 
Výstava probíhala v novorenesanční kavárně Pošta 
v samém srdci Liberce. Propagaci i instalaci výstavy 
si vzali na starost rodiče nynějších prvňáčků. 

Do práce se pustili s  velkou chutí, neboť, jak 
sami říkali, „100  let od založení první waldorfské 
školy ve Stuttgartu je jen jednou!“ Celá akce rodiče 
významně stmelila a  nadchla je tím, co mohou 
jejich děti ve škole vytvářet. Alespoň trochu mohli 
přičichnout ke kráse, která utváří jejich děti od 
prvních dnů vyučování. Na výstavě byly opravdu 
krásné exponáty – mnoho akvarelů, mnoho děl ze 
dřeva, z mědi, z vlny, z hlíny. 

Na vernisáži zaznělo několik proslovů. Většina 
přednášejících přála Liberci a  jejím waldorfským 
třídám přinejmenším tolik štěstí a požehnání, jako 
mají do nynějška. Proslovy pronesla Tereza Hrůzová, 
zakladatelka waldorfských tříd a  třídní učitelka, 
ředitel školy Pavel Zeronik, Dušan Pleštil, učitel 
a  mentor, Milan Štěpanovič, rodič a  psycholog. 
Poté zahrála na flétnu několik písniček odvážná 
prvňačka Maruška Denková a zlatým hřebem bylo 
hudebně‑literární vystoupení skupiny opatovských 
lyceánů, nazvané Špatně temperovaný klavír. 
Jejich podání písní i vlastních básní je velmi lehké 
a trefné, pročež i morouse donutí k nadechnutí se 
k  plavbě životem s  úsměvem. Výstava měla také 
bohatý doprovodný program. Každé dopoledne 
týdenní výstavy se tvořilo z  hlíny, vlny, papíru 
aj. Výstavy se účastnila celá procesí libereckých 
mateřských školek, středních pedagogických škol, 
ale také vysokoškoláků a  rodičů zajímajících se 
o  alternativní vzdělávání. Spirála waldorfského 
dění v  Liberci se v  tomto týdnu roztočila zase 
poněkud rychleji. 

V  Liberci jsou nyní dvě waldorfské třídy jako 
odloučené pracoviště státní základní školy ZŠ 
Kaplického. Nyní, v  době přicházejícího jara, se 
připravujeme na předzápisové pohovory do další 
první třídy. Abychom děti lépe poznali, otevíráme 
pro zájemce každým rokem na cca 2  měsíce 
pravidelné setkávání předškoláčků. Každý čtvrtek 
od 16.30 do 18.00  hodin se mohou děti seznámit 
s waldorfským pojetím rytmu, básniček, písniček, 
pohádek a  také vyzkoušet různé rukodělné 
tvoření. Děti si vlastně zažívají takové první kratší 
epochové dění. Paní učitelky mohou zase daleko 
lépe vypozorovat, které dítě je již pro školní výuku 
připravené a  které nikoliv. Zájemců o  waldorfské 
vzdělávání je v Liberci přibližně dvakrát více, než je 
možno přijmout.

Za liberecké kolegium učitelů Tereza Hrůzová
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V TELEVIZI

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

VALENTÝNSKÁ POŠTA

Na konci ledna se pětice našich 
osmáků zúčastnila televizní soutěže 
s  názvem „Už tam budem?“, jejíž 
natáčení probíhalo v  prostorách 
iQlandie v  Liberci. V  soutěži proti 
sobě stály dva pětičlenné týmy ze 
základních škol. Proti ZŠ nám. Míru 
nastoupila ZŠ ze Stráže nad Nisou. 

Děti plnily rozmanité vědomostní 
i fyzické úkoly. Musely využít všechny 
své vědomosti i  schopnosti, po 
celou dobu se maximálně soustředit 
a  navíc se stále usmívat do kamery. 
Natáčení trvalo 10 hodin. Naše pětice 
statečných podala fantastický výkon. 
A  i  když nevyhráli, patří jim velký dík 
za to, že bojovali až do konce a skvěle 
reprezentovali školu. Moc děkujeme!

