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Milí čtenáři,
ubíráte se řádky posledního magazínu Devadesátka
v tomto školním roce. A hned na úvod musím s radostí oznámit, co už stejně dávno vím. Totiž že liberecké
základní školy patří k nejlepším v Česku. Zcela exaktně
to potvrdila republiková analýza České školní inspekce
(ČŠI), která porovnávala situaci ve školách na úrovni
76 českých a moravských okresů mezi lety 2017–2021.
Mám z toho velkou radost, byť – jen opakuji – velkým
překvapením to pro mě není. Kvalitu a stabilitu pedagogického procesu na našich školách totiž sledujeme
i v pravidelných každoročních výstupech ČŠI. Co z velkého srovnání základních škol v Česku vyplývá pro Liberec, resp. liberecký okres?
1) Liberecké základní školy (na úrovni okresu) patří v kvalitě vzdělávání s dalšími 19 okresy z celkem
76 v Česku k nadprůměru. Jinak řečeno, zmíněných
20 okresů má nejlepší základní školy v republice (např.
dle kritérií zájem dětí, metody výuky, pedagogický proces, inovace, vztahy žák–učitel).
2) Do nejvyššího pásma patří liberecké základní školy
i v oblasti řízení škol (dokáže ve vzdělávání uspět každý
žák?), a to spolu s dalšími 21 okresy.
3) Mezi nejlepší patří liberecké základní školy i v další
oblasti, jíž je řízení učitelského sboru (hodnocení pedagogů vedením, profesní vzdělávání, proces zavádění nových učitelů atd.). Společně s námi patří nejvyšší
pásmo dalším 25 okresům ze 76.
4) Naopak naší slabinou je zatím implementace podpůrných opatření pro děti se zdravotními a sociálními
hendikepy, tj. inkluzivní (společné) vzdělávání. V tomto
směru se snažíme se školami pracovat již několik let,
na podporu inkluzivních opatření realizujeme napříč
všemi školami projekty Férové školy I a II (celkem 130
milionů korun z evropských fondů). Primární ovšem je
i dobrá příprava studentů pedagogických fakult, kteří
do praxe často nastupují se zbytečně zakořeněnými
stereotypy.
To ale neznamená, že nemáme žádná slabá místa,
nebo že je nemáme lokálně. Naopak, víme o nich a budeme na zvyšování kvality vzdělávání dále pracovat.
Stejně jako se vynasnažíme dále modernizovat naše
školní budovy, aby odpovídaly pedagogickým trendům
21. století a děti a učitelé se v nich cítili radostně a bezpečně. Neobejdeme se ale bez státu a univerzit, jejichž
úkolem je jednak kvalitně vzdělávat budoucí pedagogy, ale také vytvářet dobré podmínky pro uplatnění
speciálních profesí, jakou jsou speciální pedagogové
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a psychologové. Bez nich se ve školách už neobejdeme.
Hodně znát to ostatně bude při začleňování dětí ukrajinského původu, které do naší vlasti utekly před krutou ruskou válkou. K dnešnímu dni (20. června 2022)
jsme jich do našich základních škol zapsali bezmála
500, což je sice o něco nižší číslo, než jsme předpokládali, ale i tak nezanedbatelné. Skutečností ale bude, až
kolik ukrajinských školáků dorazí do škol 1. září. V každém případě jsem přesvědčen, že naše základní školy
tuto výzvu zvládnou, aniž by tím nějak zvlášť utrpěli
ostatní školáci.

Milí čtenáři,
dlouhodobě tvrdím, že hlavním pedagogickým úspěchem je, pokud dítě chodí do školy rádo a dokáže v ní
zažít i třeba jen malý úspěch. To je totiž ten individuální
pokrok, jakého má při vzdělávání dosáhnout; známky
jsou jen nástrojem a nikoli samotným cílem. Moc bych
si přál, aby děti 1. září nastoupily do škol zase šťastné,
i když jim to v právě končícím školním roce třeba nevyšlo dle jejich představ. Prožijte pokud možno klidné
a krásné léto.
Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu,
školství, sociální věci a cestovní ruch
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO
ŽÁCI 8. A 9. ROČNÍKŮ V NÁRODNÍM DIVADLE

V květnu jsme s žáky 9. a 8. ročníků zavítali do Prahy na
představení Robot Radius. Čapkovo R.U.R. přetvořili umělci
do jiné podoby. Ale téma zůstalo stejné. Co když nás nové
technologie a touha člověka tvořit zavedou do záhuby. Mají
lidé ještě šanci na další život?
S novými postupy se popasovali i tvůrci tohoto představení.
Ukázali, že hudbou se dá vyjádřit lidský cit, že pohybem se dá
říci všechno a počítač dokáže vytvořit umělecké dílo.

Krásná scénická hudba tvořená přímo na jevišti hudebním
mágem Michalem Pavlíčkem i taneční a pantomimické
umění Radima Vizváryho uchvátilo nás všechny. S tvůrci
jsme si pak ještě půl hodiny povídali o jejich díle.
Žáci poté navštívili nově opravenou budovu Státní opery
a znovu se divili, jakou krásu lidé v minulosti dokázali stvořit.
Zdeňka Manychová, Renata Hellmichová

