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90EDITORIAL

Vážení čtenáři,
naše základní školy mají za sebou konkurzy na 

ředitele, jimž letos končilo zákonné šestileté funkční 
období. V  tuto chvíli už zbývají jen dvě poslední  – ZŠ 
Oblačná a  Ještědská, které přijdou na řadu ve druhé 
polovině roku. Jak se asi dalo předpokládat, všichni 
kandidující ředitelé s  velkým přehledem obhájili své 
posty, když hlasování sedmičlenné výběrové komise, 
složené dle požadavků školského zákona, bylo až na 
jednu výjimku jednomyslné.

Není to vůbec špatná zpráva, protože tím ředitelé 
prokázali svou kvalitu a  mohou dále pokračovat ve 
strategickém střednědobém úkolu, který jsme jim jako 
rezort školství v  září  2016 zadali  – plynule zvyšovat 
kvalitu vzdělávání hned v několika oblastech. Budu jim 
v tom držet palce.

Co konkurzy ukázaly? Především to, že místo ředitele 
není i přes svou atraktivitu finanční (průměrný měsíční 
plat šplhá k  60 tisícům Kč) nikterak vyhledávané 
hlavně pro svou byrokratickou přebujelost. Zkrátka 
ředitel, který ručí svou hlavou jako jediný za školu jako 
celek, je dnes především úředník, čelící každoročně 
záplavě papírování (hlavní zásobitel je stát) a  rovněž 
častým kontrolám státních úřadů. To, že liberecké 
školy dokážou v této přetahované se státem pravidelně 
obstát bez jakýchkoli ztrát, svědčí o  tom, že jsou 
v tomto směru dobře řízeny.

Na druhou stranu dlouhodobě opakuji, že je stále co 
zlepšovat, a  to mj. v  obsazení pedagogického sboru, 
v  zavádění inovativních i  neformálních forem výuky 
a zejména v otevírání škol směrem k veřejnosti a dalším 
aktérům vzdělávání.

Jsem ale také naprosto přesvědčen, že kvalitu našich 
škol není možné změnit skokově a  ze dne na den. 
Školství je oblast silně konzervativní, s  přirozenou 
obavou ze změn, jakkoli žádoucích. Je třeba tedy velmi 
dobře připravit především zaměstnance na zavádění 
změn a získat je pro ně, příp. se s těmi neadaptabilními 
rozloučit. Jen tak to může fungovat, taková je realita. 
A  máme ve městě řadu základních škol, které tuto 
cestu beze strachu nastoupily a mohou směle ukazovat 

těm zbývajícím dobré příklady praxe. I to je v procesu 
vzájemného učení nezbytné.

Svou roli sehrává i zřizovatel, tedy město zastoupené 
rezortem školství. Stanovili jsme komplexní strategii, 
vytváříme na školy stálý přiměřený tlak a  každoročně 
plnění daných cílů vyhodnocujeme (letos podruhé). 
Kam chceme školy posouvat, je možné sledovat mimo 
jiné na mém profilu (http://www.liberec.cz/langr/), 
kde jsou k dispozici jak stanovené střednědobé cíle, tak 
každoroční přehledy o činnosti škol.

Jsem velkým příznivcem otevírání škol směrem 
k rodičům a musím říci, že za poslední čtyři roky naše ZŠ 
v tomto směru zásadně pokročily. Už zdaleka neplatí, 
že rodiče zůstávají izolovaně před branami, ale školy 
se je naopak snaží velmi činorodě vtahovat do mnoha 
svých aktivit a využívat jejich znalostí a dovedností. Je 
to jediný způsob, jak veškeré vzdělávací procesy učinit 
transparentními, jak využít mnoha dobrých nápadů, jak 
školy přetvořit ve více komunitní. Královská knihovna 
v  dánské Kodani má ve štítu heslo Společně budeme 
chytřejší; kdybych je měl parafrázovat pro potřeby 
našich ZŠ, změnil bych poslední slovo na kvalitnější.

Přeji Vám všem krásné prázdniny !
Ivan Langr,

náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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NEJLEPŠÍ FOTBALISTÉ V KRAJI

Mimořádného výsledku dosáhlo družstvo fotbalistů ze 4. 
a  5. třídy, když zvítězilo ve všech svých sehraných zápasech 
a zaslouženě postoupilo na republikové finále a svátek fotbalu 
do Ústí nad Labem.

Ale pěkně popořádku: nejprve přišla vítězství nad 
Broumovskou a  Ještědskou ve skupině C, poté důležitá 
semifinálová výhra nad Hodkovicemi, posléze výhry v okresním 
finále nad Frýdlantem, Aloisinou výšinou a  Kaplického, no 
a  nakonec vítězství nad Semily, Smržovkou a  Cvikovem 
v krajském finále soutěže McDonald’s Cup v kopané.

Vynikající výkon, moc gratulujeme a ať vám to, „kluci“, střílí 
i na republikovém finále.  Radek Wiener

1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ

Jaro jsme na naší škole přivítali barvami. Celá příroda rozkvetla, rozkvetli i naši žáci a učitelé.
První jarní den jsme se oblékli do žluté. Děti plnily sluníčkové úkoly a psaly vzkazy Slunci. Žáci prvního stupně 
vytvořili ze svých těl obrovské Slunce a vzkazy, přivázané na žluté balonky, společně vypustili k nebi.
Před Velikonocemi jsme si užili ještě Den červený, zelený a kloboukový. Nevěřili byste, jak krásné a nápadité 
modely si děti doma s rodiči vytvořily. Šárka Brixiová

BAREVNÉ DNY
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ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ

Naše škola udržuje již několik let 
přátelství se školou Kapellen-Mittelschule 
v německém Augsburgu, který je zároveň 
partnerským městem Liberce. Vždy po 
roce se střídají návštěvy žáků i  učitelů 
v  Německu a  u  nás. Letos připadla 
hostitelská úloha na naši školu, a skupina 
20 žáků a  3 pedagogů z  Augsburgu tak 
měla možnost vycestovat do Česka 
a  strávit zde týden od 16. do 20.  dubna. 
Pro naše hosty jsme měli připravený 
zajímavý program, který zahrnoval nejen 
poznávání města a  okolí, ale i  sportovní 
a  společenské akce určené k  navázání 
komunikace a  přátelství mezi českými 
a německými dětmi.

Různorodými aktivitami nabitý 
program poskytl našim hostům setkání 
s  českou kulturou, přírodou i  českými 
pravidly některých her. Prohlédli si 
město Liberec, zoologickou zahradu, 
zahráli si fotbal i  vybíjenou. V  rámci 
jedenapůldenního výletu s  přespáním 
v  rekreačním zařízení Jizerky v  Bílém 
Potoce společně s žáky sedmého ročníku 
navštívili Lázně Libverda, Hejnice i  jejich 
chrám Navštívení Panny Marie, kde měli 
možnost nahlédnout do zpřístupněné 
hrobky rodu Gallasů a  Clam-Gallasů i  do 
společné hrobky mnichů františkánů.

Většina českých i německých účastníků 
považovala za top tohoto setkání hru 
vlajky, kdy dvě smíšená družstva chránila 
v  lesním vyhrazeném prostoru schované 
vlajky. Hra byla z  časových důvodů 
ukončena až po více než hodině usilovné 
snahy všech hráčů remízou.

S  našimi německými přáteli jsme se 
rozloučili v  pátek 20.  dubna. Přínosem 
tohoto setkání bylo, že jsme navzájem 
viděli a  poznali mnoho zajímavého, 
seznámili se s  jinou kulturou a zvyklostmi, 
dokázali se domluvit, navázali nové 
kontakty a  prožili příjemné chvíle ve 
společnosti „našich Němců“.

Žáci 8. a  9. třídy vzorně reprezentovali naši školu ve futsalu. Po vyhrané 
okresní skupině postoupili do finálové skupiny oblasti Česko, která se konala 
v Příbrami. Po kvalitním výkonu a vyrovnaných zápasech naši chlapci porazili 
ZŠ Plzeň (21:0) a ZŠ Příbram – Březové Hory (FK Příbram; 5:3). Do posledního 
zápasu nastoupili s vědomím, že jim stačí pouze remíza na přímý postup do 
republikového finále. Zápas se ZŠ Marjánka Praha (FC Sparta Praha) byl velmi 
kvalitní a vyrovnaný do posledních chvil. Chlapci zápas zvládli a po remíze 5:5 
postoupili z prvního místa do republikového finále, které se konalo 4. 4. 2018 
ve Žďáru nad Sázavou.

Naše škola vypravila autobus s  fanoušky, trenéry a  fotbalisty. Futsalovou 
sestavu tvořili žáci: T. Hampl (brankář), T. Vik, J. Kašpar, J. Samek, M. Kytka, 
J. Ježek, T. Stibor, R. Čáp, D. Procházka, O. Valenta, O. Pácalt, J. Winkler, D. 
Pajkrt, Š. Hejl. A volba byla správná!

Účast si kromě naší školy vybojovala i ZŠ J. Šoupala Ostrava, ZŠ Pardubice- 
-Ohrazenice a ZŠ Příbram – Březové Hory. Finále mezi naší školou a  ZŠ Příbram 
– Březové Hory bylo velmi dramatické. Náš tým záhy prohrával, ale ve druhém 
poločase zaslouženě vyrovnal pěknou brankou Šimona Hejla. Poté se šance 
střídaly na obou stranách, ale gól již v řádné době nepadl.

Rozhodovaly penalty. Štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu soupeře. 
2. místo v ČR a stříbrné medaile jsou i tak skvělým úspěchem pro naši školu 
a  musíme poděkovat všem hráčům a  trenérům za příkladnou reprezentaci 
školy!

Uznání zaslouží i  žákyně a  žáci v  rolích fanoušků, kteří přijeli spolužáky 
podpořit a vytvořili bezvadnou atmosféru.

KAPELLENSCHULE Z AUGSBURGUSTŘÍBRNÉ MEDAILE PRO BARVÍŘSKOU
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V  rámci dvouletého mezinárodního projektu Erasmus+, 
do kterého je škola v Barvířské zapojena spolu se školami 
z Islandu, Německa, Turecka a Norska, proběhlo ve dnech 
21.–29. dubna 2018 závěrečné setkání na Islandu. Naši školu 
reprezentovali 4 pedagogové a  3 žákyně 8. a  9. ročníku. 
Partnerská základní škola se nachází v  pro nás velmi 
exotickém místě – leží v souostroví Vestmannaeyjar (česky 
Vestmanské ostrovy) na jihu Islandu, 12 km od pobřeží. 
Jedná se o malé rybářské městečko, které má asi 4  300 
obyvatel a sopku coby dominantu za městem.

My jsme však měli možnost poznat nejen tento ostrov, 
ale i  další krásná místa jihozápadního Islandu  – např. 
Geysir (místo, kde v  pravidelných intervalech tryská ze 
země několik metrů vysoký gejzír a  kde v  tůňkách bublá 
vroucí voda), mohutné kaskádovité vodopády Gullfoss 
nebo vodopád Seljalandsfoss, který teče ze skály a  lze ho 
celý obejít dokola. Islandská fotogenicky krásná příroda 
všem učarovala a  radost ze zážitků nám nezkazila ani 
skutečnost, že po celou dobu našeho pobytu se teploty 
pohybovaly lehce nad nulou. Třešinkou na dortu pak byl 
dvoudenní pobyt v hlavním městě Reykjavíku, které je jen 
o málo větší než Liberec.

Na Islandu se samozřejmě také pracovalo. Žáci i učitelé 
se zde zúčastnili několika workshopů v  kreativní dílně 
Fablab, která se zaměřuje na inovace a  výzkum v  oblasti 
technologií. To odpovídá i  tématu projektu, který nese 
název „Meet up with the future“ – „Potkej se s budoucností“. 
Učili se např. navrhnout si potisk na tričko nebo originální 
jmenovku na kufr v  grafickém programu Inkscape 
a následně si je vytisknout. Dále každá skupina předvedla 

svou audionahrávku se strašidelným příběhem  – ten žáci 
ještě před setkáním museli vymyslet a  poté namluvit 
s využitím děsivých zvukových efektů. Také jsme navštívili 
prezentace lokálních škol i pracovních nabídek a měli jsme 
možnost prohlédnout si prostory několika škol, porovnat 
vybavení i výukové metody.