Cílem kariérového poradenství v  rámci 
projektu Férové školy je motivovat žáky 
k  přemýšlení o  svém budoucím uplatnění, 
k  sebepoznávání a  k  orientaci ve světě 
práce.   Poradenství se zaměřuje na žáky 
druhého stupně (zejména na ty se speciálně 
vzdělávacími potřebami a  žáky ohrožené 
školním neúspěchem), kteří se účastní 
exkurzí a  workshopů na středních školách 
a učilištích Libereckého kraje. 

Žáci tak mají možnost si „osahat“ různé 
profese a  obory a  získat tak jasnější 
představu o  tom, kam své kroky směřovat 

v  rámci dalšího vzdělávání po dokončení 
povinné školní docházky. Projekt si klade za 
cíl podpořit žáky při úspěšném dokončení 
základní školy, pomoci při přechodu ze 
základní školy na další stupeň vzdělání 
a setrvání na střední škole nebo učilišti.

V  tomto školním roce se naši žáci zatím 
účastnili veletrhu práce Educa My Job (9. 
ročník), profesního testování na Úřadu práce 
v Liberci (9. ročník), Živé knihovny povolání 
(9. ročník), exkurze a  prezentace oborů na 
SŠ na Bojišti (9. ročník) a SŠ řemesel a služeb 
v Železném Brodě (7.–9. ročník).

Na svátek svatého Valentýna 
jsme do školy přišli v  růžovém 
a  červeném a  žáci deváté třídy se 
proměnili v pošťáky. 

Z  krabic vyrobili krásné poštovní 
schránky, do nichž mohli naše 
děti i  dospělí házet valentýnky. 
Schránky se hned ráno rychle 
zaplnily spoustou překrásných 
přáníček, které našipošťáci doručili 
adresátům. Valentýnský den se 
vydařil.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA

Na základní škole Dobiášova vychází již několik let 
žákovský časopis pro první stupeň nazvaný Dobiášek. Ten 
obvykle obsahuje ručně zpracované výtvarné a  literární 
projevy mladších žáků. Od nového roku začali vydávat 
vlastní časopis i žáci devátého ročníku pod vedením učitele 
informatiky Tomáše Jirutky. 

 V reakci na prvostupňového Dobiáška nazvali svůj výtvor 
Dobiňák a označili jej za „staršího bráchu malého Dobiáška“, 
což velmi výmluvně vystihuje úvodní strana jejich novin. 
Každé vydání zpracovává jiná skupina. V  současné době 
vyšlo již třetí číslo druhostupňového časopisu (Březen 2019) 
a čtvrté je v přípravách.

Primárním cílem tvorby školního časopisu v  hodinách 
informatiky je aplikace již získaných dovedností při práci 
na PC v  praxi  – např. formátování wordovského souboru, 
uplatňování typografických pravidel a  grafické zpracování 
obrazových dokumentů. Celá činnost probíhá v  rozmezí 
šesti vyučovacích hodin (tzn. cca 1,5 měsíce). 

Na začátku si žáci rozdělují funkce (šéfredaktor, editor, 
grafik, fotograf, korektor a  řadový redaktor), učitel se 
pasuje do role vydavatele novin, který rozhoduje o  všem. 
Zároveň jsou stručně seznámeni s  historií tištěných médií 
a  jejich vlivu na společnost. Také se věnují tématům jako 
novinářská etika a problematika tzv. „fake news“. 

Druhou hodinu začínají žáci pod vedením svého 
šéfredaktora promýšlet samotný obsah časopisu. Postupně 
si každý z nich vybere, o čem přesně hodlá psát – zpravidla 
nejsou do ničeho tlačeni, učitel pouze klade důraz na to, aby 
se alespoň některé články týkaly školy. V  dosud vydaných 
číslech časopisu se opakovaně objevují témata jako 
rozhovory s učiteli, informace o dění ve škole, recenze filmů, 
seriálů a  počítačových her, sportovní události, novinky ze 
světa IT a mnoho dalších. 

Třetí až pátou vyučovací hodinu se žáci věnují samotné 
tvorbě. Poslední hodina je pak věnována finální editaci. 

Následně je časopis za pomoci žáků vytištěn, svázán 
a  rozdán do jednotlivých tříd. Každý z  členů redakce si 
ponechá jeden výtisk pro sebe, což je jednak zasloužená 
odměna a s ohledem na to, že jsou již v posledním ročníku, 
tak i památka na jejich působení na ZŠ Dobiášova. 