OSMÉ TŘÍDY PO STOPÁCH KAROLINY SVĚTLÉ
Na jaře jsme se vydali po stopách spisovatelky
Karoliny Světlé, která tak krásně popsala naše
Podještědí. Vyběhli nebo vyjeli jsme na Pláně,
pak dolů kolem vodopádku a lomu (povídka
Lamač a jeho dítě), až k rozvalině starého
domu, kde Lamač možná žil.
Krásné roubenky a rozkvetlé stromy nás
dovedly až do Světlé pod Ještědem, kde jsme
se u školy vyfotili se sochou spisovatelky,
začetli se do jejích knih a povídali si o jejím
životě. Někteří mezitím lovili modré tabulky
na starých domech s názvy povídek. A pak
už jen dolů k Mazové Horce a nahoru ke
Skalákovně. Tady se opékaly buřtíky a hrálo
divadlo (povídky Skalák a Přišla do rozumu).
Zdeňka Manychová, Coletta Bitmanová,
Radka Benešová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ
PLASTMAKERS – SVĚT PLASTŮ
Pro žáky 2. stupně jsme ve spolupráci s Tomášem
Kolečářem a jeho projektem Plastmakers realizovali
vzdělávací program Více recyklace plastů, méně
odpadu. Ani našim žákům není otázka třídění
odpadu a ochrana životního prostředí lhostejná,
proto jim bylo názorně představeno, jak lze
s plastovým odpadem nakládat.
V teoretickém úvodu společně s lektorem žáci
pronikli do světa plastů, dozvěděli se o historii výroby
plastů, jež trvá necelých 100 let. Sami si vyzkoušeli,
jak rozemlít víčka od plastových lahví a jak vytvořit
z tohoto materiálu výrobek nový. Stačilo do školy
dopravit stroje na drcení a vstřikování plastů
a workshopy mohly odstartovat. Žáci se dozvěděli
informace o přípravě, výrobě a následné recyklaci
plastů, zároveň si mohli prakticky vyzkoušet práci
s drtičkou a vstřikovacím strojem. S hotovými
výrobky, plastovými medailemi a karabinami, byli
nadmíru spokojeni. Po úspěšném workshopu snad
všichni žáci dokázali zodpovědět Nerudovskou
otázku „Kam s ním?“ a její pokračování „Co s ním?“
a zamyslet se tak nad zodpovědnější spotřebou
plastů.

EXKURZE ŽÁKŮ 9. TŘÍD DO OSVĚTIMI
V květnu se uskutečnila exkurze žáků devátých tříd
do Muzea holokaustu Auschwitz (bývalý německý
koncentrační tábor) v Osvětimi v Polsku.
Jako doprovodný program absolvovali žáci prohlídku
centra Krakova a solného dolu Wieliczka. Tam jsme
absolvovali prohlídku solného dolu, sestoupili jsme až do
hloubky 135 metrů pod zemí po 800 schodech, celkem jsme
prošli bezmála 3 km podzemních cest vedoucích úzkými
štolami a všichni jsme obdivovali krásu podzemních kaplí.
Poté jsme se přesunuli do Krakova, kde jsme se ubytovali
a následně navštívili královský hrad Wawel.
Po zajímavé prohlídce jsme se dostali k hlavnímu bodu
programu, a to návštěvě Osvětimi, na kterou jsme se
dlouhodobě připravovali v hodinách dějepisu. Během
exkurze jsme s česky mluvícími průvodci navštívili nejprve
část Auschwitz I. – pracovní tábor, poté část Auschwitz II.
Birkenau.
Dozvěděli jsme se vše o vzniku tábora, jeho organizaci
a fungování, systému evidence vězňů, o nelidském zacházení
s nimi a propracovaném systému zpracování osobních
věcí, které původně patřily vězňům. Zhlédli jsme místní
popraviště, plynovou komoru, spalovny a expozici osobních
věcí zabavených vězňům. Na konkrétních příkladech životů
vězňů jsme se seznámili s jejich smutnými osudy včetně

procesu likvidace vězňů, počínaje jejich příjezdem vlaky přes
přípravu na vstup do plynových komor až po jejich zpopelnění
a likvidaci popela.
Prohlídka koncentračního tábora byla pro žáky silným
zážitkem a dala jim hodně podnětů k zamyšlení. Návštěva
Wieliczky a Krakova jim zase rozšířila obzory, poznali další
evropskou metropoli a dozvěděli se nové věci o polské
kultuře a historii.
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ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ
TEMATICKÉ STŘEDY
Na první tři květnové středy si naše škola připravila
neobvyklé tematické dny. První byl tzv. den bez tašek –
No backpack day. Každý si do školy mohl přinést nějakou
netradiční alternativu k běžné školní tašce/batohu. Děti
opravdu překvapily neobvyklými zavazadly. K vidění byly
např. odpadkové koše, chlebníky, nákupní vozíky, nůše,
kočárky, klece atd. Další středu se konal druhý speciální
den – Pyžamový. Žáci předvedli speciální odpočinkové
kostýmy, pyžama po prarodičích, velké župany, noční
košile a mnoho dalších pyžamových variací. Poslední byl
Retro/hippie den. V tento den všichni přišli pro změnu
v oblecích z minulých let i staletí či v barevných kreacích
éry hippie.
Pro žáky byly tyto dny příjemnou změnou a zpestřením
běžné výuky. 
Regina Matušková

EXKURZE DO PRAHY

MOTLITBA ZA DEMOKRACII
Ve středu 18. května se uskutečnil v kostele Nalezení svatého
kříže na Malém náměstí koncert sestavený z hudby Karla Kryla
Modlitba za demokracii.
V programu sestaveném Janem Prchalem vystoupil Komorní
smyčcový orchestr ZUŠ pod taktovkou Ištvána Matejči se svými
hosty. Úpravy písní byly umocněny recitací Martina Polácha
z Divadla F. X. Šaldy a působivým pěveckým projevem Věry
Soukupové. Koncert, jehož výtěžek byl věnován na pomoc
potřebným, byl velmi slušně navštíven a posluchači si odnášeli
opravdu silný hudební i emocionální zážitek.
Jan Prchal