Setkání v neposlední řadě umožnilo učitelům i žákyním 
procvičit si angličtinu, poznávat nové přátele, ochutnávat 
nová jídla a  vidět, jak se žije jinde. Dívky byly ubytované 
v  hostitelských rodinách, takže měly možnost poznat 
všední život opravdu zblízka. Nejely však úplně do 
neznáma, ale za islandskými kamarádkami, které u  nich 
bydlely loni v  květnu během setkání v  Liberci. Slíbily si, 
že zůstanou i  nadále v  kontaktu a  v  budoucnu se možná 
znovu navštíví.

Setkáním na Islandu se náš dvouletý projekt Erasmus+ 
uzavřel, ale určitě se v budoucnu pokusíme zrealizovat další.

Ohlas žákyně 8. ročníku Terezy Dřízhalové, která se 
zúčastnila setkání na Islandu:

Island a  celkově projekt Erasmus+ byl pro mě velice 
zajímavou zkušeností. Poznávali jsme lidi z  různých koutů 
světa, zjišťovali jsme, jak žijí a co je v jejich zemích zvykem. 
Týden v  islandské rodině jsem si užila, jezdili jsme často na 
výlety, a  já tak poznávala jejich domovskou zemi. Ostrov, 
na kterém jsme byli, se mi opravdu líbil – hlavně z hlediska 
přírody. Z Islandu jsem si odvezla mnoho zážitků, vzpomínek 
a  našla jsem si přátele, se kterými jsem dosud v  kontaktu. 
Pokud si chcete zlepšit angličtinu, najít si kamarády z jiných 
zemí nebo zjistit, jak se žije v  cizině, tak vřele doporučuji 
projekt Erasmus+.

SETKÁNÍ NA ISLANDU
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DEVÁŤÁCI V TEREZÍNĚ

RODINNÝ VÍCEBOJ

Na již tradiční exkurzi do Terezína jsme se my, deváťáci, 
vypravili ve středu 16.  května. Začali jsme prohlídkou Malé 
pevnosti. Dozvěděli jsme se, že byla postavena už v 18. století 
jako součást vojenského opevnění a  teprve za 2. světové 
války byla využita jako věznice gestapa. Prošli jsme částí 
opevnění, podívali jsme se do cel nebo přijímacích kanceláří.

Průvodkyně nám cestou řekla spoustu zajímavostí. Po 
pevnosti nás čekala návštěva Muzea ghetta v centru města 
Terezín. Pro odlehčení jsme se ještě zastavili v Litoměřicích, 

kde pobýval náš český básník Karel Hynek Mácha. Po něm je 
ve městě pojmenováno leccos, například městské divadlo, 
před kterým stojí socha básníka, schody nebo škola. Někteří 
z nás vystoupali na vrchol místní dominanty, do věže zvané 
Kalich. Odměnou byl krásný pohled na historické město, 
které je pro své renesanční stavby nazýváno českou Florencií. 
Nabiti zážitky, ale unaveni, jsme rádi nasedli do autobusu 
a nechali se dovézt zpět do Liberce.

 Účastníci zájezdu

Akce, kterou připravili tělocvikáři a  ochotní žáci 8. a  9. 
ročníků, přilákala 10 rodinných týmů. Rodiče se svými dětmi 
si vyzkoušeli skok daleký, hod na cíl, kop na branku, jízdu na 
koloběžce, překážkovou dráhu a štafetu na atletické dráze. 
Na závěr došlo i na slibované opékání buřtíků.

Vítězství si  vybojovali Honzík a  Jan Seifertovi, ale ve 
skutečnosti byli vítězi všichni, kteří si přišli v sobotu trochu 
zasportovat nebo aspoň zafandit: Vítkovi, Mádlovi (2 
družstva), Holasovi, Kováčikovi, Řehákovi, Zábranští, 
Kopečtí (2 družstva) a Kořínkovi. Jiří Skalský

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO  
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Tato akce se uskutečnila 16.  května. I  žáci z  9. třídy 
naší základní školy v  Harcově Na Výběžku si tento den 
oblékli žlutá trička a  vyrazili do města získat peněžní 
prostředky na boj proti rakovině. Odhodlané skupinky 
žáků neodradilo ani nepříznivé počasí. Chodily ulicemi, 
prodávaly lidem žluté kytičky a rozdávaly letáčky, v nichž 
se všichni mohli dočíst, na co přispívají. Většina lidí, která 
si kytičku zakoupila, byla staršího věku, možná i proto, že 
v  tu dobu trávili ostatní svůj čas většinou v  zaměstnání 
nebo ve škole. Převažující část lidí se chovala přívětivě, ale 
našli se i tací, které tato akce dle jejich reakcí obtěžovala. 
To se však příliš neprojevilo na konečném výdělku, 
který, jak doufáme, pomůže v  boji proti této nemoci  – 
v  letošním roce půjdou utržené prostředky na výzkum 
rakoviny střev.

Věříme v  to, že lidé budou stejně ochotní i  v  příštích 
letech, kdy do této akce budou zapojeni i další žáci naší 
školy.

Žáci 6. třídy se 20. dubna v rámci oslav Dne Země, jehož 
se každoročně účastní miliony lidí, vydali k  Veseckému 
rybníku  – Tajchu. Autobusem se naši šesťáci vypravili 
do Vesce, dále již pokračovali pěšky až k  chatě jejich 
třídní učitelky. Zde po krátkém posilnění dostali úkoly 
(v  českém i  anglickém jazyce), jež museli ve skupinkách 
plnit. Žáci si vzali školní badatelské batohy, v  nichž 
našli např. lupu, síťku, zkumavky, desky a další užitečné 
věci, a  vyrazili za dobrodružstvím. Úkolů bylo mnoho  – 
děti například popisovaly zvířata, která žijí v  rybníce, 
zakreslovaly zkoumané okolí, do pracovních listů 
zodpovídaly otázky, vymýšlely příběhy, zaznamenávaly 
vývoj žab, pozorovaly ropuší vajíčka. Za krásného počasí, 
při zpěvu ptáků a kuňkání žab se úkoly plnily téměř samy.

Na závěr se mohli žáci osvěžit po kolena v rybníce a poté 
se již vydali na zpáteční cestu autobusem. Z ohlasů žáků 
6. třídy víme, že se jim celý projekt líbil, užili si příjemný 
den v přírodě a propojili v jednom dni výuku přírodopisu, 
zeměpisu i angličtiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU
NOC S ANDERSENEM

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

DEN ZEMĚ

Po loňské vydařené Noci s Andersenem, jež se nesla v duchu 
komiksového Čtyřlístku, jsme se na naší škole rozhodli tuto 
akci zopakovat. Pro letošní ročník, v pořadí již osmnáctý, jsme 
si zvolili téma Rychlé šípy. V  letošním roce totiž slaví výročí 
dokonce dva tituly. Kromě zmíněných Rychlých šípů (pro starší 
žáky) je to také slavná dvojice Pejsek a kočička Josefa Čapka.

Letos ve škole přenocovaly děti ze šestého ročníku, proto 
byl výběr zcela jasný  – známá pětice chlapců, jež ožila ve 
Foglarových příbězích, nás provedla celým večerem.

Ve škole jsme se sešli v šest hodin. První část celého programu 
tvořilo seznámení s  osobností Hanse Christiana Andersena. 
Děti si poslechly krátké vypravování spojené s prezentací, poté 
následoval první kvíz o drobné dárečky.

Aby žáci nepřišli o napětí, rozhodli jsme se pro ně přichystat 
stezku odvahy spojenou s  druhým úkolem. Děti se vypravily 
na trasu potemnělou školou, cestou ve dvojicích hledaly části 
označených komiksů, které musely najít všechny, správně 
seřadit a  nalepit. Kromě toho se všichni účastníci museli 
podepsat v temné místnosti na arch ozářený jen svitem svíček. 
Poté jsme se seznámili nejen s  jednotlivými příběhy, které si 
děti složily, ale také se všemi představiteli Rychlých šípů.

Velké nadšení vzbudilo také pečení muffinů  – ježků  –, 
známého hlavolamu, kterého se skupina Rychlých šípů snažila 
zmocnit a rozkrýt tajemství, které ukrývá.

Letošní přespání ve školní knihovně bylo plné 
příběhů, napětí, soutěží i  zábavy. Věříme, že se při 
nějakém zajímavém tématu setkáme i v příštím roce 
a opět povzbudíme děti ke čtení pěkných knížek.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA

Na Základní škole Aloisina výšina úspěšně proběhl projekt 
zaměřený na prevenci kyberšikany. Centrem projektu se 
stalo strukturované drama dívky postižené kyberšikanou. 
Aktivity projektu vycházely z  fiktivního deníku, avšak 
z reálného příběhu Rebeccy Ann Sedwick, na základě něhož 
účastníci improvizovali jednotlivé scény a  jejich možné či 
pravděpodobné řešení. S tímto typem projektové výuky mají 
žáci školy i učitelé dlouholeté zkušenosti. Na základě projektu 
vznikly i krátké filmy inspirované příběhem. Lekce realizovaná 
v různých třídách a skupinách dětí a studentů, reflektovaná 
odbornou komisí KVD DAMU a upravená pro potřeby učitelů 
základních a  středních škol je zdarma k  dispozici dalším 
školám Libereckého kraje. Zájemci si mohou o lekci zažádat 
na adrese info@zs-aloisinavysina.cz

Projekt byl podpořen statutárním městem Liberec 
a Libereckým krajem.

REBECCA – PREVENCE KYBERŠIKANY
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Projekt „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“, 
který probíhá na Základní škole Aloisina výšina, je zaměřen 
na předcházení vzniku odpadu. Děti prohlubují své znalosti 
v  oblasti třídění odpadu, ale zároveň si uvědomují, že 
samotným tříděním se problém nevyřeší.

Obrovské skládky, ostrovy plastu v oceánech, mikroplasty 
v tělech živočichů, to je jen malý výčet toho, čím platíme za 
životní komfort a  leckdy zbytečnou spotřebu. Děti v  rámci 
projektu navštívily spalovnu, zjišťovaly množství odpadu 

svých domácností, čistily les, vytvořily inscenaci, kterou 
budou hrát 18.  června v  Naivním divadle Liberec. Mnohé 
děti došly k osobním závazkům – nekupovat igelitové tašky, 
měnit starý typ mobilu za nový až po rozbití, pít čerstvou 
vodu místo balené…

Zajímavým zpestřením projektu byly výtvarné dílny 
pracující s odpadovým materiálem. Projekt bude pokračovat 
výjezdním seminářem 40 dětí.

Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE

PĚVECKÉ SBORY ZŠ ALOISINA VÝŠINA V NEERPELTU TŘIKRÁT ZLATÍ

Na Základní škole Aloisina výšina pracuje 5 sborů s celkem 
140 zpěváky. Přestože hlavním cílem pěveckých sborů je 
přivést co nejvíce dětí do sboru (sbory jsou tedy nevýběrové), 
zpěváci dosahují výjimečných úspěchů. V tomto školním roce 
získal přípravný sbor Sluníčka zlaté pásmo v krajské soutěži 
Vítání jara i v celostátní soutěži Zahrada písní Praha.

Mimořádného úspěchu dosáhly koncertní sbory. Studentský 
pěvecký sbor Altitudo a  dětský pěvecký sbor Výšinka pod 
vedením Miloslavy Čechlovské a za klavírního doprovodu Viléma 
Valkouna úspěšně reprezentovaly město Liberec na prestižní 
soutěži Europees Muziekfestival de Jeugd Neerpelt 2018 (Belgie). 
Neerpeltského festivalu se zúčastnilo téměř 100 sborů z  24 
evropských i mimoevropských zemí (přibližně 4000 zpěváků). 
Zpěváci z  Altituda a  Výšinky měli čest zazpívat na úvodním 

koncertu ve sportovní aréně, kde společně s dalšími pěti sbory 
přivítali tisíce účastníků festivalu. Atmosféra celého festivalu 
byla neskutečná. Průvody městem, skvěle zorganizované 
soutěže, koncerty a  doprovodné akce, ohňostroje, kapely, 
vlaječky festivalu v  každém okně města, obyvatelé Neerpeltu 
nadšeně vítající zpěváky…

Celkem zpěváci Altituda a  Výšinky z  Neerpeltu přivezli tři 
zlaté! Výšinka v kategorii sborů do 26 let (soprán, alt), Altitudo 
v kategorii smíšených sborů do 26 let a v kategorii gospel.

Účast sborů by nebyla možná bez štědrých darů a  dotací 
institucí a  firem, kterým zpěváci srdečně děkují: Odbor 
školství a sociálních věcí Magistrátu města Liberec, Liberecký 
kraj, Česká spořitelna, FCC Liberec a mnozí drobní dárci z řad 
rodičů a přátel.



PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ

V  pondělí 30.  dubna se na 1. stupni 
uskutečnil, v  souvislosti s  mezinárodním 
svátkem naší planety Země, projektový 
den zaměřený na téma Půda. Toto slovo 
má nepochybně více významů. Nás 
zajímala půda, která je základem lidské 
obživy.

Každý ročník měl připraven svůj 
specifický program. První třídy připravily 
několik dní předem na zahradě školy 
návnadu – kelímek se zbytkem jídla. 
V pondělí nalezli žáci v pasti různé drobné 
živočichy, kteří se sem nechali nalákat. Ty 
si pak blíže prohlíželi, popisovali je a vedli 
o  nich diskusi. Dále si každý žák zasadil 
fazoli a  v  následujících dnech pozoroval 
její růst.

Žákům z druhé třídy přišel dopis, v němž 
se dočetli o  neobyčejnosti a  důležitosti 
půdy. Jejich úkolem bylo přinést do školy 
různé vzorky půdy, které pak porovnávali, 
zkoumali, čím se liší, co všechno 
obsahují. Výsledky svých experimentů 
zaznamenávali do pracovních listů.

Třetí třídy si také přinesly do školy různé 
vzorky půdy. Na základě pokusů, např. 
rozmícháním půdy ve vodě, pozorováním, 
jak voda prosakuje, zkoumáním hmatem 
i  zrakem pomocí lupy, žáci vyhodnotili 
skladbu půdy a sestavili její „rodný list“.

Starší žáci pracovali ve skupinách 
a  problémovým myšlením dospívali 
k  závěrům určeným významu půdy pro 
život na Zemi. Co způsobuje erozi půdy? 
Jak člověk zvyšuje úrodnost půdy, jak ji 
naopak snižuje? Proč trpí v  některých 
oblastech světa lidé hladem? Své názory 
a  znalosti prezentovali před ostatními. 
Pokud sami neuměli přijít na odpověď, 
vyhledávali informace v  textu. Také oni 
prozkoumávali lupou vzorky zeminy 
z  kompostu. Pomocí přiděleného klíče 
pak určovali živočichy, které tam nalezli. 
Na závěr každá skupina zpracovala 
plakát se základními informacemi, 
obrázky živočichů, ale také znázorněním 
jednotlivých typů půd v  mapě České 
republiky.

V  mnoha třídách žáci dlouhodobě 
pozorovali žížaly, pro které připravili 
tzv. žížalárium. Na vlastní oči se 
přesvědčili, jak žížaly neúnavně 
prolézají zeminou a  tvoří chodbičky, 
živí se spadanými listy.

Den Země na druhém stupni byl 
zaměřen na téma spotřebitelské chování. 
K  náplni práce byly použity zajímavé 
materiály z  webu Jeden svět na školách. 
Žáci 6. a 7. ročníku se zabývali plýtváním 
potravin jak při jejich výrobě, tak 
v domácnosti.

Osmý ročník se věnoval oblečení, jeho 
výrobě i  dalšímu zpracování. Žáci se 
seznámili s  pojmem upcyklace. Někteří 
si i  prakticky vyzkoušeli, jak jednoduše 
využít staré oblečení a  ze svých výrobků 
měli radost.

Žáci devátého ročníku se zamysleli 
nad tím, co všechno obnáší výroba 
elektronických zařízení, které jsou běžnou 
součástí našich životů a bez kterých si oni 
sami život nedokážou představit.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ
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STRÁŽCI ZEMĚ ZŠ JEŠTĚDSKÁ

Strážci Země je environmentální program, který je postaven 
na originální metodice, známé jako „Výchova o  Zemi“, která 
vznikla v USA pod vedením Steva van Matreho. Program v našich 
podmínkách zajistilo SEV Sedmihorky.

Žáci 4. C, Strážci Země, odkrývali během třídenního pobytu 
v  Sedmihorkách tajemství Země. Program byl velice zajímavý 
a časově náročný, všichni pracovali se zájmem a zaujetím. Žákům 
se nejvíce líbila tajná laboratoř pana E. M. Dále je zaujala „Jídelna 
matky přírody“, kde se seznámili se sluncožrouty, masožrouty 
a  kytkožrouty. Pomocí lupy a  zrcadel zkoumali život v  lese. 
Uvědomovali si potravní řetězce, propojenost živé a neživé přírody 
a vliv činnosti člověka na přírodu.

Od rána až do 
pozdního večera byli 
venku, objevovali 
a  bádali v  terénu, 
v  „neprozkoumaném 
území“. Neodradil je 
ani déšť. O  zážitky 
nebyla nouze.

Na závěr programu 
získali žáci dva ze čtyř 
klíčů Strážců Země. Pro 
získání dalších dvou 
klíčů čeká žáky ještě 
spousta práce nejen ve 
škole, ale i doma.

EXKURZE DO TEREZÍNA

V  polovině května  jsme se s  žáky 9.  ročníků 
vypravili na exkurzi do Památníku Terezín.

Autobus nás dovezl k  Muzeu ghetta, kde žáci 
zhlédli film o  historii Terezína. Pak jsme se vydali 
přes malebné náměstí do Magdeburských kasáren, 
kde si mohli prohlédnout, jaká umělecká díla zde 
byla vytvořena.

Pak už naše cesta městem, bývalou pevností, byla 
stále pochmurnější – místo posledního rozloučení, 
krematorium a  Malá pevnost, která zaujala 
nejvíce.

Jaký dojem na naše žáky Terezín udělal, o  tom 
svědčí jejich slova:

„Byl to hodně silný zážitek, necítila jsem se tam 
moc dobře kvůli tomu, co se tam stalo. To místo by 
měl navštívit každý, aby věděl, jak krutá byla válka 
a životy Židů.“

„Přišlo mi drsný, jak tam s těmi lidmi zacházeli. 
Nejhorší asi bylo to vězení, kde museli být po 
několika lidech s jedním malým oknem.“

„Uvědomila jsem si, že když se tohle všechno 
dělo, mé babičce bylo 7 let a utíkali před Němci. Ta 
doba byla strašná a nechtěla bych to zažít. Co mě 
taky zasáhlo, byla informace, že z 10 000 dětí jich 
přežilo asi 2 000.“

„Velký obdiv těm, kteří to přežili, protože 
v takových podmínkách si to nedokážu představit.“
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DEVÁŤÁCI NAVŠTÍVILI TEREZÍN

Třídy 9. A  a  9. B vyrazily se svými učitelkami 
v  květnu na ročníkovou exkurzi do Terezína. 
Historické město, které bylo během druhé 
světové války nacisty vybráno pro židovské ghetto 
a  pracovní tábor, jim představilo svou pohnutou 
historii. Nejprve si s  průvodkyní všichni prohlédli 
Malou pevnost, kde se ocitli na samotce, v  cele, 
v  kancelářích či ve sprchách, viděli i  popraviště, 
kde Židé umírali. „Průvodkyně vyprávěla zajímavé 
a tragické detaily ze života tamních Židů, například 
jak pracovali, jak léčili své nemoci, jak byli trestáni,“ 
vzpomíná Věra Šeborová, třídní učitelka 9. B. V rámci 
prohlídky zhlédli žáci a  žákyně propagandistický 
film Třetí říše, který ukazoval Terezín jako místo, 
kde se Židům daří dobře a  žijí harmonický život. 
Mohli tak vzápětí vnímat nesoulad mezi tehdejší 
realitou a  propagandou, k  čemuž ostatně mají 
dost příležitostí i  v  současnosti. Ve škole ještě 
před exkurzí měli deváťáci možnost vidět filmy 
o utrpení během druhé světové války a diskutovat 
o nich: Pianista, Colette a dokumenty s pamětnicí, 
která přežila Osvětim. V Terezíně se děti také prošly 
po náměstí, kde si mohly představovat, jak se 
v  domech, které stojí před nimi, asi žilo desítkám 
tisíc Židů.  Eva Dušková

VÝLET DO DRÁŽĎAN SI UŽILI I RODIČE

Akční děti z  druhého stupně ZŠ 5.  května vyrazily s  učitelkou 
Veronikou Pálkovou a některými rodiči na celodenní sobotní výlet do 
Drážďan. Nevadilo jim, že musely vstávat v šest ráno, aby stihly vlak, 
a nadšeně se vydaly na cestu. Prošly si kousek města pěšky, z nádraží 
Neustadt do centra Altstadt, kde se kochaly pamětihodnostmi, jako 
byly fontány s  nymfami či socha zlatého jezdce vládce Augusta. 
Liberečtí výletníci navštívili proslulou galerii Zwinger, prohlédli 
si budovu operní scény Semperoper a  nábřeží řeky Labe. Velice je 
zaujalo interaktivní Muzeum hygieny, kde je hlavní část expozice 
věnovaná člověku. Zkoušeli různé exponáty a  aktivity, při nichž 
procvičili i  mozek. „Dalšími z  muzejních expozic byly také výstavy 
o  domácích mazlíčcích a  nejen fotografická, ale i  multimediální 
expozice o  rasismu,“ říká doprovázející učitelka Veronika Pálková.
 Eva Dušková

Žáci a  žákyně montessori tříd ZŠ 5.  května navštívily včelaře 
s  jeho včelami. Pro některé děti to byla zkouška odvahy, protože 
překonávaly strach ze žihadel, jiné zas nadšeně hladily trubce 
a zkoumaly jeho nožičky a křidélka. Liberecký včelař Zdeněk Moravec 
byl na malé průzkumníky dobře připraven a každému předal speciální 
včelařský pracovní list. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze 
života včel, které jsou pro ekosystém na Zemi zásadní, prohlédly si 
včelí úl, viděly matku včelstva, ochutnávaly med pomocí stébla trávy 
přímo z plástve. „Domů si odnesly voňavý suvenýr – kousek uschlého 
včelího vosku,“ dodává učitelka Veronika Pozlerová.

NÁVŠTĚVA VČELAŘE MĚLA SLADKOU TEČKU
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Ve čtvrtek 19. 4. jsme se s chlapci vydali na dalekou cestu 
na republikové finále v házené do Frýdku-Místku. Na tento 
turnaj naši žáci postoupili po skvělých výkonech v základním 
kole a následně i v kvalifikaci na republiku, ve které vyřadili 
Jičín. Po šestihodinové cestě jsme dorazili do místa dění 
a byli jsme odhodláni porvat se o co nejlepší výsledek.

Moc dobře jsme věděli už od začátku, že to nebudeme mít 
lehké. V základní skupině jsme měli dva nejsilnější týmy naší 
republiky. Naším prvním soupeřem byl celek Frýdku-Místku. 
Za tento tým nastoupilo hned několik chlapců, kteří startují 
i v reprezentaci. Kluci dělali, co mohli, ale sportovně musíme 
přiznat, že soupeř byl lepší. Nicméně naši hráči do toho dali 
vše a bojovali až do konce o co nejlepší výsledek. Nejlepším 
hráčem tohoto zápasu byl vyhlášen Daniel Matula (9. C).

Pak nás čekal opět velice silný tým ze Zubří. Začátek 
zápasu byl poměrně vyrovnaný, ale postupně se ukázala 
lepší úroveň našeho soupeře a  ve skóre nám začali utíkat. 
Opět velká pochvala pro naše házenkáře, kteří bez ohledu 
na stav na ukazateli dohráli zápas naplno až do poslední 
vteřiny. Nejlepším hráčem tohoto zápasu byl vyhlášen Tomáš 
Pleschinger (7. C), ale ocenění zaslouží i  Tomáš Chalupa  
(8. C), který v tomto zápase proměnil v gólovou radost 5 ze 
6 střel. Ve „skupině smrti“ jsme skončili na 3. místě a v pátek 

20. 4. nás čekal zápas o 5. místo.
Tam jsme se střetli s 11. ZŠ Baarova Plzeň. Tento soupeř byl 

pro nás výrazně hratelnější a  věřili jsme, že ho dokážeme 
porazit. Do tohoto zápasu jsme nastoupili s velkým elánem 
a  od úvodních minut jsme byli lepším týmem. Vypracovali 
jsme si náskok, který se postupně stále navyšoval, a nakonec 
jsme jednoznačně získali 5. místo. Všichni hráči podali 
výborný  a bojovný výkon, který nás dovedl k zaslouženému 
vítězství. Nejlepším hráčem byl vyhlášen zaslouženě Jan 
Hájek (9. C).