 Tomáš Jirutka

Každoročně ZŠ Dobiášova hostí na výměnném pobytu 
holandské studenty z  Amersfoortu. Letošní týdenní pobyt 
v Liberci začal nejprve prohlídkou školy a účastí na hodinách 
tělocviku, biologie a  informatiky, při kterých jsme zažili 
mnoho legrace. 

V  úterý žáci představili svým partnerům město Liberec, 
jeho památky, navštívili radnici a  zoo. Ve středu se vydali 
hosté na poznávací zájezd do Prahy, zatímco čeští studenti 
se na chvíli vrátili do školních lavic. 

Jelikož jsme sportovní škola, v  dalších dnech jsme 
do programu zahrnuli lyžování ve skiareálu Bedřichov, 

bowlingový turnaj, iQlandii a aquapark. Páteční odpoledne 
se o  holandské kamarády postarali hostitelské rodiny. 
Spousta jich zavítala na Ještěd, někteří navštívili zápas 
Bílých tygrů v Aréně. 

Celý týden se odehrával ve znamení dobré nálady, vřelých 
vztahů a spousty zábavy. Každým rokem se daří zapojovat 
více do projektu celé rodiny našich žáků. Nejen studenti, 
ale také jejich rodiče se osmělují v konverzaci v cizím jazyce 
a příkladně se starají o svěřené děti. 

Únorové setkání proběhlo ke spokojenosti všech a my už 
se těšíme na květnový výjezd do Holandska.

ČASOPIS PRO KAŽDÝ STUPEŇ

HOLANDSKO 2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘÍŽANSKÁ

Kniha libereckého novináře a  publicisty Jana Šebelky 
„Liberecké rozhovory“ zaujala učitelky ostašovské školy 
Mgr. Martinu Krupkovou a Mgr. Danielu Šťastnou natolik, že 
se rozhodly připravit pro žáky 7. ročníku projekt inspirovaný 
touto knihou. Šebelkovy Rozhovory obsahují zajímavé 
informace o deseti osobnostech, jejichž osud byl nějak spjat 
s Libercem. 

V  první fázi dostaly děti zadáno, aby ve skupinách 
zpracovaly životopisy 5 osobností z  knížky (Stanislav 
Hnělička, Marta Kottová, František Peterka, Miloslav 
Nevrlý, Jan Pikous). Do projektu byla přidána ještě osobnost 
paní Issy Engelmannové – Němky, která po 2. světové válce 
byla nucena Liberec opustit. O  svém dětství i  dospívání 
vypráví v knize Dům se zelenou střechou. 

 V hodinách občanské výchovy žáci prezentovali ostatním 
spolužákům získané informace. V hodině českého jazyka se 
seznámili s knihou Jana Šebelky a připravili si některé otázky, 
které potom mohli využít při besedě přímo s autorem knížky 
Janem Šebelkou. Ten byl tak laskav a navštívil ostašovskou 
školu a  společně s  žáky sedmého ročníku strávil příjemné 
odpolední vyučování nad povídáním nejen o  Libereckých 
rozhovorech.

15. března čekalo žáky překvapení v podobě City game po 
Liberci, kterou pro ně společně s firmou Souběh, s.r.o. paní 

učitelky připravily. Žáci v  průběhu dopoledne prošli místa 
spojená s  šesti osobnostmi. Celé odstartovala osobnost 
Františka Peterky na liberecké přehradě, v  putování děti 
pokračovaly do parku Clam‑Gallasů, přes který chodil malý 
Stanislav Hnělička z pekárny na náměstí Českých bratří do 
hotelu Zlatý lev každé ráno s čerstvým pečivem. Na náměstí 
Edvarda Beneše čekal děti foto criss ‑cross inspirovaný 
návratem Issy Engelmannové po padesáti letech zpět 
do Liberce. Cesta kolem divadla F. X. Šaldy pokračovala 
do „Zahrady vzpomínek“ naproti libereckému bazénu, 
kde děti mohly využít nabytých přírodovědných znalostí 
v poznávačce jizerskohorských zvířat k poctě pana Nevrlého. 