V dubnu se třídy 5. A a 5. B vydaly na exkurzi do
Prahy. Žáci navštívili Pražský hrad, Malou Stranu,
prohlédli si muzeum Karla Zemana, Karlův most,
Staré Město, Staroměstské náměstí, Stavovské
divadlo, Václavské náměstí, Národní divadlo a prošli
se po nábřeží. Celá prohlídková trasa byla doplněna
komentářem pedagogů. Děti dostaly do skupinek
po třech pracovní listy se zajímavými úkoly, které
v průběhu exkurze vypracovávaly a v závěru
společně vyhodnotily. Výlet se vydařil a všem se
Praha líbila!
Regina Matušková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARVÍŘSKÁ

S ERASMEM+ NA SICÍLII
V rámci projektu Erasmus+ zaměřeném na prevenci šikany se v květnu skupina žáků a učitelů zúčastnila setkání na
slunné Sicílii. Společně s přáteli ze Sicílie, Portugalska, Polska
a Turecka pracovali na úkolech souvisejících s problematikou
šikany mezi vrstevníky. Aktivity byly zaměřené především
na definici šikany jako takové, na to, jaké chování je správné
a kamarádské a jaké chování je zraňující, ponižující a špatné.
Další aktivity souvisely se sebepojetím a posilováním sebevědomí a sebehodnocení. Při společných diskuzích se nezapomnělo ani na téma šikany na internetu, tzv. kyberšikany,
a upozornilo se na největší nebezpečí. Všechny účastnické
země se shodly na tom, že bojují s podobnými problémy
a velmi často čelí stejným situacím v každodenním životě.
Problém šikany nemá okamžité řešení a je potřeba na jejím
vymýcení pracovat dlouhodobě, efektivně a přátelsky.
Každodenní odpolední program, který byl připraven hostující školou Liceo Lucio Piccolo v malebném městečku Capo
D’Orlando, byl pestrý a plný rozmanitých aktivit. Žáci společně s učiteli měli možnost projít si památky, kostely, muzea a manufaktury. Velké množství času trávili především
v oblasti národního parku Nebrodi. Nechyběla ani návštěva
významné porcelánky u města Santo Stefano di Camastra či
manufaktury tradičně vyráběné konfekce, kde se šijí modely
pro značky jako Louis Vuitton aj.
Zlatým hřebem programu byla návštěva města Cefalu,
známého jeho pamětihodnostmi, jako je například katedrála Proměnění Páně, středověká prádelna nebo Mandralisca
muzeum. V krásném městě Ficarra mohli návštěvníci ocenit
řecký chrám a muzeum marionet, hedvábí a archeologických nálezů místního regionu.
Nejenom práce, cestování, ale především přátelství, lidskost, sdílení, podpora a učení se jeden od druhého – to jsou
nejdůležitější a nejcennější zkušenosti, které nás v životě posouvají nejdál. Jaký lepší odkaz si přát právě pro téma šikany?

A jak to vidí naši žáci svýma očima?
„Z Itálie si vezu spoustu nových zážitků, nové kamarády
a nové pokroky v angličtině. Žijí tam v různých směrech velmi
odlišný život oproti nám a díky tomu jsem vyzkoušela hodně nových věcí a užila si to. Navštívili jsme velké množství
zajímavých míst, ať už památky, samotné obchody, nebo
restaurace v centru města. Všichni zúčastnění tohoto projektu byli velmi milí a přátelští, jak učitelé, tak všichni žáci.
Projekt jsem si velmi užila a určitě doporučuji všem, kteří se
bojí nebo mají strach, že se v Erasmu nedomluví, do toho jít
a určitě to vyzkoušet!“
Vanesa Veselá, 8. B

„Na tento zážitek nikdy nezapomenu. Krásné památky
a i lidé. Určitě se tam chci podívat znovu. Všem doporučuji, aby se na Sicílii letěli podívat. Já a moji ostatní kamarádi
a učitelé si to též užili.“
Tadeáš Růžička, 8. B
„Děkuji ještě jednou za tuto možnost a zkušenost. Poznala jsem mnoho přátel a milých učitelů. Jediné, co mě zarazilo, byla škola: žáci neměli skříňky, do školy se nepřezouvali,
neměli oblečení na tělesnou výchovu. Výlety byly zajímavé
a všichni moji přátelé mi budou velmi chybět.“

Justýna Pešková, 7. B
„Jsem moc vděčná za to, že jsem měla tuto možnost letět
do ciziny, poznat nové přátele a učitele. Všichni jsou velmi
milí a laskaví. Zjistila jsem mnoho informací, které bych bez
tohoto výletu nevěděla, například že se na Sicílii nemluví italsky, ale sicilsky, že se ve školách nenosí přezůvky, ale chodí
tam v botách, a mají školu i v sobotu. Nejvíce budu vzpomínat na lidi a budou mi moc chybět.“ Kateřina Orysenko, 7. B