Kluci na tomto turnaji potvrdili, že patří mezi nejlepší 
základní školy České republiky v házené. Celkově vybojovali 
5. místo a  za předvedené výkony a  vzornou reprezentaci 
ZŠ Dobiášova jim patří poděkování. Vytvořili velkou partu, 
která se vzájemně podporovala, a pomohli si tak k tomuto 
úžasnému výsledku. Velké poděkování patří také paní Renatě 
Hájkové, která s námi celý turnaj absolvovala a působila jako 
trenérka ve všech zápasech.

ZŠ Dobiášova reprezentovali: Tomáš Pleschinger, Filip 
Dunda, Vojtěch Vítek, Petr Podhora, Daniel Matula, Jan 
Hájek, Matyáš Suchý, Václav Burian, Jan Tříska, Jiří Franta, 
Matěj Služevský, Tomáš Chalupa, Jan Holásek, Dmitriy 
Yerasov.  Pavel Šlechta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA
REPUBLIKOVÉ FINÁLE V HÁZENÉ

V  rámci dlouholeté spolupráce škol 
Dobiášova Liberec a  t’Hooghe Landt 
Amersfoort se naši žáci každoročně 
zúčastňují výměnného programu, 
který letos začal v  únoru příjezdem 
holandských studentů do Liberce, kde 
navštívili památky města, prohlédli si 
radnici, zavítali do iQlandie, aquaparku 
a  absolvovali exkurzi ve firmě Magna. 
Jeden den strávili v naší škole, kde jsme 
si pro ně připravili aktivity zaměřené 
na sport a  ruční práce. Další den 
vycestovali do Prahy a  letos jsme 
pro holandské partnery premiérově 
zorganizovali také lyžování.

V  týdnu od 14.  do 19.  5. jsme se vydali pro změnu my 
navštívit naše přátele v  Holandsku. První den pobytu jsme 
strávili v zábavním parku Walibi. Úterní program se tradičně 
odehrával ve škole formou výuky předmětů, které předcházelo 
přivítání ředitele školy. Odpoledne jsme se přesunuli do centra 
města, kde jsme absolvovali projížďku po kanálu, výstup na 
věž Onze Lieve Vrouwetoren a prohlídku města. Středeční den  
byl věnován celodennímu výletu do Amsterdamu: květinový 
trh, Madame Tussauds, projížďka lodí, nákupy suvenýrů. 
V dalších dnech jsme si v Amersfoortu prohlédli zoo, zavítali 

do zábavního centra Superfun a navštívili expozici válečných 
vozů a výzbroje v Muzeu kavalerie.

Děti se v průběhu pobytu v Holandsku měly možnost seznámit 
s tradicemi a odlišnou kulturou této země, navázaly a upevnily nové 
kamarádské vztahy, vyzkoušely si každodenní dopravu do školy na 
kolech, okusily některá typicky holandská jídla a  zdokonalovaly 
se v angličtině. Počasí nám přálo, náhradní rodiny se o nás vzorně 
staraly a my jsme si odvezli spoustu cenných zážitků. Obě strany 
projektu si pochvalují tuto spolupráci a  vyjádřily přání i  nadále 
v tomto duchu pokračovat. Zdenka Palubová

HOLANDSKÁ NÁVŠTĚVA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU

OSLAVA DNE ZEMĚ

Na nově vznikající školní zahradě se žáci 2. B a 4. A přičinili o to, aby zde 
pevně zakořenily tři nové jablůňky. Pomohla nám společnost Venkovský 
prostor, která spolupracuje na kooperačním projektu, jenž nese název 
„Zachování starých saských a  českých odrůd ovoce pomocí nových 
konceptů“.

Za slunečného počasí 20.  dubna žáci prožili dopoledne plné zábavy, 
poučení a práce. Zprvu nechyběly soutěže s ochutnávkami různých křížal. 
Úkolem bylo rozpoznat sušené ovoce hrušky, švestky, jablka a  višně. 
Za odměnu si odnesli sáček sušených jablíček a  osvěžili se jablečným 
moštem. Druhákům se zalíbila jablůňka odrůdy Panenské české, zbylé 
dvě odrůdy Jamese Grieva a  Šampiona přenechali o  dva roky starším 
kamarádům ze 4. A. Pak už následoval krok po kroku. Pod odborným 
a  citlivým vedením pana Janečka se žáci pustili do práce. Zvolili místo 
k zasazení, vyhloubili díru, přidali výživnou zeminu, zahrnuli, zabudovali 
opěrné kůly, vytvarovali korunu a zavlažili. Malí sadaři plnili se zaujetím 
zadané úkoly, při kterých nechyběl čas na zvídavé otázky a  odpovědi. 
Jednou z nich byla i tato: „Kdy ponese jablůňka své plody?“ Kdo ví, možná 
už na podzim sklidíme a ochutnáme jablíčko – plod našeho stromu.

Děkujeme a přejeme hodně radosti a zdaru realizátorům projektu.



FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY DĚTÍ A MLÁDEŽE V LIBERECKÉM KRAJI

SLUNÍČKOVÁ KAVÁRNA U DRUHÁČKŮ NA ZŠ NÁM. MÍRU

Asociace pro mládež, vědu 
a  techniku Amavet, o. s., vyhlásila 
pro letošní školní rok již XI. ročník 
soutěže Festival vědy a  techniky 
pro děti a  mládež. Cílem soutěže 
je podnítit zájem žáků o  vědecké 
a technické obory.

Žáci naší školy se do soutěže 
přihlásili se šesti projekty v  oblasti 
přírodopisu, ekologie, fyziky 
a  chemie. S  výsledky své práce 
nás seznámili na školním kole, které se konalo v  úterý 
20. března 2018. Žáci před pedagogy a rodiči prezentovali 
své projekty, ke kterým si připravili postery.

Předvedené prezentace byly opravdu velmi zajímavé. 
Bylo znát, že žáci na svých projektech pracovali 
poctivě a  se zaujetím pro vědu. Oceněním jim byla 

radost z  vlastní práce, kterou od 
počátečního nadšení úspěšně 
přes všechna úskalí dovedli do 
konce, a postup všech projektů do 
krajského kola soutěže.

Ve čtvrtek 22.  března  2018 v 
krajském kole soutěže hodnotila 
odborná porota ústní prezentaci 
projektů, vystavené postery 
a především vlastní vědecký přínos 
a  zaujetí pro práci. V  konkurenci 

15 přihlášených projektů byli nejlepší řešitelé odměněni 
účastí na krátkodobé odborné stáži ve Francii. Ocenění 
s  právem účasti na této stáži získali tvůrci projektů 
Pakobylka indická, Odpad a Žárovka. Všem žákům, kteří 
se soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy a gratulujeme k dosažným výsledkům.
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Druhou květnovou neděli slaví svátek maminky a druháčci 
si nejen pro ně připravili sluníčkovou kavárnu ve školní jídelně. 
Celé dopoledne věnovali s paní učitelkou přípravě programu, 
občerstvení a  slavnostní tabule. Do kavárny nemohl každý, 
vstup byl pouze ve žlutém sluníčkovém oblečení.

Odpoledne pak druháčci předvedli pásmo básniček, 

písniček, hudebních a tanečních vystoupení – hru na klavír, 
flétnu, tanec či ukázku sebeobrany Krav Maga.

Na závěr celé besídky dostala každá maminka kytičku 
s dárečkem a přáníčkem jako poděkování. Některé maminky 
se neubránily slzičkám, všichni však věděli, že to byly slzičky 
štěstí. Maminky, máme Vás rádi!



VĚDA V IQLANDII
Žáci 4.–9. tříd Základní školy Oblačná prožili v dubnu 

projektový den v iQlandii. Všichni měli možnost prohlédnout 
si celou expozici, byla pro ně připravena Velká science show, 
do které se někteří i aktivně zapojili, a návštěva planetária. 
Pro žáky 7., 8. a  9.tříd si lektoři připravili také laboratorní 
práci na téma Věda v  kuchyni, Vědecká hračka, Slyšíme 
a  posloucháme a  Voda. Tam děti plnily zadané úkoly 
a  vypracovaly  pracovní listy. Na tyto výukové modely jsme 
využili nabídku zřizovatele, který vyčlenil částku na pokrytí 
nákladů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům 
iQlandie, kteří se nám věnovali a program pro nás připravili.

3D TISK
Třídy 6. A a 6. B navštívily v dubnu Ústav pro nanomateriály, 

pokročilé technologie a  inovace při Technické univerzitě 
v  Liberci. Při návštěvě tohoto výzkumného centra si žáci 

prohlédli Laboratoř prototypových technologií a  procesů, 
kde se seznámili s  technologiemi 3D tisku. Laboratoř 
disponuje jednou z  nejmodernějších 3D tiskáren na trhu, 
která je určena pro rychlý tisk rozměrných modelů, a to až do 
velikosti 500 x 400 x 200 mm.

CHEMIQ
Ve středu 2.  května se třída 9. A  také vydala do iQlandie. 

Čekal nás tam program ChemiQ. Zkoumali jsme různá 
tajná písma a  indikátory, seznámili jsme se s  vlastnostmi 
superabsorbentu a  jeho využitím, připravili jsme oxid 
uhličitý, a  dokonce jsme, jako správní kriminalisté, pomocí 
daktyloskopické fólie a  speciálního prášku sejmuli otisk 
vlastního prstu, který jsme si mohli na památku odnést.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ



NOC S ANDERSENEM
V pátek 23. března 2018 jsme se třídy 2. A a 3. A připojily 

k  projektu Klubu českých knihoven pod názvem Noc 
s  Andersenem. Sešli jsme se v  17.30 ve škole a  společně 
trávili večer zajímavým povídáním, čtením, ale i  různými 
úkoly nejen proto, abychom se seznámili s  dánským 
spisovatelem a  jeho pohádkami, ale také abychom se 
dozvěděli něco o  spisovateli Jaroslavu Foglarovi, neboť se 
letos slaví výročí 80 let od prvního vydání jeho kreslených 
příběhů Rychlých šípů.

Jaké bylo překvapení, když žáci zjistili, že pan Foglar 
„poslal“ našim malým čtenářům dopis, ve kterém pozval 
děti na dobrodružnou cestu spojenou s  plněním úkolů 
a zakončenou pokladem. S nadšením se tedy děti v partách 
vydaly do města plnit zajímavé úkoly a  díky indiciím pak 
našly poklad  – hlavolam ježka v  kleci. Ve škole si pak děti 
hlavolam vyzkoušely a připravily se na nocování. K dobrému 
usínání nechyběl poslech Rychlých šípů, který unavené děti 
dokonale uspal. Troufáme si říci, že se Noc s Andersenem 
povedla a děti byly dle reakcí nadšené. Těšíme se proto na 
další ročník.

JAK OVLÁDAT PENÍZE
Ovládání vlastních peněz je jednou ze základních 

životních dovedností. Co vlastně znamená „ovládat“ 
peníze, jak je získat, uložit, investovat, rozumně utratit, jak 
s nimi zacházet…? To vše se děti ze 6. B dozvěděly 17. května 
v  Knihovně pro děti a  mládež pod vedením Zdeňka 
Rakušana. Propojení matematiky s  finanční gramotností 
v  návaznosti na reálný život… Sklidili jsme neobyčejnou 
pochvalu za spolupráci a vzorné chování od pořadatele, což 
nás vždy těší.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Na TUL v  Liberci studují v  programu Erasmus studenti 

a  studentky ze zahraničí. Dvě z  nich, jedna z  Ekvádoru 
a jedna z Turecka, si připravily krátkou prezentaci pro naše 
žáky z 8. a 9. třídy o své zemi, o školství a o tom, jak se jim 
líbí v  České republice. Po prezentaci se rozproudila živá 
diskuze v  angličtině, žáci se ptali a  povídali také o  sobě. 
Možná to pro některé byla inspirace, proč se učit cizí jazyk 
a jaké jsou možnosti dalšího studia.

NĚMČINA NEKOUŠE
V rámci výuky druhého cizího jazyka jsme se zapojili do 

projektu Němčina nekouše a uspořádali ve škole pro žáky 
4.–9. tříd jazykovou animaci s  paní lektorkou z  Tandemu. 
Děti i vyučující německého jazyka byli nadšeni. Druhý cizí 
jazyk se učí od sedmé třídy, kroužek NJ mohou navštěvovat 
od čtvrté. Mnozí z  nich se pro učení sousedního jazyka 
i díky tomu velmi nadchli.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ OBLAČNÁ

V  sobotu 14.  dubna  2018 proběhlo v  prostorách 
Experimentálního studia v Liberci krajské kolo přehlídky 
v  dětské recitaci. Naši školu reprezentovala Amélie 
Mervartová ze 3. B. Amélie obsadila krásné třetí místo 
a byla jí udělena pochvala poroty.