Celý program končil v židovském muzeu na Ruprechtické 
ulici s úkoly, které se vázaly k osudům Marty Kottové. Díky 
nasbíraným indiciím se podařilo otevřít 4 zámky tajemné 
truhly. Ta pak vydala svůj poklad, o  který se sedmáci 
spravedlivě rozdělili. Po celou dobu jednotlivé skupinky 
pořizovaly fotodokumentaci z  navštívených míst, a  tím si 
žáci vyzkoušeli práci fotografa Pikouse. 

Teď už je jen čeká nacvičit divadelní představení 
inspirované osudy právě Stanislava Hněličky a  Lisy 
Engelmannové. 

Sedmákům přejeme, aby si divadlo užili stejně jako 
dosavadní průběh projektu.  ZŠ Křížanská, Liberec

PO STOPÁCH LIBERECKÝCH ROZHOVORŮ
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Dostala se nám nabídka, které jsme se chopili, a  tři žáci 
z  páté třídy se zúčastnili krajského kola soutěže T  – Profi, 
pořádané Krajskou hospodářskou komorou v  Liberci. Cílem 
soutěže byla podpora polytechnické výuky. Prověřit šikovnost 
účastníků a  konstruktérské dovednosti žáků, studentů 
a možnost vyzkoušet si realizaci díla v týmu. 

Naši žáci soutěžili v týmu se čtyřmi studenty SŠ Na Bojišti 
v Liberci. Úkolem bylo sestrojení velkého stroje na motorový 
pohon ze stavebnice Merkur. Abychom nenechali nic 
náhodě, dvakrát jsme se sešli a  trénovali. „Malý a  Velký“ se 
sesedli u  jednoho stolu, vzali stavebnici Merkur s  letadélky, 
vrtulníkem a  dali se do skládání stroje. Zkoušeli si různé 
týmové techniky a  postupy, měřili si čas, a  to jak skládání, 
tak rozmontování toho, co sestrojili. Naše žáky z V. třídy to 
ohromně bavilo, byli do toho zapálení ještě o to víc, že patřili 
do týmu s „velkýma klukama“. 

Pár cenných rad celý tým dostal od mistra „Velkých“, 
který se této soutěže neúčastnil poprvé. Nutno vlastně 
podotknouti, že my „dospěláci“ jsme na samotné soutěži 
směli pomoct pouze ústní radou, nikoliv vzít šroubovák či 
nějakou součástku do ruky. Takže příležitost, že si to mohli 
všichni dopředu spolu vyzkoušet, byla potřebná a  byli jsme 
za ni rádi. 

Po dvou setkáních nanečisto následoval den samotné 
soutěže a žáci se na ni moc těšili. Po cestě mi říkali, že se jim 

o  tom i  zdálo. Sešli jsme se přímo na místě soutěže na SPŠ 
technické v Jablonci nad Nisou, kam dorazilo sedm takových 
smíšených týmů, jako byl ten náš. 

Nejprve nás příjemně přivítali organizátoři soutěže 
a  seznámili s  pravidly. Po krátké pauze jednotlivé týmy 
přistoupily k jednotlivým pracovním stolům, obdržely kufr se 
stavebnicí, šanon s plánem, a pak jsme si to všichni společně 
odstartovali…„3, 2, 1, start!“ A  čas se začal odpočítávat na 
interaktivní tabuli. Na sestavení celého stroje totiž měly 
týmy dvě a půl hodiny. Bylo to napínavé, náročné, ale zároveň 
zábavné. 

V  týmu jsme měli náhradníka, který se vystřídal, když si 
někdo potřeboval odpočinout nebo odběhnout a  společně 
jsme bojovali, co jsme uměli. Když jednotlivé týmy postupně 
dokončily své stroje, byla vyhlášena pauza na oběd

Zatímco my jsme si pochutnávali na řízku, porota 
měla plné ruce s  vyhodnocováním. Po obědě jsme byli 
seznámeni s jednotlivými kritérii a chybami, které měly vliv 
na celkové vyhodnocení týmů. Přišel očekávaný okamžik, 
tedy vyhlášení výsledků. Náš tým se sice neumístil na 
prvních třech místech, ale přesto jsme byli rádi, že jsme 
měli možnost se takové soutěže účastnit. Máme zážitky 
a  nové zkušenosti, hlavně žáci Martin, Štěpán a  Tonička 
a to se cení nejvíce. Rozhodně jsme si to všichni užili! O to 
ostatně šlo i pořadatelům.  