Projekt je financován z prostředků EU.
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MISTŘI REPUBLIKY VE FUTSALU!
Mladí fotbalisté ZŠ Barvířská se pod vedením učitele
Tomáše Vávry stali mistry republiky školní futsalové ligy
kategorie 8.–9. tříd.
Turnaj probíhal již od října loňského roku. Okresními koly
futsalové ligy chlapci prošli bez ztráty kytičky; výhry ve skupinách je oprávněně posunuly do dalších kol. Naši starší žáci
přistoupili k turnaji velmi zodpovědně a chuť a kvalitní hru
přetavili v postup do konferenčního finále v Praze. Zde odehráli tři zápasy, z toho ve dvou z nich dali dvacet gólů a žádný
nedostali. Ve třetím duelu narazila kosa na kámen. Po dramatickém utkání přišla první porážka proti škole z Příbrami.
Ve skupině naši borci skončili na 2. místě za Příbramí s bilancí dvě výhry a jedna prohra. Turnajem sice prošli s menším
zaváháním, ale po zásluze si zajistili postup do dalšího kola.
A tak přišlo vysněné finále České republiky! Okamžik, na který
se tolik těšili. Postupový turnaj vyvrcholil ve středu 6. dubna
ve Žďáru nad Sázavou, kde se konalo superfinále Mistrovství
České republiky školní futsalové ligy. Společně s kolektivem
Barvířské se do tohoto turnaje probojovaly celky z Příbrami

– Březových Hor, z Ostravy-Poruby a ze Znojma.
Do boje o medaile tedy postoupily čtyři nejlepší týmy z celé
České republiky. V semifinále žáci z Barvířské porazili Ostravu-Porubu. Duel byl velmi kvalitní a vyrovnaný, chlapci těžili
z efektivního zakončování a myšlenky na finále byly stále silnější. Zápas si naštěstí pohlídali a vyhráli v napínavém zápase 4:2. A pak to přišlo. Okamžik, na který se tolik těšili. Ve finále narazili na již párkrát zmiňovanou školu z Příbrami. Byli
namotivovaní duel vyhrát a oplatit soupeřům předešlou porážku. Jako tým se semkli a o poločase už vyhrávali 4:2. Ještě
ale nebyl konec! Nesměli nic podcenit či si myslet, že už vyhráli. Když ubíhaly poslední vteřiny, tak už v podstatě začali
slavit, protože jim bylo jasné, že vedení 7:4 neztratí. V zápase
jasně dominovali. Po zaznění signálu k ukončení zápasu se
právem radovali.
Žáci se v turnaji prezentovali velmi dobrou hrou, která se
opírala o kvalitní útočnou kombinaci a dobré bránění. Náš
brankář byl dokonce vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Za velmi kvalitní a zodpovědný výkon děkujeme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ

EXKURZE V MAUTHAUSENU A LINCI
V dubnu se vydali naši žáci na exkurzi do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku, jednoho z největších
komplexů pracovních táborů v Němci ovládané Evropě, který je považován za vůbec nejhorší.
Na rozdíl od jiných koncentračních
táborů byl určen pro „nenapravitelné
politické protivníky Říše“ a byl ve
většině případů využívaný na vyhlazení
inteligence prací.
Smrt zde našly tisíce vysokoškolských profesorů, studentů, umělců,
vědců a odbojářů. Během prohlídky
s audioguide jsme se dozvěděli o životě
zajatců, viděli nechvalně proslulé
„schody smrti“, po nichž byli vězni

nuceni nosit těžké kamenné kvádry
z blízkého kamenolomu. Většina z nás
využila i předem staženou aplikaci
Památníku, kde byla spousta informací
navíc.
Poté jsme popojeli do Lince na
prohlídku historického centra, kterou
jsme vzhledem k dešti upravili. Na
náměstí Hauptplatz jsme viděli
krásný morový sloup a budovu staré
radnice. Cestou k Mariendomu jsme

šli kolem domu, kde žil a tvořil Mozart.
Mariendom je označovaný za největší
kostel v celém Rakousku, údajně se
do něj vejde až 20 000 lidí. Tento
novogotický chrám jsme navštívili
a prohlédli si jeho zajímavý interiér.
Před cestou domů zbyl čas i na krátký
rozchod. Exkurze byla poučná.
Jsme rádi, že nám zřizovatel, město
Liberec, svou podporou umožnil zájezd
uspořádat.
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GRANDFINÁLE PREZENTIÁDY 2022 V PRAZE
Silva s Lukášem postoupili z okresního kola, kde získali 1. místo, do grandfilále, které se konalo ve čtvrtek
21. dubna na Newton University. Zde soutěžilo 36 týmů
z České a Slovenské republiky.
Silva s Lukášem připravili prezentaci na téma: Něco
nad námi…
Seznámili porotu a diváky se světem zvířat. Lidé si
podle nich myslí, že jsou nejvyvinutějším organismem
na Zemi, ale to úplně není pravda. Co taková kočka nebo
pes? Naši domácí mazlíčci mají mnohem lepší smysly
než my. A co teprve zvířata, které žijí volně v divočině?
Ještě se budeme muset pár stovek tisíc let vyvíjet, abychom se mohli nazvat „nejlepšími“.
V odpolední části dostaly všechny týmy od poroty
zpětnou vazbu. Cenné rady tak mohou využít při dalším
prezentování nejen na soutěži, ale i v běžném životě. Silva s Lukášem získali od poroty 75/100 bodů.
Ze soutěže si odvezli nejen zážitky, ale také certifikáty
a dárky.
Děkuji Silvě a Lukášovi za prezentaci školy, za perfektní výkon, který předvedli před porotou a diváky!