Dne 17.  4.  2018 proběhlo okresní kolo matematické 
olympiády. Naši školu reprezentovali Matěj Potůček 
z  8.  A  a  Lukáš Albrecht z  6. A. Oba byli velmi úspěšní. 
Matěj se ve své kategorii Z8 umístil na 9. až 10. místě 
a Lukáš v kategorii Z6 na 8. až 12. místě.

I  v  letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže 
Office Arena, která dává žákům možnost otestovat své 
dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou 
vazbu pro další zlepšení. Do krajského kola postoupily 
z  naší školy dvě žákyně z  9. ročníku  – Eliška Pavlová 
a Kateřina Novotná. Káťa se umístila na druhém místě, 
Eliška na místě třetím.

V měsíci dubnu 2018 se žáci z 5. A zúčastnili Národního 
testování 2017/18. Žáci byli on-line testováni z českého 
jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů 
a  anglického jazyka. Výsledky našich žáků v  českém 
jazyce a matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných 
škol. Špičkových výsledků z  naší školy dosáhlo  
7 žáků z  oblasti obecných studijních předpokladů,  
8 žáků z  českého jazyka a  7 žáků z  matematiky. Test 
z  anglického jazyka potvrdil u  většiny žáků úroveň A1, 
což je úroveň, kterou očekává Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání od žáka na konci  
5. třídy základní školy.

K úspěchům a umístění našim žákům blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci školy. Vedení školy
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Všechno klaplo. Počasí bylo báječné, nezmokli jsme 
a zároveň jsme nepadali vedrem. Ale hlavně všechny děti od 
4. do 9. třídy celou trasu přes osm jizerských tisícovek v plné 
polní zvládly s nadšením a úsměvem.

Dlouho jsme plánovali, na kterých 8 hor vystoupáme, 
abychom měli co nejjednodušší přístup. Proto jsme se 
rozhodli pro cestu vlakem brzy ráno z  libereckého nádraží 
do Hejnic. Odtud kolem chrámu Navštívení Panny Marie 
jsme začali stoupat podél Černého Štolpichu k  štolpišským 
vodopádům. Viděli jsme několik pomníčků starých svážečů 
dřeva nebo jiných památek na lidská neštěstí. Nová opravená 
cesta nás dovedla až k  Tetřeví boudě. Tady jsme vrstevnicí 
pokračovali na vyhlídku Krásná Máří. Výhled do daleka byl 
opravdu skvostný. No a pak už začal samotný výstup na čtyři 
tisícovky.

První jsme dosáhli po vystoupání po dřevěných schodech. 
Ptačí kupy s  1013 m n. m. nás uchvátily dalekými obzory. 
Hřmění nad Krkonošemi a tmavá oblaka za Holubníkem jen 
strašily. Sotva jsme došli na druhou osmitisícovku (1 071 m), 
mračna se rozestoupila a my viděli i krkonošské Vysoké kolo. 
Černá hora nás přivítala po vystoupání mnoha dřevěných 
chodníků do své výšky 1 085 m. Než jsme zamířili ke 
Sněžným věžičkám (1 063 m), ještě jsme se stavili na Čertově 
odpočinku. Žulové skály věžiček vypadaly jak sochy rozeseté 
v  smrkových korunách. Teď už byl čas se rozeběhnout 
z kopce a podle navigace hledat starou Velcovku, kde jsme na 

půdě přespali. Před tím jsme se ohřáli u ohně, opekli zásoby 
a kluci nanosili od pramenů vodu. Bylo báječné, jak velcí pro 
malé i malí pro velké připravovali spontánně hry. Bolelo nás 
víc břicho od smíchu než nohy a záda od nákladu.

Ranní sestupování bylo jen chvilkovým rozběhem. Na 
křižovatce cest jsme odbočili vlevo a  začali stoupat na 
Kneipu. Stánek měl ještě tak brzy zavřeno. Vrchol 1013 m 
jsme odhadovali. Naopak skalnatá špička Jizery 1122 m byla 
velmi výrazným topem výletu. Mezi velkými balvany jsme 
vyšli na vrchol, kde dost foukalo. Viděli jsme až děčínský 
Sněžník, polské tisícovky i doly, Krkonoše. Na rašeliništních 
loukách kvetly místní rostliny. Ze všeho nejvíc nás uchvátily 
chomáčky suchopýrů.

Stoupali jsme na Smědavskou horu (1 084 m). Po vlhkých 
mechových cestách jsme se posadili na první skalku 
s  vrcholovou knížkou, oslavili, nafotili se a  za několika 
vrcholky dřevin uviděli opravdový vrchol. Samota této 
hory nám neskutečně učarovala. Začali jsme klesat před 
posledním stoupáním na nejhezčí vrchol Polední kameny 
(1 007 m). Bludiště skalek a 360° rozhled, ale i pocit, že jsme to 
dokázali, nám rozbušily srdce. Pod Frýdlantským cimbuřím 
a Hajním kostelem jsme sestoupili k údolí Černého potoka. 
Ten nám ochladil znavené nohy.

Motivace kopců zmrzliny v cukrárně u baziliky držela děti 
v  rychlém tempu. Podvečerní vlak z  Hejnic nás zavezl do 
Liberce. Zážitků a vzpomínek vezl hodně.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘÍŽANSKÁ

DĚTI S RODIČI Z OSTAŠOVA NA OSMITISÍCOVCE
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POZVÁNKA NA JARMARK

Ve středu 27.  června se na naší škole uskuteční 
již 16. Ostašovský jarmark. Smyslem této téměř každoroční akce 
je přilákat do školy nejen rodiče a  prarodiče, ale i  naše bývalé 
absolventy, aby si připomněli svá školní léta.

Jarmark bývá tematicky zaměřen a jednotlivé třídy si připravují svá 
vystoupení. I letos je tomu tak. Žáci se ve svých vystoupeních zaměří 
na život během první republiky, tedy v meziválečném období.

Jarmark obvykle začíná ve 14.00 otevřením stánků 

a zahájením prodeje. Po slavnostním zahájení začíná rozmanitý 
program. Nejprve vystupují dětičky z MŠ Pastelka, po nich žáci 
z Machnína a pak následují vystoupení žáků z naší školy.

Kromě vystoupení jsou součástí jarmarku i  soutěže. 
Návštěvníci můžou navštívit stánek „Věda nás baví“. Bohatý je 
i  sortiment zboží v  jednotlivých stáncích. Své výrobky nabízejí 
žáci za podpory rodičů a třídních učitelů.

Děkujeme partnerům za pomoc.
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UKLIĎME SVĚT – ZKAZKY Z AKCE

V pátek 6. 4. jsme se třídou vyrazili po Ostašově, abychom 
zpříjemnili prostředí místním obyvatelům i  všem, kteří jen 
procházejí tímto krajem. Byli jsme úspěšní, v tomto případě 
bohužel, nalezli jsme stovky menších i  větších odpadků. Jen 
na cestě od mostu k  budově 1. stupně jsme posbírali 656 
vajglů, a to jsme určitě nenašli všechny. Naše dojmy si můžete 
přečíst níže:

Místo PV jsme šli uklízet. Nejvíce jsem našla igelitů. Taky jsme 
se dozvěděli, jak dlouho se co rozkládá. Byla i sranda. Někteří 
tahali zbytečně těžké a  velké věci. Myslím si, že je to dobrá 
akce a že jsme toho uklidili dost. Měli by to dělat i jiní lidé. Dá 
se pomoct i doma, např. když budeme třídit odpad. Našli jsme 
strašně moc PET lahví, nechápu, kdo to dělá.

Jsem politej od nějaký černý vody a bolej mě nohy, ale jsem 
rád, jsme si mohli uklidit.

Byla to zábava, ale i humus.
Mám hrozně zpocený ruce, v  jedný jsem nesl pětikilovou 

součást od auta a v druhý ruce 8 metrů drátu.
Uklidili jsme mnoho bordelu. Teď bude svět čistčí.
Našli jsme kabelku a plechovku s pivem, ve které ještě bylo 

pivo. Našli jsme dvě mraveniště, závaží na činku a  zdechlou 
kunu, pak jsme šli do parku a našli svíčku, co se dává ke hrobu. 
A proto třiďte odpad, má to smysl.

Přál bych si, aby lidi recyklovali.
Štve mě, že lidi nechávají na zemi odpadky jen tak.

Našli jsme strašně moc odpadků tam, kde se to ani 
neočekávalo. Našli jsme botu, která byla ještě v dobrém stavu. 
Neočekávali jsme, že najdeme málo PET lahví. Když jsme byli 
v  lesíku u  parku, tak jsme tam nenašli nic. Překvapilo mě to, 
protože minulý rok tam bylo strašně moc odpadků. Pokud čtete 
tento článek, tak se teď zamyslete, jestli jste znečišťovali okolí, 
a pokud ano, tak to zkuste omezit a uklízet ty věci po sobě sami, 
a ne aby to dělal někdo jiný. Naše okolí je krásné, ale vzpomeňte 
si, třeba když jdete na výlet, kolik jste viděli odpadků.

V  jednu chvíli mi bylo špatně z  mrtvé lasičky, fuuuuj. A  na 
to jsme našli červenku v  příkopě, bylo mi jí hroooozně líto. 
Kdyby lidé pořád nekouřili a  nebo alespoň ty vajgly házeli do 
odpadkového koše! Tak my bychom byli hrozně rádi!

Je super, že jsme pomohli světu! Je strašné, že se sklo rozkládá 
1 000 let a je smutné, že to tam zítra zase bude. Docela mě bolí 
ruce a  nohy a  taky trochu záda, protože jsem se ohýbala pro 
vajgly. Uklízejte s námi!

Chci, aby lidi třídili odpad. Dnes jsme uklízeli skoro po celém 
Ostašově. Sbírali jsme snad všechno, co jsme viděli, ale většinou 
mi z  toho bylo špatně. Všechno strašně smrdělo. Bylo všude 
opravdu hodně odpadků. Nechápu, proč to ty lidi dělaj.

Aspoň jsme uklidili to, co jsme uklidili a unesli.
Myslím si, že jsme hodně pomohli. Uklidili jsme hromadu 

věcí. A  navíc to sklo by tam hnilo tisíc let. Mám z  toho dobrý 
pocit! Páťáci ze ZŠ Křížanská



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA
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V NAŠÍ DRUŽINĚ TO ŽIJE ETWINNING NA ZŠ ŠVERMOVA

EKOŠKOLA – OPĚT JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ

Severočeské vodovody a  kanalizace vyhlásily soutěž 
s  názvem „Stavíme hmyzí domečky“. Naším úkolem bylo 
hmyzí domeček sestavit, naplnit ho, umístit do školní zahrady 
a  vyfotit. Dále jsme skládali básničku o  obyvatelích, kteří 
v domečku budou žít. Děti byly šikovné, úkoly jsme si rozdělili. 
Chlapci šroubovali, natírali, děvčata skládala básničky. 
Společně jsme domečky naplnili. Dva jsme umístili ve školní 
zahradě a  jeden věnovali mateřské škole. Výsledek soutěže 
zatím neznáme, ale práce s přírodním materiálem nás bavila 
a na chvilku jsme se stali i básníky.

Den Země jsme všichni oslavili prací, tři oddělení školní 
družiny uklízely okolí školy. Děti ze 3. oddělení se dokonce 
na chvíli staly mimozemšťany, kteří přiletěli z  vesmíru, aby 
pomohli vyčistit naši Zemi. Cílem jejich přistání bylo jezírko 
u Domova seniorů ve Františkově.

Na středu 9.  5. jsme se důkladně připravovali několik 
měsíců – nacvičovali jsme vystoupení, vytvářeli jsme výrobky 
na jarmark. Chtěli jsme poděkovat maminkám za všechno, 
co pro nás dělají. Odpoledne se vydařilo, děti předvedly svá 
vystoupení, výrobků se prodalo hodně a za získané peníze se 
každé oddělení odmění na závěr školního roku.

Květen byl vyhlášen „Měsícem školních zahrad“. V  rámci 
tohoto projektu jsme se rozhodli vyzdobit školní zahradu. 
Dvě oddělení školní družiny malují obrázky přírody na 
překližku  – vznikne „Galerie na plotě“, další oddělení tká 
obrazy z přírodnin a poslední oddělení skládá díla z přírodních 
materiálů – „V krabici“. Ve středu 23. 5. budou díla umístěna na 
školní zahradu.