 Martin, Štěpán, Tonička a Libuše Srpová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLY

VÁNOČNÍ JARMARK JAKO PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Žáci 5. tříd v  prvním pololetí školního roku 2018/2019 
dokázali, že finanční gramotnost nemusí představovat 
jen nezáživné téma ve škole. Obě páté třídy se zapojily do 
projektu s Českou spořitelnou pod názvem Abeceda peněz. 

Od začátku školního roku pracovaly děti na přípravě 
svého ekonomického projektu. Jejich cílem bylo uspořádat 
vánoční jarmark. Úkolem chlapců a děvčat v rámci přípravy 

bylo propočítat náklady a finanční rozpočet svého projektu, 
vymyslet strategii prodeje a domluvit se na tvorbě výrobků. 

Vrcholem celého projektu byl vánoční jarmark, který 
uspořádali páťáci v  předvánočním čase v  krásné kulise 
vestibulu budovy České spořitelny ve Felberově ulici. Každá 
třída měla k  dispozici celkem 4 stánky. Ve dvou stáncích 
děti prodávaly vlastnoručně zhotovené výrobky – svícny, 
sněhuláčky, adventní věnce, záložky, šály, knoflíky, andělíčky 
pro štěstí, ozdoby na stromeček a  jiné milé dárečky. Další 
dva stánky nabízely občerstvení pro návštěvníky – dobroty, 
které napekli a  připravili sami žáci s  pomocí maminek, 
a také teplé nápoje – čaj, kávu a dokonce i svařené víno. 

Děti si na dvě hodiny vyzkoušely role prodejců. Prodávaly, 
počítaly, vracely peníze, balily zákazníkům nakoupené zboží. 
Někteří z žáků si vyzkoušeli i roli vyvolávačů. S megafonem 
lákali zákazníky v  ulicích centra Liberce a  snažili se je 
přesvědčit k návštěvě jejich jarmarečních stánků. Po celou 
dobu prodeje panovala velmi příjemná atmosféra, která 
vyčarovala úsměvy na tvářích návštěvníkům i  dětem. 
Zákazníci odcházeli spokojení se svými nákupy a  děti byly 
potěšeny, že je o jejich výrobky takový zájem. 

Děkujeme zaměstnancům České spořitelny, že našim 
žákům umožnili účast v tomto výjimečném projektu. Naši 
žáci zjistili, jak obtížné je připravit a realizovat podnikatelský 
záměr. Ale zároveň se přesvědčili, že kvalitní příprava, 
zodpovědná práce a úcta k zákazníkům přináší zisk a dobrý 
výsledek.  Radek Hanuš, ředitel školy
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SOBOTNÍ ŠKOLA JAK SE ČERTI ŽENILI

Milovníci a  příznivci anglického jazyka se již 
potřetí tradičně sešli třetí březnovou sobotu 
ve škole a  – věřte či ne – i  v  sobotu pilovali 
a  zlepšovali své jazykové umění. Kurz byl jako 
obvykle  plně obsazen tentokrát dětmi ze šestých 
ročníků, jehož část se intenzivně připravuje na 
studijně poznávací zájezd koncem května do 
Anglie. 

Kurz byl rozdělen do dvou dopoledních 
bloků a  jednoho odpoledního. Během kurzu 
se účastníci zdokonalili nejen v  mluveném 
projevu, ale i v osvojení si nové slovní zásoby na 
různá témata. Formou her, křížovek, projektů, 
pracovních listů, konverzace, diskuze a písničky 
se od 9 do 14  hodin ponořili do anglofonního 
světa. 