VELIKONOČNÍ JARMARK 2022

V úterý 5. dubna jsme konečně mohli uspořádat oblíbený
jarmark. Vyučující prvního stupně a paní učitelky výtvarné
výchovy na druhém stupni si připravili rukodělné dílničky,
ve kterých měly děti možnost vyrobit si tradiční pomlázky a
kraslice, ale i řadu jiných výrobků.
Kdo nechtěl tvořit, mohl si v prvním patře zakoupit velikonoční dekorace z rukou našich žáků. Kroužek zdravého vaření ve spolupráci s pedagogickými asistentkami se postaral

o občerstvení ve školní kavárničce. Ještě jednou děkujeme
kolegyním, maminkám i žákyním za upečené dobroty. Velký ohlas sklidilo i hudební vystoupení pod taktovkou pana
asistenta Kotlára.
V neposlední řadě moc děkujeme žákům naší školy, kteří
ve svém volném čase s organizací jarmarku pomohli. Těší
nás kladné ohlasy návštěvníků, kteří shodně tvrdili, že si odpoledne u nás užili děti i dospělí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLY
VÝSTUP NA JEŠTĚD
První květnovou sobotu zorganizovala ZŠ U Školy
tradiční výstup na Ještěd. V minulých dvou letech nebylo možné výšlap na libereckou dominantu uskutečnit,
protože to nedovolovala protipandemická opatření.
Dlouhé čekání a krásné počasí se možná staly důvodem, proč se na 12. ročník výšlapu na Ještěd sešlo rekordní množství účastníků.
Ke společné sportovně-turistické události se dostavilo 216 výletníků, mezi které patřili žáci, učitelé, rodiče
a jiní přátelé školy. Všem výletníkům zpestřovali dopoledne čtyři psí společníci. Výletní skupiny si mohly pro
výstup zvolit libovolnou z nabízených tras, jejichž terén
odpovídal motivaci či zdatnosti jednotlivých členů. Vrcholu Ještědu dosáhl nejrychleji Jiří Kolátor z 8. B, kterému jeho „rychlovýstup“ trval asi 50 minut. Nejmladším
účastníkem, který dorazil k ještědskému vysílači, byla
ani ne roční Viktorka. Zatím to nezvládla „po svých“, ale
s pomocí rodičů. To ji však od širokého úsměvu na tváři
neodradilo.
Po vydatné svačině se celý školní zástup vydal přes
Pláně na zpáteční cestu. Sestup do Liberce doprovázelo
slunečné počasí a všeobecná pohoda.

Radek Hanuš, ředitel školy

PRVNÍ PŘÍČKY V SOUTĚŽI BEZPEČNÝ CYKLISTA
S jarem přicházejí teplé slunečné dny a vůně trávy přímo vybízí k výletům do přírody. Dospělí i jejich děti po
zimě oprašují sportovní vybavení a vydávají se na méně
nebezpečné stezky, ale i na silnice plné rychlých aut. Neuvážené chování může způsobit dopravní potíže, a proto je důležité dětem připomenout zásady bezpečného
pohybu v silničním provozu.
Žáci si pravidla bezpečné jízdy zopakovali prostřednictvím účasti ve výtvarné a literární soutěži Bezpečný
cyklista, kterou zorganizoval Tým silniční bezpečnosti.
V rámci Libereckého kraje se v literární části soutěže
umístily tři žákyně naší školy. Páté místo obsadila Kateřina Stránská ze 6. A, na 2. místě se umístila Valerie
Horkavá ze 6. A a první pozici na stupni vítězů vybojovala Marie Holadová ze 7. A. Slohové práce našich vítězek
vyprávěly o šťastných příhodách cyklistů v provozu, ale
i o jejich nezodpovědném chování, s nímž často souvisí
neúplná povinná výbava kola.
Slohové práce postupují do celorepublikového kola
a my našim žákyním držíme palce. Už teď se těšíme na
další skvělé žákovské výtvory.
Denisa Reimannová, učitelka českého jazyka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA
MATEMATICKÉ WORKSHOPY ZAHÁJENY
Po dvě květnová odpoledne byly na Základní škole
Aloisina výšina pro rodiče připraveny workshopy týkající
se výuky matematiky.
Rodiče budoucích prvňáčků, ale i rodiče stávajících žáků
měli možnost vyzkoušet si způsob konstruktivistické výuky matematiky na vlastní kůži. V rámci matematického
workshopu, ve kterém nechyběl prostor pro počítání,
přemýšlení, řešení problémových úloh a spolupráci, jsme
si také vzájemně pokládali otázky, jak na matematiku,
otázky nutnosti rozvoje matematické gramotnosti u žáků
i otázky týkající se přesahu školní matematiky do běžného
života.
Jsme přesvědčeni, že radost z poznávání a objevování
k matematice patří. Pokud se nám podařilo přenést tuto
radost z poznávání a objevování i na účastníky těchto matematických setkání, pak náš záměr byl naplněn.
Jarmila Šírlová a Lucie Poláková

7. ŠKOLNÍ JARMARK
Jarmark naší školy se uskutečnil 26. května na prostranství
školního hřiště. Na školním hřišti bylo postaveno 20 stánků,
kde své rukodělné výrobky prezentovali žáci jednotlivých tříd
a školní družiny za vydatné pomoci pedagogů a rodičů. Svůj
stánek měly i děti z Ukrajiny, které připravily ukrajinské dobroty. Po dobu školního jarmarku probíhal kulturní program,
kde vystoupili žáci školy. V programu účinkovaly flétnové
soubory, pěvecké sbory, taneční kroužek a s tanečním vystoupením 4. A.
Pro děti byla připravena cukrová vata, balonky, zdobení
obličeje a drobné sportovní hry. Pro rodiče a ostatní návštěvníky otevřela školní jídelna Retro kavárnu.
Jaroslava Chlubnová, vedoucí akce