Mezi řadu našich dalších akcí na jaře patřilo například 
Čarodějnické odpoledne, kde děti získaly průkaz čarodějnice, 
opékali jsme vuřty, vítali jsme jaro a v rámci něj jsme vynášeli 
a  pálili Moranu, uskutečnily se velikonoční dílny pro rodiče 
a děti, navštívili jsme profesionální hasiče.

Konec školního roku se blíží, v  červnu nás čeká oslava 
Dne dětí a olympiáda v  lehké atletice. Přejeme všem krásné 
prázdniny, a jak jsme již řekli – „v naší družině to žije“.

 Julie Růžičková, vedoucí vychovatelka

Naše škola je zapojena do projektu eTwinning, jehož 
hlavním cílem je vzájemná spolupráce evropských škol, 
primárně prostřednictvím informačních a  komunikačních 
technologií. Každý projekt by měl být uzavřen se zahraničními 
partnery v libovolném počtu.

Nám se podařilo sehnat partnerské školy z  Turecka, Litvy 
a Španělska, se kterými pracujeme na projektu „Ukaž zajímavá 
místa svého města svýma očima“. Tým tvoří celkem 67 žáků 
ve věku 12–15 let a  pět učitelů. Naše škola má zastoupení 
23 žáků a  dva pedagogy, Marcelu Svačinovou a  Lenku Abu-
Mushrefovou. Cílem našeho projektu je rozšiřovat zeměpisné 
znalosti žáků, zlepšovat komunikační schopnosti v anglickém 
jazyce, dále utvářet mezipředmětové vztahy, dovednosti v IT 
technologiích, rozvíjet samostatnost, kreativitu a  spojovat 
žáky odlišných kultur.

Žáci si vzájemně představují místa svého města a  to 
prostřednictvím krátkých videí. Ty jsou v  mateřském jazyce 
s anglickými titulky. Již dvakrát proběhla s partnerskou školou 
v  Turecku videokonference. Přínosem byl rozvoj jazykových 
kompetencí a setkání s lidmi jiné kultury.

Projekt se nám podařilo úspěšně realizovat s  velkým 
nadšením žáků i samotných učitelů. Už nyní se těšíme na další 
spolupráci a nové projekty.

Již 12 let jsme zapojeni do mezinárodního projektu 
Ekoškola, který koordinuje sdružení environmentální výchovy 
Tereza. V  letošním roce jsme v  květnu počtvrté obhajovali 
tento ojedinělý titul. Auditorská komise posuzovala splnění 
kritérií pro udělení titulu a  doporučila nás k  jeho udělení. 
20.  června  2018 jedou vybraní zástupci ekotýmu do Prahy 
převzít titul z rukou ministra školství.

K  získání titulu je velmi důležitá spolupráce ekotýmu, 
který na naší škole tvoří zástupci jednotlivých tříd vedení 

kooordinátorkou EVVO Mgr. Hanou Gdulovou.
Ekotým svou činností promyšleně uskutečňuje pozitivní 

změny ve škole. Pravidelně se schází každý týden, vyjíždí na 
společné pobyty, pořádá mimoškolní výlety.

Náplň a  činnost ekotýmu spočívá v  sedmi krocích 
jednotlivých témat. Aktivity jsou propojeny do všech ročníků. 
Ekotým analyzuje stav, navrhuje řešení, vyhodnocuje 
výsledky, prezentuje svoji činnost nejenom ve škole, na 
webových stránkách, ale i na veřejnosti.
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ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ

V soutěžích ZUŠ letos naši žáci a soubory zazářili – v pátek 
11.  května v  Olomouci získal smyčcový soubor Komoráček 
ve své kategorii 3. místo a soubor Camerata ve své kategorii 
zvítězil. Nutno zmínit, že jí porota udělila druhé nejvyšší 
bodové ocenění soutěže (23,00), takže Camerata patří 
do absolutní špičky mezi žákovskými komorními soubory 
v  rámci České republiky. Oba dva soubory vedl pan Mgr. 
Ištván Matejča a  poděkování patří všem pedagogům, kteří 
se na přípravě žáků podíleli.

V  sobotu 19.  května v  Holicích se v  sólové hře na 
melodické bicí nástroje umístil Daniel Matejča na 1. místě 
a  soubor bicích nástrojů Aries získal 1. místo a  absolutní 
vítězství v soutěži s nejvyšším porotou uděleným bodovým 
hodnocením (24,00). Žáky připravil a  vedl pan Mgr. Sergej 
Grigorenko.

Úspěšní byli i naši sólisté v ostatních oborových soutěžích – 
Míša Mervartová (žákyně třídy 9. B) zvítězila v  pěvecké 
soutěži Česko zpívá a na mezinárodním klání International 
Young Talent v Ostravě získala v I. kategorii 1. místo a stala 
se absolutní vítězkou soutěže. Vzhledem k účasti zpěváků ze 
6 zemí a jejímu relativně nízkému věku – skvělé!

Jméno Daniela Matejči, žáka třídy 7. B, se již stává i  přes 
jeho nízký věk v  hudebním světě pojmem. V  60. ročníku 
prestižní mezinárodní Kocianovy houslové soutěže v  Ústí 
nad Orlicí získal v  opravdu těžké světové konkurenci 
první místo, uznání autora povinné skladby a  pozvání ke 
společnému koncertování od Pavla Šporcla.

V  únoru se v  Praze uskutečnila historicky první Hudební 
olympiáda ČR a  Tereza Bušová, žákyně třídy 6. B, získala  
v I. kategorii 3. místo. V náročné soutěži m. j. prezentovala 
na housle vlastní kompozici Ptačí píseň.

Marek Cimbál, žák třídy 9. B, poslal do skladatelské 
soutěže hudebního festivalu Janáčkův máj Generace 2018 – 
mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let – svou kompozici 
Music for Two Pianists and One Piano a  získal za ni čestné 
uznání, což je pro začínajícího skladatele v  mezinárodní 
konkurenci skvělým oceněním.

Naši žáci dosáhli výjimečných výsledků i ve sportu a zdobí 
je prvenství v turnajích i atletických závodech. Staří Řekové 
pro to měli název kalokagathia.

Naše škola opět prokázala, že je pracovištěm, které se 
účinně věnuje nejen nadaným dětem, ale vytváří optimální 
podmínky pro smysluplnou práci se všemi žáky, kteří mohou 
být na školu přijati. Bez našich souborů a sólistů si lze (nejen) 
liberecký kulturní život jen těžko představit. Toho všeho 
by nebylo možno dosáhnout bez obětavých a  tvořivých 
pedagogů a těch rodičů, kteří škole pomáhají. 

  Jan Prchal

HUDEBNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ ŠKOLA V PŘÍRODĚ BOROVICE 2018

OCHOTNÍCI Z 5. C

V  týdnu od 14.  5.  2018 proběhl první turnus školy 
v  přírodě. Složení tříd bylo pestré, jeli společně 
prvňáčci, čtvrťáci a páťáci. Šlo o skvělou příležitost, 
kdy se děti poznávaly navzájem, starší matadoři 
pomáhali nováčkům, k  vidění tak byla úžasná 
spolupráce.

Děti oceňovaly především činnostní a  tvořivou 
výuku, kterou umožňovalo prostředí a menší kolektivy. 
Odpoledne byla plná her, zábavy, soutěží a pohybových 
aktivit, např. plavání, turnaj ve vodním pólu, florbalové 
dovednosti, zumba a další. Všechny děti byly na závěr 
oceňovány za své výkony, za plnění různých úkolů, za 
snahu a odvahu. Pochválit a ocenit je třeba především 
prvňáčky, kteří se nebojácně poprali se vším, co takové 
odloučení od rodičů a  náplň školy v  přírodě přinášejí. 
Děti i dospělí odjížděli s pocitem, že se vše vydařilo podle 
plánů, spokojenost byla patrná na všech účastnících.  
 Pavlína Kolmanová

Ve středu 23. 5. se ochotníci ze třídy 5. C zúčastnili 
soutěže amatérských divadelních souborů Divadelní 
hrátky, které každoročně pořádá MŠ a  ZŠ Dlouhý 
Most. Vystoupili s  vlastní hrou, kterou pojmenovali 
Fantom. I  když se této soutěže zúčastnili poprvé, 
skvěle si vedli v konkurenci dalších 10 souborů, které 
mají s  touto soutěží již zkušenost. Sice neobsadili 
příčky vítězů, ale jejich herecký výkon byl velmi 
osobitý a  zapálený, nechyběla ani hudební čísla. 
Jejich půlhodinové snažení bylo odměněno velkým 
potleskem.   Pavlína Kolmanová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ

ČASOPIS ROKU

VOLEJBALISTÉ V SUPERFINÁLE

Naše redakční rada zabodovala 
v  soutěži Časopis roku 2018, kde ve své 
kategorii vyhrála třetí místo a  zároveň 
byla oceněna za svoji titulku.

Redakční rada ve škole funguje 
od roku 2016 a  pravidelně informuje 
o  nejrůznějších akcích a  celém školním 
dění. Pomocí časopisu mohou děti 
vyjádřit svůj osobitý názor. Napsat, 
co si o  dané problematice myslí, nebo 
navrhnout určitou formu řešení. 
Letošní rok navštěvovalo redakční radu 
dohromady 9 žáků z  prvního i  druhého 
stupně. Malí novináři pilně pracovali 
a  pod jejich rukama vznikla všechna 
letošní čísla. Přestože je časopis skoro 
novinkou, už získal dvě krásná ocenění.

V  květnu se naše volejbalové družstvo chlapců 
zúčastnilo krajského finále ve volejbalu, konaného 
v Jablonci nad Nisou.

Do krajského finále jsme postoupili po výhře 
v  okresním kole, kde kluci jednoznačně přehráli 
týmy ZŠ Sokolovská a  ZŠ Dobiášova. Náš tým do 
Jablonce odjel v  nezměněné sestavě, a  to Šimon, 
Martin a  Lukáš (hráči Dukly Liberec), Adam, Petr, 
Lukáš a Michal. Ve velmi napínavé hře jsme nakonec 
dokázali týmovou hrou zvítězit a vybojovat si postup 
do kvalifikace na republiku.

V  Jičíně se pak odehrál další boj za vítězstvím. 
Soupeři nás nebezpečně dotahovali, přesto jsme to 
dokázali a po velké snaze zvítězili a postoupili. Čeká 
nás superfinále v Karlových Varech, kde nastoupíme 
proti 6 nejlepším týmům z celé ČR.

V RUMUNSKU

Žáci a  učitelé Základní školy Broumovská v  Liberci přijali 
v  dubnu pozvání partnerské školy v  rumunském městě 
Ramnicu Valcea a strávili zde báječný týden plný sportovních 
aktivit v rámci projektu mezinárodní spolupráce Erasmus+.

Projekt s  názvem „Keep fit and be healthy“ je zaměřen na 
rozvoj zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu. 
Tohoto dvouletého projektu se účastní tři partnerské školy, 
rumunská, holandská a česká, která celý projekt koordinuje. 
Během týdne od 16. do 20.  dubna měly děti možnost 
vyzkoušet zumbu, tag rugby a badminton v prostředí solného 
dolu v Ocnele Mari, navštívit továrnu Sano Vito, která vyrábí 
bio potraviny, vyrobit si zdravou svačinu, zúčastnit se různých 
workshopů a hodin angličtiny a němčiny a především navázat 
přátelství s kamarády z partnerských zemí.

Nedílnou součástí projektu je také poznávání životního 
stylu a  rodinného života. Děti bydlely v  hostitelských 
rodinách, které se o své svěřence příkladně staraly. V závěru 
týdne všichni účastníci podnikli turistický výlet se skauty do 
národního parku Cozia, kde navštívili dva kláštery, Stanisoara 
a Turnu, a zúčastnili se her u táboráku. Poslední den byl opět 
ve znamení zumby a  večírku na rozloučenou s  diskotékou 
a rumunskými lidovými tanci.

Týden utekl jako voda a  již se všichni těšíme na další 
projektovou schůzku, tentokrát v  Holandsku, která slibuje 
další nevšední sportovní zážitky a poznávací aktivity.

Zuzana Jedličková
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SPOLUPRÁCE S KVK V LIBERCI

SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE

Základní škola U  Soudu pořádá společně se sousední 
školkou do roka několik akcí. Prolínání zájmů, aktivit 
a  vzájemné poznávání usnadňuje budoucím prvňáčkům 
přechod na základní školu.