Mezi témata patřil golf, životní prostředí, 
cestování, anglické fotbalové kluby, anglicky 
psaná literatura  W. Shakespeara, města 
a  velkoměsta. Všichni pracovali s  velkým 
nasazením, a  proto jim patří velké poděkování 
za skvěle odvedenou práci, kterou neminul ani 
certifikát o  účasti, sladká odměna, pracovní 
portfolio, ale hlavně dobrý pocit z  krásně 
strávené studijní soboty se skvělými spolužáky. 
Drahocenné zkušenosti uplatní nejen při výuce, 
ale hlavně při samotném pobytu v  zahraničí 
nejen s námi, ale i s rodiči na dovolených v cizích 
zemích. Jsem ráda, že o tento kurz je velký zájem, 
a již teď se těším na příští.

Veronika N. Švarcrová, 
vedoucí kurzu a učitelka AJ

V  neděli 20.  ledna jsme se skupinou dětí z  družiny navštívili 
odpolední představení v  Divadle F. X. Šaldy, muzikálovou pohádku 
Jak se čerti ženili. Svátečně nastrojení jsme se sešli, a protože jsme 
měli ještě chvíli čas, udělali jsme si malou procházku po centru 
Liberce a vyfotili jsme se na památku.

Některé děti byly v  divadle poprvé, proto jsme udělali malou 
prohlídku, obdivovali jsme krásné foyer, v  baru si objednali 
občerstvení na přestávku, abychom nemuseli stát frontu, a  pak už 
jsme se usadili na svá místa na balkoně.

Se zaujetím jsme sledovali příběh líného prince Vendelína, jeho 
hamižné tety Korduly a  princezny Adélky, která se vydala do světa 
hledat prince svých snů. A  protože děti byly moc hodné, tak se ani 
nebály, když se na jevišti objevilo celé peklo s  čerty a  Luciferem! 
Přestávku v  průběhu představení jsme využili k  občerstvení 
a konverzaci o první polovině pohádky. Druhá půle utekla neuvěřitelně 
rychle. Silným potleskem jsme se snažili co nejvíce poděkovat 
hercům za úžasný zážitek, o kterém jsme si povídali cestou ke škole, 
kde si děti vyzvedli rodiče. Už se těšíme na další pohádku v divadle!

Za děti ze školní družiny 
vedoucí vychovatelka Vlaďka Vozková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA
DĚTSKÝ KLUB HUSOVA

FIKTIVNÍ FIRMA

Dětský klub Husova vznikl 1. září 2018. V současné době jej 
navštěvuje pravidelně 82 dětí a  vykazuje podporu 80 osob 
zaměstnaných nebo práci aktivně hledajících. 

Zejména pro matky samoživitelky je činnost klubu velice 
vítaná. Mohou se s  klidným svědomím věnovat své práci 
a  to i  s  pracovní dobou do pozdějších odpoledních hodin. 
Klub je v provozu v plném rozsahu i o prázdninách a školním 
volnu, což rodiny velmi oceňují. 

Rozmanitá, pestrá činnost dává dětem možnost 
dalšího osobnostně sociálního rozvoje. Důležitou součástí 
programu je pravidelný pobyt venku. Mezi nejoblíbenějšími 
jsou mezi dětmi hry s  dominovými kostkami, hra 
kostičkovaná, týmové soutěže, práce s  PC, různé turnaje, 
kvízové hry, tancování, poslouchání písniček, malování, hry 
u  tabule, fotbal s  panem vychovatelem na školním hřišti 
i procházky k liberecké přehradě. 

V  pozdějším odpoledni je čas i  na úkoly a  přípravu na 
vyučování. Klub dává též možnosti brzkého odchodu pro 
děti navštěvující zájmové kroužky mimo školu, což zařazení 

do školní družiny, která má svůj program, plně neumožňuje. 
Projekt umožňuje maximální vstřícnost zájmům rodiny 

v rámci péče o jejich děti, když rodiče pracují. 

Dětský klub Husova při ZŠ s RVJ Liberec, Husova 142/44, je zařízení 
naplňující klíčovou aktivitu   s  podporou z  Operačního programu 
Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) při   realizaci projektu Rozšíření 
poskytovaných služeb rodičům žáků mladšího školního věku  – 
registrační číslo CZ.03.  1.  51/0.0/0.0/17_077/000792, prioritní osa 
OPZ: 1.2 Rovnost žen a  mužů ve všech oblastech, a  to i  pokud 
jde o  přístup k  zaměstnání a  kariérní postup, sladění pracovního 
a  soukromého života a  podpora stejné odměny za stejnou práci   
Ministerstva práce a sociálních věcí na dobu určitou do 30. 6. 2021.