EXKURZE DO TEREZÍNA
V úterý 17. května navštívili žáci 9. ročníků Terezín. Exkurze
začala v Malé pevnosti.
Žáci se dozvěděli, že si zde v červnu 1940 zřídili nacisté policejní věznici a do konce 2. sv. války prošlo branou 32 000
mužů a žen. Mohli si prohlédnout jednotlivé cely, samotku,
umývárnu, popraviště a udělat si představu, v jakých podmínkách vězni žili. Překvapením pro některé žáky bylo zjištění, že zde strávil v roce 1918 poslední dny sarajevský atentátník Gavrilo Princip.
Zvláštním zážitkem byl také průchod půlkilometrovou
pevnostní chodbou. Po prohlídce a zodpovězení všech otázek se žáci přesunuli do místního kina, kde zhlédli krátký propagandistický film Darované město.
Pak už se žáci dostali do samotného města. První zastávkou bylo Muzeum ghetta, kde se z vystavených dokumentů
dozvěděli spoustu informací ze života v protektorátu. Další
zastávkou na trase byla Magdeburská kasárna, modlitebna
a replika mansardy, která dokreslila představu o způsobu
ubytování v přelidněném ghettu. Posledními zastávkami
bylo kolumbárium, krematorium a hřbitov.
Celé město je vybudováno jako pevnost a na většinu žáků
nepůsobilo moc přívětivě, navíc když si představili, co se tady
muselo dít za 2. světové války. Žáci exkurzi zhodnotili jako
velice dobré doplnění dějepisného učiva. Celý den v Terezíně
byl velmi poučný, každého určitě napadaly různé myšlenky
a možná i ta, že nesmíme dopustit, aby se v budoucnu něco
podobného opakovalo. 
Lenka Němcová, vedoucí akce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ
ŠKOLA V PŘÍRODĚ, 5. ROČNÍKY

CO NÁS BAVÍ UČIT
Poslední březnový pátek se na druhém stupni neučilo podle klasického
rozvrhu. Nechali jsme se inspirovat izraelským modelem školy a poprosili
jsme vyučující o vypsání lekcí s tématy, která baví je, avšak v hodinách na
ně prostor úplně nemají.
Žáci, kteří mají rádi pohyb, se přihlásili na lekce powerjógy nebo aerobiku
nebo rozhýbali boky v rytmu společenských tanců. Kluky nadchl turnaj
v ringu, který připomíná volejbal, jen se místo balónu hází z gumovým
kroužkem.
Těm, kterým je bližší umělecká sféra, byla nabídnuta práce s textem ve
stylu Black out poetry, kdy se již napsaný text překreslí do nového dílka.
Člověk je až překvapený, kolik nadějných básníků se objeví na jedné
dvouhodinovce. Do historie se žák mohl nechat vtáhnout díky badatelství,
kdy z prezentovaných hmotných a písemných pramenů objevovali žáci
život židovské rodiny z Liberce, která se zapojila do obrany Československa
v době druhé světové války. Jiní se ponořili do mytologie strašidel, bohů
a bůžků, o kterých možná slyšeli v hodinách dějepisu, ale teď měli
možnost je poznat lépe. Liberec a jeho německý odkaz poznali žáci během
procházky s průvodcem, spousta z nich o německých stavbách na území
našeho města neměla ani ponětí.
V přírodovědné sekci se nabídla hodina badatelství plná mikroskopování,
pokusů a jednoduchých důkazů chemických zákonů. Jiní se přihlásili
do hodiny zaměřené na maskování reálných zranění. O přestávce byla
pak chodba plná otevřených zlomenin a opravdově vypadajících modřin
a krvavých ran.
Nabídka hodin byla opravdu bohatá – logické hry střídalo řešení
morálních dilemat, hra na ukulele, počítání kódovaných obrázků a hry
v cizím jazyce. Žáci devátých ročníků si pak mohli vyzkoušet přijímací
zkoušky nanečisto. 	
Za pedagogy Marcela Vránová

V květnu se 5. ročníky vydaly na Benecko
v Krkonoších na týden školy v přírodě. Po příjezdu
jsme se zabydleli a prozkoumali okolí. Odpoledne
nás čekalo rozřazení do týmů a seznámení
s programem, večer pak proběhl zahajovací
ceremoniál a představení jednotlivých týmů:
Fazolky, Granáti, Kamení a Játroví knedlíčci. Celý
týden se nesl v duchu olympijských her. Každé
dopoledne jsme se učili a odpoledne soutěžili
v různých disciplínách a sportovních turnajích,
jako je třeba lakros nebo bränball. I v nepříznivém
počasí pro nás instruktoři měli připravené různé
hry, u kterých jsme se zapotili, ale i prověřili naše
znalosti. Ve středu jsme se vydali na rozhlednu
Žalý, kde jsme ochutnali místní preclíky a kochali
se výhledy na Krkonoše. Po náročném výletě nás
čekalo večerní překvapení v podobně diskotéky.
Ve čtvrtek večer proběhl závěrečný ceremoniál
našich olympijských her a poté jsme opékali
buřty a zpívali u táboráku. V pátek po snídani
jsme se rozloučili s instruktory a vydali se na
cestu do Liberce. Odvážíme si spoustu zážitků
a jako památku i vlastnoručně batikovaná
trička. Školu v přírodě jsme si všichni moc
užili a těšíme se na další společnou akci. Velké
poděkování patří provozovatelům hotelu Star,
kteří se starali o naše pohodlí a spokojená bříška,
a instruktorům ze společnosti Sportlines, kteří
pro nás měli připravený velmi bohatý a zábavný
program.