V týdnu před zápisem se předškoláci z MŠ Rolnička přišli 
podívat do té velké opravdové školy. Žáci z 1. A  jim ukázali, 
co všechno se již naučili, jak počítají, čtou a  jak umí pěkně 
zpívat. Jednu písničku se také malé děti s nimi naučily.

Děti ze školky si potom zkusily správně sedět ve školní 
lavici a poslouchat paní učitelku. Naučily se pár uvolňovacích 
cviků a počítaly do pěti. Některé byly moc šikovné.

Následný zápis proběhl hladce a  bez obav z  nového 
prostředí.

Administrativa byla urychlena a  usnadněna novým 
zápisovým portálem s rezervačním systémem, který pro MŠ 
i ZŠ připravil Magistrát města Liberec.

V polovině května pak proběhla tzv. Školička pro budoucí 
prvňáky, které se zúčastnila většina přijatých dětí.

Postupnými kroky se povzbuzuje zájem o  školu, opadají 
obavy a děti i jejich rodiče se na školní povinnosti těší.

Doufáme, že jim to vydrží co nejdéle a alespoň v prvních 
ročnících přejeme samé jedničky.

Tradiční spolupráce naší školy s  Krajskou vědeckou 
knihovnou v Liberci má v letošním školním roce několik 
různých podob.

Kromě pravidelných návštěv žáků na výukových 
programech pořádaných přímo v  areálu liberecké 
knihovny jsou to i  naše čtenářské kluby, kam naopak 
dochází pracovníci uvedené instituce.

Vrcholnou akcí však v květnu byla literární procházka 
„Literatour“.

Přízemí hlavní budovy školy se proměnilo v Literapoint 
č. 2 a v podvečer 17. 5. 2018 usedl do čtenářského křesla 
herec libereckého divadla Petr Hanák, aby přítomným 
přednesl úryvek z  knihy Martina Selnera „Autismus 
a Chardonnay“.

Příjemně strávená půlhodinka s  láskou a  nadhledem 
líčenými příběhy ze života dětí ve stacionáři pro děti 
postižené autismem ve tvářích všech posluchačů 
vyvolala nejen úsměv, ale také zamyšlení… ještě dlouho 
nám mohla znít v hlavě jedna z velkých myšlenek tohoto 
„dílka“ nominovaného na cenu Magnezia litera 2017:   
„… někdy nestačí jen nedělat nic špatného, ale že je 
někdy potřeba udělat i něco dobrého…“ Děkujeme!

Žákovský parlament je forma žákovské samosprávy, 
která podporuje rozvoj demokratických principů a  vede 
žáky k  odpovědnému občanskému přístupu. Od roku 2012 
funguje na naší škole pod vedením jednoho koordinátora 
v  úzké spolupráci s  vedením školy. Z  řad žáků jsou voleni 
dva zástupci ze 4.–9. tříd v demokratických volbách. Kromě 
zvelebování školního prostředí a  akcí pro spolužáky se naši 
parlamenťáci věnují různým dobrovolnickým projektům 
a charitativním akcím.

ZŠ Raspenava a  ZŠ Zákupy ve spolupráci s  Krajským 
úřadem v  Liberci pořádají každoročně setkání pro žákovské 
parlamenty Libereckého kraje. Dne 10.  5. jsme se s  naším 
žákovským parlamentem této akce zúčastnili. Letošní 

jarní setkání bylo zaměřeno na téma „Možnosti propagace 
žákovského parlamentu ve škole i mimo ni“. Dozvěděli jsme 
se mnoho osvědčených tipů a  nápadů, jak vést zasedání 
žákovského parlamentu. Během skupinových aktivit jsme 
poznali, jak to funguje v  jiných žákovských parlamentech. 
Také jsme si vyzkoušeli, jak napsat krátkou zprávu 
o konferenci a jak natočit propagační video. Kromě výborného 
občerstvení jsme se těšili na diskusi s  několika členy Rady 
Libereckého kraje. Povídali jsme si o  finanční gramotnosti, 
možnostech kulturních programů pro děti a  mládež a  také 
o vlcích a jejich významné roli v ekosystému.

Děkujeme, že jsme mohli být opět součástí této akce, 
a těšíme se na další.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU

MŠ A ZŠ SPOLEČNĚ
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JARMARK ZŠ KAPLICKÉHO

Na Základní škole Kaplického v  Liberci se 
12.  června  2018 od 14 do 18 hodin uskuteční akce 
s názvem Kaplický jarmark.

Každoročně na tuto slavnost připravují žáci v  rámci 
výtvarné výchovy a praktických činností vlastní výrobky 
všeho druhu, které následně prodávají ve svém stánku. 
Jednotlivé třídy ve vlastnoručně vyzdobených stáncích 
nabízejí k prodeji nejen své výrobky, ale také velmi chutné 
občerstvení a  nápoje. Za utržené peníze si následně 
každá třída může zakoupit dle vlastního uvážení nějaké 
pomůcky nebo je mohou využít na kulturní či sportovní 
akce nebo třídní výlet.

Žáci prvního stupně si připravují svá vystoupení, 
a  proto je zde k  vidění rozmanitý program  – hrají se 
pohádky, tancuje se, předvádějí se různé triky a  zpívá 
se. Celou touto akcí návštěvníky provází DJ, který nejen 
pouští příjemnou hudbu, ale také uvádí jednotlivá 
představení. Do programu bude v  letošním roce 
zařazena také prohlídka hasičské techniky, vystoupí 
taneční skupina Takt, proběhne předvádění výroby 
skleněných šperků, prezentace práce na kahanu a také 
malování na obličej.

Každý rok má Kaplický jarmark větší a  větší úspěch 
a  přichází na něj stále více lidí. Přijměte proto od  nás 
srdečné pozvání na tuto akci a přijďte nás podpořit.

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO
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1. WALDORFSKÁ TŘÍDA PŘI ZŠ KAPLICKÉHO
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Vítání jara si 1. waldorfská třída oslavila hledáním 
pokladů na Velký pátek. Tento den se dětem v lese poblíž 
Jizerského potoka otevřela skála a zemní skřítek dovolil, 
aby si všichni směli vzít některé z  jeho pokladů. Byly to 
acháty, růženíny, křišťály i  tygří oka. Děti si v  kroužku 
zazpívaly i zatančily na písně Vyskočilo slniečko, Když sa 
búček zeliná a Travička zelená. Počasí nám přálo, a tak si 
výlet užily nejen děti, ale i jejich rodiče.

Oslavu letnic jsme si s dětmi prožili na Mariánskohorské 
chalupě v  Jizerských horách, kam směřoval náš třídenní 
školní výlet. Na výletě děti pomáhaly se záchranou 
květinkové víly Chudobky a musely získat 4 kouzelné klíče 
od 4 dveří, ve kterých byla Chudobka uvězněna. Postavily 
si z přírodnin lodičky, které na Protržené přehradě poslaly 
po vodě, vykouzlily v  lese domečky pro skřítky, běžely 
orientační běh, hrály na flétny, zpívaly, skákaly do rytmu 
násobkových řad aj. Na samotnou slavnost připravili hoši 
soušku, pro kterou vyhloubili v zemi dostatečně hlubokou 
jámu. Dívky mezitím upletly krásný věnec z  borůvčí, 
jehličí a lučních květin. Následovala krásná svatba voňavé 
nevěsty (Země) s  vesmírným ženichem (Slunce, teplo). 
Užili jsme si svěžího vzduchu, deště, jezírka se studánkou 
i svobody horských luk. Těšíme se na příští rok, kdy výlet 
uděláme ještě delší!

 Tereza Hrůzová, třídní učitelka

Náš Ekotým složený z  žáků od šesté do deváté třídy 
soustavně pracoval a přihlásil se do obhajoby titulu Ekoškoly. 
Troufám si říct, že je za námi velký kus práce. V letošním roce 
máme téma Zodpovědný spotřebitel. Všichni žáci školy se 
zúčastnili tematických dní, dozvěděli se spousty zajímavých 
informací. Proběhl také ochutnávkový den, kdy žáci za 
pomoci rodičů vytvořili zdravé dobroty. Žáci také pracovali 
na školním pozemku. V rámci projektu 72 hodin jsme vytvořili 
hmatový chodník, družina zase hmyzí hotel. Nyní pokračují 
práce na vytvoření venkovní učebny s  naučnou stezkou. 
Uspěli jsme také ve výzvě Ikea, získali jsme finanční dar, 
a tak mohl vzniknout odpočinkový koutek s různými stolními 
hrami a  knížkami. S  velkým nadšením jsme se také vrhli do 
výzvy Miluji jídlo, neplýtvám. Žáci monitorují zbytky jídel 
v jídelně. Vyplňovali také dotazník týkající se jídel a vytvořili 
si svůj jídelníček na přání. Zpracovali výukové panely, které 
máme vyvěšené ve školní jídelně. Doufáme, že se nám zbytky 
jídel sníží na co nejmenší množství.

Náš Ekotým toho opravdu stihl mnoho. Jejich odměnou 
bude výlet do Prahy, přímo do budovy Senátu, kde jim bude 
slavnostně předán titul Ekoškoly. Děkuji všem žákům za 
jejich práci.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLY

12. května 2018 proběhl jubilejní 10. ročník Výstupu na Ještěd 
Základní školy U  Školy. Společného výšlapu se zúčastnilo 177 
žáků, rodičů, přátel a  zaměstnanců školy a  14 psích parťáků. 
Tradiční sportovně-společenská akce je oblíbenou příležitostí 
vyrazit společně do přírody a  užít si společnost kamarádů 
a  známých. I  letos jednotlivé třídy volily různé trasy výstupů 
podle vlastních fyzických sil.

Počasí nám přálo. Sluníčko se průběžně schovávalo za 
mraky, takže z výletu domů si nikdo úpal nepřinesl. Výstup na 
dominantu Liberce prověřil fyzické síly a zdatnost všech turistů. 
Jen nejmladší účastník se vůbec nezapotil a  nezadýchal. Ve 
svých 14 měsících se nechal pohodlně vynést na Ještěd v krosně 
statečnou maminkou. Po zdolání vrcholu Ještědu si účastníci 
dopřáli občerstvení, rozptýlení v  podobě prohánění obřích 
bublin vyráběných paní učitelkou z 1. třídy a všichni se nechávali 
okouzlit výhledy na Liberec, Lužické hory, Český ráj a Krkonoše.

Příjemný výlet byl zakončen dlouhým sestupem přes Pláně, 
během kterého byla příležitost si popovídat s kamarády, s učiteli 
nebo i  bývalými absolventy školy. Příští rok otevřeme druhou 
desítku našeho společného výstupu a  doufáme v  ještě větší 
účast a stejně příjemnou atmosféru této pravidelné školní akce.

 Učitelé ZŠ U Školy

VÝSTUP NA JEŠTĚD
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ŽÁCI ZŠ U ŠKOLY JSOU VE FLORBALU NEJLEPŠÍ V REPUBLICE

Obrovský úspěch oslavili žáci liberecké ZŠ U Školy. V silné 
konkurenci ovládli celorepublikové finále Asociace školních 
sportovních klubů (AŠSK) ve florbalu v  Uherském Brodu 
v kategorii 6.–8. tříd a stali se českými šampiony!

Výběr chlapců ZŠ U  Školy se musel na finálový turnaj 
probít sítem pěti turnajů, které probíhaly již od podzimu. 
V  Uherském Brodu porazili Liberečáci v  základní skupině 
Valašské Meziříčí 13:6 a následně i ambiciózní domácí výběr 
7:2. V  semifinále liberecký tým změřil síly se Znojmem. 

Nervózní a  vyhecovaný zápas vyústil v  drama, které 
skončilo vítězstvím libereckých žáků v  poměru 4:2 

a  postupem do finále. Ve finále se tým ZŠ U  Školy 
utkal s  domácími florbalisty Uherského Brodu. 

Přestože skvělí moravští diváci vytvořili svým 
hráčům fantastickou atmosféru, rozjetý 

liberecký „vlak“ nebyl k  zastavení. Svého soupeře liberečtí 
žáci předčili ve všech směrech a po jasné výhře 7:0 vybojovali 
prestižní titul mistrů České republiky AŠSK ve florbalu.

Dominanci ZŠ U  Školy na finálovém turnaji dokreslila 
individuální ocenění turnaje: kapitán Lukáš Meisel vyhrál 
kanadské bodování, Filip Kříž se stal s  12 góly nejlepším 
střelcem a  byl zvolen do All Stars Teamu stejně jako Lukáš 
Plos.