Před několika lety se ZŠ Husova 
přihlásila do projektu, který ověřuje 
možnost realizace fiktivních firem 
na základních školách. Z  původních 
třech fiktivních firem zůstala jedna, 
která se v  současné době přibližuje 
firmě reálné. V  osmém ročníku se děti 
v  rámci seznámení se s  problematikou 
volby povolání zcela reálně ponoří do 
činností reálné firmy. Pomocná tužka  – 
tak se jmenuje žákovská firma, prodává 
školní potřeby, které žáci školy i  učitelé 
potřebují. Nakupují ve velkoobchodě, 
vedou skladovou evidenci, vytváří si 
vlastní marketing, reálně prodávají, 
účtují. Tomu věnují nejen čas při 
vlastní výuce, ale i  o  přestávkách a  ve 
svém volnu. Nasazení a  kreativita těch 
letošních osmáků je úžasná. Je vidět, že 
realita života je táhne a rádi dělají věci, 
které mají smysl a účel. Na nich se nejlépe 
učí. Velice dobře a  s  pokorou přijmou 
radu, odstraňují chyby a nedostatky. 

A jejich zákazníci? Je jich opravdu plno 
jak mezi žáky, tak i  učiteli. Vždyť každý 
občas potřebuje novou tužku, gumu, 
pravítko či sešit.
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BILINGVNÍ TŘÍDA S VÝUKOU NĚMČINY

V  září  2018 byla na ZŠ Husova otevřena oficiálně třída 
s bilingvním vzděláváním v jazyce německém. Nebyla to až 
tak velká novinka a nic, s čím by škola neměla zkušenosti. 
Již deset let se velice aktivně na škole zapojuje cizí jazyk do 
nejazykových předmětů především formou CLIL, a to jak ve 
třídě s  výukou německého, tak anglického jazyka. Letošní  
1. C to má však oficiálně zařazeno do vzdělávacího programu 
s  patřičnou doložkou MŠMT. Během prvního pololetí se 
zvládli prvňáčci nejen naučit číst, ale příklady v matematice 
spočítají správně česky i  německy, zazpívají německé 
písničky a zvířátka a některé rostliny pojmenují také oběma 

jazyky. Děti učení baví, vidí v  něm smysl, nemají potřebu 
překládat, umí naslouchat a rozumějí. Na tom má zásluhu 
i  Jan Bobrowski, německý student, který na škole působil 
půl roku jako dobrovolník. Děti si ho zcela zamilovaly 
a  hltaly od něj každé slovo. Nejoblíbenější aktivitou bylo 
pexeso, samozřejmě v němčině. Jan se věnoval třídě několik 
hodin týdně a přineslo to své ovoce. Na děti teď čeká nová 
tvář. Už ji netrpělivě vyhlížejí a těší se. 

Pro školní rok 2019/20 bude otevřena opět bilingvní třída 
s  výukou němčiny. Informace naleznete na stránkách ZŠ 
s RVJ Liberec Husova na portále www.zapisyzs.liberec.cz.
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PLAVECKÉ ÚSPĚCHY

Z AKCE DO AKCE

POPRVÉ NA LYŽÍCH

ZŠ Orlí i její odloučené pracoviště v Gollově ulici je škola zřízená pro žáky s mentálním postižením. Součástí školy jsou třídy pro žáky s lehkým 
mentálním postižením, speciální třídy, do kterých dochází žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a také specializované třídy 
pro děti s poruchou autistického spektra. Dětem je věnována individuální péče, přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého z nich. 

Žáci naší školy se v březnu zúčastnili „Náborového regionálního 
přeboru v  plavání 2019“, který pořádá SK Handisport Liberec. 
Poprvé v  přeboru závodili také naši čtyři chlapci s  poruchou 
autistického spektra. Žáci trénují dvakrát týdně, jednou v  rámci 
tělesné výchovy a podruhé pod dohledem trenérů z Handisportu. 
Ve své věkové kategorii se umístili na krásných předních pozicích. 
Kluci perfektně zvládli stres z  prostředí i  množství lidí a  měli ze 
svých úspěchů velkou radost! Všichni získali medaile a diplomy. 