Za pedagogy 5. ročníků

Anna Sedláčková
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TEAMBUILDING ŠKOLNÍHO PARLAMENTU V PRAZE
Školní parlament na ZŠ Česká má
za sebou velice aktivní školní rok.
Zorganizování projektových dní, sbírek,
sběrů a aktivní účast na schůzkách byly
náležitě odměněny. V úterý 17. května
vyjeli členové společně do Prahy.
„Exkurze byla už od začátku zajímavá.
Začala v budově Senátu, nejvíce nás uvnitř
zaujala freska na stropě a zachovalé kusy
nábytku. Následně jsme se přesunuli do
zahrad, kde jsme viděli japonské kapry
a pávy. Celkově se nám prostory Senátu
velice líbily. Potom jsme pokračovali
do muzea Fantastických iluzí, kde nás
všechno hodně pobavilo,” říká za všechny
Lukáš Prokop z 8. C.

V Praze jsme měli možnost prohlídnout
si historické sídlo Senátu Parlamentu
ČR – Valdštejnský palác. Obdivovali jsme
výzdobu sálu. Ve Valdštejnské zahradě
se nám nejvíce líbil zahradní sál. Zaujala
nás také umělá krápníková stěna, na niž
navazuje voliéra pro ptactvo. Ve stěně
jsme našli ukryté siluety živočichů, jako
jsou žáby a hadi, či šklebící se obličeje.
V druhé – menší části Valdštejnské
zahrady leží velký bazén s umělým
ostrovem, na kterém se tyčí plastika
Herkula s kyjem v ruce.
Druhou zastávkou naší exkurze byl
nejstarší most přes Vltavu – Karlův
most, kde jsme si individuálně prohlídli

především barokní sochařskou výzdobu
a kochali se výhledem na Vltavu a na
přilehlé části města.
Pak nás navigace dovedla do posledního
cíle výjezdu – Muzea fantastických iluzí.
Všichni jsme si užili svět neskutečných
optických klamů, interaktivní zábavné
exponáty a pořídili legrační fotky před
velkoformátovými trikovými obrazy.
Utahaní, ale spokojení členové
parlamentu byli důkazem toho, že se
akce povedla a cestou zpátky už padali
návrhy na příští výjezdovou akci.

Sabina Jonášová Čižiková,
koordinátorka ŠP

ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Po dvouleté odmlce se nám opět podařilo uspořádat
čarodějnický rej na školní zahradě. S přípravou nám
pomohli žáci z šestých tříd, kteří obstarali celkem 15
stanovišť, a tak se naši čarodějové a čarodějnice celé
odpoledne cvičili v mnoha důležitých dovednostech –
přenášeli kouzelný lektvar, namotávali pavouky na nit,
převáželi dýně, prolézali pavoučí sítí, malovali čarodějnice,
házeli na kouzelné klobouky, ale také létali na košťatech,
v letu házeli bramborou na cíl, foukali žabičky, házeli na
kočičí plechovky nebo jezdili na koloběžkách a počítali
čarodějný početní řetězec.
Čarodějnického odpoledne se účastnily i ukrajinské děti
z integrační skupiny.

Za ŠD Martina Horáková

PŘEDŠKOLÁČEK
Přechod z mateřské školy do základní školy je velká
změna v životě celé rodiny. Každý rodič má obavy z toho,
jak jeho ratolest tuto změnu zvládne. Rodiče si přejí, aby se
dítěti ve škole líbilo, aby si našlo nové kamarády.
Aby tato změna byla pro děti a rodiče snazší, připravili
jsme na naší škole projekt Předškoláček. Pravidelně každý
čtvrtek v měsíci květnu se na jednu vyučovací hodinu potkali
tito budoucí prvňáčci s paními učitelkami a společně plnili
hravou formou drobné úkoly. Seznamovali se s prostředím
školy, s ostatními dětmi a s paními učitelkami. Každá z
připravených lekcí byla zaměřená na určitý druh činnosti,
rozvíjela různé dovednosti a schopnosti budoucích
prvňáčků.
Podle zpětné vazby od rodičů byla tato akce velmi
úspěšná, děti si to užily a již se těší do školy.
Kateřina Rožcová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA
DEN S BIODIVERZITOU
V dubnu se ZŠ Švermova v rámci projektového dne
zaměřila na téma „biodiverzita“. Zúčastnil se celý
druhý stupeň, kdy se žáci napříč ročníky rozdělili do
různých skupin. Čekalo na ně nepřeberné množství
aktivit, jako například úprava fotografií, práce s mobilními aplikacemi, pobyt v přírodě, tvorba hmyzího
domu, kvízy, hry, videa a mnoho dalšího.
Co je to vlastně biodiverzita?
Pojem biodiverzita (dle Konvence o biologické rozmanitosti) zachycuje rozmanitost živých organismů
na Zemi. Lidská činnost způsobuje degradaci ekosystémů a životního prostředí. Následně s tím je spojen
problém ohrožení populace mnoha druhů živých organismů a úbytku nenahraditelných přírodních zdrojů. To vše vede ke snižování biodiverzity v celosvětovém měřítku.
Celkem bylo vytvořeno pět pracovních skupin se
speciálním zaměřením na letce, polárníky, historiky,
stavitele a potápěče. Nejprve se žáci seznámili se samotným pojmem biodiverzita a poté se každá skupina zaměřila na jeden konkrétní současný problém
biodiverzity.
Výsledky našeho snažení byly prezentovány na
zahradní slavnosti, kterou škola pořádala 1. června 2022.
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POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU
V roce 2020 se Základní škola Švermova zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, zaštítěného nadací The Kellner Family Foundation.
Projekt je zaměřený na dosahování vysoké kvality výuky ve veřejných
základních školách a zlepšování studijních výsledků i spokojenosti dětí.
Díky společnému vzdělávání pedagogů a vzájemné podpoře, kterou si
učitelé napříč zemí poskytují, se pak
postupně a systematicky pracuje s výukovými metodami, formami a cíli
vzdělávání na jednotlivých školách.
V současnosti nadace podporuje odborně, finančně i organizačně spolupráci v síti 112 škol v deseti lokalitách.
Základní myšlenka nadace výborně
vystihuje i naše přesvědčení a směr,
kterým se ve vzdělávání chceme ubírat. Zní totiž: „Pomáháme veřejným
základním školám v tom, aby se všichni jejich žáci učili s chutí a nasazením
a měli dobré výsledky. Za úspěch považujeme, když děti ve škole objevují,
kým jsou a kým se mohou stát. Jak
funguje svět kolem nich. Jak s ním komunikovat, jak se do něj zapojit a jak
o něj pečovat. Jak žít, aby byly spokojené.“ (www.kellnerfoundation.cz/
pomahame-skolam-k-uspechu)
Dlouhodobým posláním škol zapojených do projektu je předávat získa-