Velký dík patří nejen hráčům z  republikového finále, ale 
všem žákům, kteří pomohli vybojovat postup v  krajských 
a kvalifikačních turnajích. V průběhu roku se v týmu vystřídalo 
dvacet chlapců, kteří vytvořili skvěle hrající soudržný tým. 
Bojovnost a  týmová síla dovedly tuto fantastickou partu 
k zaslouženému celkovému vítězství. 

 Hrdý trenér a učitel Mirko Stodola

V LIBERCI ROSTE HUDEBNÍ TALENT

Mladý nadaný houslista Milan Kostelenec z Liberce prožívá 
fantastický rok. Na začátku roku převzal z  rukou náměstka 
primátora Ivana Langra ocenění „Nejlepší kulturní počin roku 
2017“. Pravidelně vystupuje s  cimbálovou muzikou svého 
tatínka Dušana Kotlára a  dokazuje, že ve svých jedenácti 
letech ovládá housle lépe než leckterý zkušený houslista.

V  květnu se talentovaný muzikant zúčastnil prestižní 
mezinárodní houslové soutěže „Kociánovo Ústí“ v  Ústí nad 
Orlicí. Na jubilejním 60. ročníku této vyhlášené soutěže se 
sešlo 52 houslistů z  18 zemí. V  loňském roce zvítězil Milan 
v nejmladší – 1. kategorii. Letos se představil ve vyšší kategorii. 
Účastníci 2. kategorie měli prezentovat dvě povinné skladby – 
Ariettu a  Arabesku č. 4. Milan Kostelenec i  letos přesvědčil 
svým sebejistým výkonem porotu, aby mu přisoudila 1. cenu.

Špičkový výkon za sebou pochopitelně skrývá tvrdý 

trénink. Talentovaný žák Základní školy U Školy se na soutěž 
připravoval intenzivně od dubna. Škola mladému houslistovi 
přizpůsobila individuální studijní program, aby se Milan 
mohl každý den věnovat tréninku. Odměnou za vyčerpávající 
přípravu bylo pro Milana nejen zasloužené vítězství ve své 
kategorii, ale i závěrečný festivalový koncert vítězů Kocianovy 
houslové soutěže s populárním houslistou Pavlem Šporclem.

Významný český virtuos si v plné míře uvědomuje potenciál 
skromného jedenáctiletého chlapce z  Liberce a  usilovně se 
podílí na jeho uměleckém rozvoji. V  Liberci tak zřejmě roste 
talent, jehož rozměry možná přerostou i  hranice země. 
Spolužáci, kamarádi a  zaměstnanci školy gratulují Milanovi 
k jeho zaslouženému úspěchu a přejí mu další řadu úspěšných 
a zajímavých hudebních projektů.   
 Radek Hanuš, ředitel školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA

Jedním z  programů, který nabízí potřebný prostor 
k podpoře technické tvořivosti, je program „Mladý vynálezce“, 
který byl odzkoušen Asociací ARID Hradec Králové v  řadě 
základních škol v  minulých letech v  rámci projektů OPVK. 
Jednou z  pilotních škol byla i  Základní škola s  RVJ Husova 
v Liberci. Program je mezi žáky sedmých ročníků této školy 
zařazován díky Asociaci a ing. Jirmannovi každoročně.

V  tomto programu i  letos byly děti zaujaty výzvou stát 
se vynálezci. Učí se, jak sestavit plán k  vývoji vlastního 
nápadu a  jak ho uskutečnit. Učí se také, jak pracovat 
společně v malém týmu (4–5 žáků), kde každý člen přispívá 
speciálními zkušenostmi.

Během jednoho týdne si prožijí všechny  obecné etapy 
vývoje techniky – Odhal – Zkoumej – Inovuj! (OZI!)

První den je  Odhalování  světa okolo nás a  všeho, co 
vidíme v  tomto světě od okamžiku, kdy vstaneme, až 
do okamžiku, kdy jdeme spát. Doma, na ulici, ve škole, 
v  obchodě atd., to je tam, kde odhalujeme. Žádáme děti 
o kritický přístup k tomu, co může být zlepšeno. Užíváme 
běžných příkladů, které byly původně vynálezy.

Druhý den začínají děti  Zkoumat.  Užitím příkladů 
vynálezů se dostáváme k  tomu, jak jsou vynálezy 
vytvořeny, kde a  jak vznikl nápad  – příklady: suchý zip, 
poštovní známky atd. Naším skutečným záměrem je 
zamyšlení nad vynálezy a diskuse o tom, jak by se věci daly 
zlepšit. Je to den otázek jak, proč, pro koho, kdy atd. Když 

jdou děti večer domů, přemýšlí o svém prvním nápadu.
Třetí den začíná každé dítě přednášet třídě o  svém 

originálním nápadu Inovuje. Ve třídě s  25 dětmi může 
vzniknout i  více než 25 nápadů. Z  nich se pak vybere 7–8 
nápadů, které budou dále v  týdnu rozvíjeny a  později 
prezentovány v Tržišti nápadů společně s nápady z dalších 
tříd i škol. Výběr nápadu je proveden hlasováním dětí a pak 
je sestaven tým (tvůrce nápadu a 2–3 další žáci).

V  dalších dnech se děti učí, jak pracovat spolu 
v  malých týmech, respektovat jeden druhého, efektivně 
komunikovat s  dospělými a  prezentovat jasně své 
myšlenky a ideje. To vyžaduje enormní energii a motivaci, 
což považujeme za největší úspěch projektu.

Na konci týdne vytváří postery a  další propagační 
materiál pro Tržiště nápadů, které se uskuteční poslední 
den. Děti se učí, jak vytvářet efektivní prezentaci a  jak 
komunikovat.

Většina nápadů se týká běžných věcí, které zlepšují život 
dětem i dospělým.

Nejdůležitějším výsledkem programu se jeví odhalení 
technických talentů, kteří by se jinak „nenarodili“. To jsou 
většinou děti, které se v normálním vzdělávacím programu 
neprojevují. Teprve při tvorbě nápadu ukážou svůj talent 
a  stanou se lídry týmů, se kterými dotahují nápad do 
modelu a  k  prezentaci. Takový technický talent se objeví 
ve třídě většinou jeden, maximálně dva.

MLADÝ VYNÁLEZCE



BERLÍNSKÁ ZEĎ OČIMA ŽÁKŮ 9. TŘÍD Z ČECH A POLSKA

V  týdnu od 14. do 18.  května se dvacet žáků ze 3. B zúčastnilo 
výměnného pobytu v  Augsburgu. Hned po příjezdu nás vřele 
přijaly německé rodiny, u  kterých byly děti ubytovány po dvou. 
Následující tři dny nás čekal bohatý program: společné česko- 
-německé čtení, přímá účast ve výuce, zážitková pedagogika při 
psaní a matematice, celodenní výlet do Legolandu v Günzburgu.

Poslední den nás na augsburské radnici osobně přijali 
místoprimátor a  zástupci Německo-české společnosti. Poté 
jsme si prohlédli Zlatý sál a  další pamětihodnosti Augsburgu. 
Celý pobyt uzavírala poslední akce v  areálu školy s  bohatým 
kulturním programem, kde mimo jiné potěšily účastníky české 
děti německým hudebním vystoupením a naopak.

Děti chválíme za obrovskou odvahu a  samostatnost. I  když 
jazyk ovládají pouze částečně, dokázaly si poradit a  dorozumět 
se v  každodenních situacích v  německých rodinách. A  tak 
i hostitelské rodiny a němečtí učitelé nešetřili chválou na adresu 
našich dětí. Je až s  podivem, co všechno zvládly malé devítileté 
děti – žáci naší školy.
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Žáci 9. B ZŠ Husova vyrazili na týdenní cestu do Polska a do Berlína, kde se seznamovali s historií Berlínské zdi od její stavby 
až po pád socialismu ve východním bloku. Šlo o CLIL v praxi – tedy propojení dějepisu s němčinou v rámci projektu PASCH.

… Druhý den nás čekal výlet do muzea solidarity v Gdaňsku, kde jsme pracovali ve skupinkách. Hodně jsme se nasmáli, spolupracovali 
a taky trochu soutěžili. Čas nám tam utekl hrozně rychle.  Kristýna K.

 
… Kvůli silnému dešti jsme si procházku po Berlíně moc neužili. I tak jsme ale spatřili mnoho zajímavostí a chloub města, např. Říšský 

sněm, Braniborskou bránu či Památník holocaustu.  Jan S.

V sobotu naši polští kamarádi odjeli, někteří se slzami v očích, někteří s radostí, tak i tak, byl to, ač náročný, přesto zajímavý týden, ze 
kterého si odnášíme nová přátelství, zkušenosti a nové vědomosti z oblasti dějepisu a cizích jazyků.  Jana S.

2625 2827 …

VÝMĚNNÝ POBYT
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Každý rok touto dobou probíhá na naší škole ocenění žáků  
1. tříd za jejich čtenářské dovednosti. Žáci během školního 
roku opakovaně navštíví pobočku liberecké knihovny ve Vesci, 
kde se seznamují s  výpůjčním řádem, naučí se v  knihovně 
orientovat, jaké knihy se nabízí a  v  neposlední řadě také, 
jak se s  knihami zachází. Završením těchto setkávání je 
slavnostní pasování malých čtenářů na rytíře krásného slova.

V  pátek 25.  května navštívily naši školu paní knihovnice 

a  rytířka řádu čtenářského v  dobovém oblečení. Na tento 
den se prvňáčci pečlivě připravovali. Zpaměti se naučili slib 
čtenáře a nacvičili písně a tanečky jako dárek pro rytířku.

V  úvodu děti návštěvu srdečně přivítaly krásnou písní 
z  pohádky Lotrando a  Zubejda a  zavzpomínaly na své 
čtenářské začátky. Každá třída předvedla své nacvičené 
vystoupení. Paní knihovnice dětem na oplátku přečetla 
pohádku O  kouzelníkovi. Pak již nadešla dlouho očekávaná 
chvíle  – samotné pasování. Prvňáčci jednohlasně přednesli 
slib rytíře a pak předstoupili k slavnostnímu obřadu. Poklekli 
a  rytířka je jednotlivě mečem pasovala na rytíře řádu 
čtenářského. Na památku dostaly děti glejt, krásnou knížku 
a další pozornosti z knihovny.

Závěrem paní knihovnice přednesla báseň O  kamarádce 
knížce od Ljuby Štíplové. Děti potleskem poděkovaly 
a radostně se rozešly do svých tříd, aby si dárky prohlédly.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ
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SPOLEČNÁ DOPRAVNÍ VÝCHOVA 1. A 5. ROČNÍKU

Žáci prvního a  pátého ročníku se 23.  května zúčastnili 
projektu s  dopravní tematikou. Než si děti z  prvních tříd 
s  paní učitelkou zopakovaly pravidla silničního provozu, 
páťáci připravili překážkovou dráhu pro jízdu na koloběžkách 
a  namaskovali několika kamarádům věrohodná zranění. 
Pak už se prvňáčci nedočkavě pustili do plnění úkolů, jízd 
i  vyplňování dopravních a  zdravotních testů. Žáci z  pátých 
tříd jim pomáhali při čtení, vysvětlovali jim obtížná slova 
a mladší žáci označovali své odpovědi.

Před jízdou zručnosti si všichni nejprve správně nasadili 
helmu a bedlivě sledovali ukázku jízdy po trati s překážkami. 
Pak již musel každý prvňáček předvést jízdu sám. Starší 
žáci ochotně přiváželi koloběžky, pouštěli malé jezdce 
bezpečně na dráhu, rovnali posunuté překážky a  hlasitě je 
povzbuzovali. Jízdu všichni úspěšně zvládli, někteří borci 
dokonce s nulovým počtem trestných bodů.

Na dalším stanovišti na nás čekalo překvapení v  podobě 
simulace dopravní nehody. Žáci pátých tříd předstírali 
zraněné. Úkolem prvňáčků bylo zachovat chladnou hlavu, 
přivolat záchrannou službu a poskytnout první pomoc. Starší 
děti též hrály operátory záchranné služby a hodnotily, jak si ti 
mladší ve skupinách poradili.

V  poslední hodině malí závodníci zhlédli pohádku 
„O přechodu pro chodce“ a kreslili dopravní nehodu s účastí 
záchranných složek. Nakonec byli za svou odvahu, snahu 
a  znalosti odměněni bezpečnostním dárkem, malou 
sladkostí a diplomem.

Žákům i paním učitelkám z pátých tříd jsme poděkovali za 
spolupráci při této akci a již se těšíme na další.

 Žáci a učitelky prvních tříd
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