Během posledních čtyř měsíců jsme toho zažili spoustu  – 
plavání, bruslení (to nás baví hodně!), akci Vánoce v Aréně, výuku 
na dopravním hřišti, vánoční soutěžení v  tělocvičně, exkurzi do 
Obchodní a  praktické školy v  Liberci, Muzikohrátky v  liberecké 
knihovně, Urban Jump Arénu, návštěvu Ekocentra v  Oldřichově 
v  Hájích, regionální kolo ve stolním tenise, modro ‑bílý den, 
divadelní představení v Lidových sadech, tvoření v Galerii a mnoho 
dalšího. Všichni žáci mají velkou pochvalu, na akcích ve škole 
i mimo ni se chovají vzorně a programy je moc baví.

V  prosinci již tradičně připravili žáci dramatického kroužku 
z  „Gollovky“ pro své spolužáky z  obou škol vánoční loutkové 
představení. Tentokráte se zaměřili na připomenutí tradic v období 
adventu. Loutky i  potřebné kulisy vytvářeli žáci sami, vyprávění 
obohatili zpěvem tradičních vánočních písní za doprovodu 
vlastnoručně vyrobených hudebních nástrojů. Představení bylo 
zábavné, poučné a nemělo chybu!

Žáci 6. a 8. třídy odloučeného pracoviště 
Gollova zažili své první lyžařské úspěchy 
na běžecké trati ve Vratislavicích v  rámci 
třídenního lyžařského minivýcviku. Bylo 
jim naděleno krásné počasí a žáci se mohli 
vyřádit do sytosti. Naučili se základním 
dovednostem běhu na lyžích i  pravidla 
chování v  horách. Po skončení výcviku se 
dětem nechtělo do školy pro vysvědčení 
a prosily učitele o jeho prodloužení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORLÍ
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DRAMACENTRUM BEZEJMÉNA

V rámci projektu mezinárodní spolupráce v oblasti hudby 
a výchovy dětí a mládeže „1 + 1 = 1“ se zpěváci studentského 
pěveckého sboru Altitudo a jejich partneři z polské hudební 
školy Państwowa Szkoła Muzyczna Jelenia Góra na začátku 
února sešli na společném workshopu v  hotelu Kavka na 
Malé Skále. 

Zpěváci prožili pět dní společnou prací  – připravovali 
společné koncerty, zlepšovali hlasovou techniku, studovali 
nový repertoár. Našel se čas i  na výtvarné dílny, hry 
a  večerní zábavu. Zpěvákům se věnovali profesionální 
klavíristé, hlasoví poradci a sbormistři. V rámci projektu 1 + 

1 = 1 zpěváky čeká ještě třídenní soustředění v Polsku a dva 
koncerty – v Liberci a v Jelení Hoře.

Název projektu vystihuje myšlenku: 1 český sbor + 1 polský 
sbor rovná se 1 společný sbor. 

Žadatelem projektu je Jeleniogórskie Centrum Kultury, 
Polsko, partnerem Dramacentrum Bezejména, z.s., Projekt 
CZ.11.  4.  120/0.0/0.0/16_012/0001741 je financován z  prostředků 
Evropské unie z  Programu Interreg V ‑A  Česko ‑Polsko, podpořen 
Euroregionem Nisa, Libereckým krajem a  statutárním městem 
Liberec. Děkujeme. 

Padesát českých a německých dětí strávilo na začátku 
března pět úžasných dní na česko‑německém semináři 
v  Českém ráji. Hlavní náplní semináře byla aktuální 
společenská témata, která lektoři s  dětmi řešili pomocí 
metod dramatické výchovy a prožitkové pedagogiky. 
Volný čas vyplnily oblíbené výtvarné dílny, společné hry  

a outdoorové aktivity. Děti i dospělí se také zabývali 
otázkou, jaká témata by chtěli v budoucích letech společně 
řešit. V projektech bude Dramacentrum pokračovat, v létě 
plánujeme další seminář, na který se mnozí účastníci již těší.

Projekt „Společná budoucnost“ podpořil Česko‑německý 
fond budoucnosti a Statutární město Liberec. Děkujeme.

1 + 1 = 1

SPOLEČNÁ BUDOUCNOST
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