né zkušenosti dalším školám v České
republice jak formou sdílení zkušeností a objevování nových strategií
ve výuce, tak možností navštívit vybrané školy a pozorovat práci učitelů
Milý švermovský týme!
Mockrát děkujeme za vaši ochotu,
vstřícnost a připravenost (ve všech
směrech) otevřít hodiny našim projektovým kolegům, a spolupodílet se tak
s námi na otevřené škole – rozvoji kolegiálního učení!
Jste první, kdo do toho takto odvážně šel, a vše klaplo!
Máte skvělé děti; ve třídách byla
pohoda, klid, spolupráce a pracovní
nasazení; žáci se viditelně učili – a my
všichni víme, že to se neděje samo, ale
právě díky práci učitele (který může
děti dobře podpořit, nebo taky udusit). Hodně oceňujeme promyšlené výukové cíle a velkou otevřenost a sebereflexi ve společné reflexi – mohli jsme
se tak učit všichni! 

H. A. Hegerová

NETRADIČNÍ OSLAVA DNE MATEK
Školní družina při ZŠ Švermova už
slavila Den matek různými způsoby –
vystoupením
dětí,
prodejním
jarmarkem nebo například výrobou
přáníček.
Letošní oslavu Dne matek jsme pojali
jinak. Vychovatelky školní družiny
na sobotu 14. května zorganizovaly
výlet pro maminky, babičky a děti na
Libereckou výšinu. Sraz byl na konečné
tramvaje v Lidových sadech. Zde každá
rodina dostala pracovní list s úkoly,
které plnila cestou na rozhlednu. Úkoly
byly různé – najdi 3 mravence, kvetoucí
rostlinu, udělej 5 dřepů, oběhni 3 stromy,

zazpívej písničku a mnohé další.
Vyhodnocení proběhlo na terase
Liberecké výšiny, kde každý účastník
dostal sladkou odměnu. Potom
následovala volná zábava. S rodiči jsme
hodnotili uplynulý školní rok a akce.
které jsme pořádali. Zároveň padaly
tipy na další mimoškolní činnost.
Jedním z nápadů je vodní bitva na závěr
školního roku. Jen doufáme, že jak nám
vyšlo počasí na letošní Den matek, tak
si užijeme sluníčka a pohody na dalších
společných akcích. 
Julie Růžičková, vedoucí
vychovatelka ZŠ Švermova

a dětí při otevřených hodinách.
Vzhledem k tomu, že na ZŠ Švermova se věnujeme dílnám čtení a rozvoji
čtenářské gramotnosti již delší dobu
a vnímáme pokroky, kterých naši žáci
dosahují, jsme byli vyzváni, abychom
otevřeli vyučování, a umožnili tak kolegům z okolních škol zapojených do
projektu nahlédnout pod pokličku
toho, jak u nás s dětmi pracujeme.
Byla to pro nás velká výzva a obrovská čest. Z otevřených hodin,
které naši pedagogové v minulosti
navštívili, si vždy odnášeli cennou
inspiraci a odcházeli obohaceni jak
o nápady vhodné k využití do vyučování, tak o odborný pohled na vzdělávací strategie a cíle. Tentokrát bylo
na nás, abychom učitelům z blízkých
i vzdálených škol poskytli podporu,
inspiraci a pomohli jim rozvíjet jejich
odbornost. S velkou pokorou jsme
tedy naše vyučování otevřeli pro pedagogickou veřejnost. O tom, jak se
nám podařilo se role hostitelské školy ujmout, vám nejlépe vypoví velmi
příjemné hodnocení od hlavní organizátorky a mentorky projektu pro náš
kraj – H. A. Hegerové.
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ZŠ A MŠ OSTAŠOV
HURÁ DO ŠKOLY ANEB S PŘEDŠKOLÁKY VE ŠKOLE

SETKÁVÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MACHNÍNĚ
Jsme rádi, že jsme v letošním školním roce mohli
navázat na tradiční spolupráci s mateřskou školou
v Machníně. V období od března do června jsme
naplánovali šest setkání pro všechny předškoláky.
Velkou výhodou je, že se děti seznámí s prostředím
školy, budoucí paní učitelkou, ale také se staršími
dětmi. Společně jsme krátce navštívili pohádkový
ostrov obra Olivera, který nás bude čekat prvního září
ve škole, uvolňovali ruku při kreslení obřího obrova oka,
vyzkoušeli si metodu zatlač – povol, stříhali a vyráběli.
V naší čtenářské lekci Čteme s nečtenáři jsme, spolu
s drakem jménem Bodo a zajíčkem, předvídali příběh
a povídali si o strachu. Kromě posledního červnového
setkání ve škole máme v plánu ještě spolu s prvňáčky
návštěvu mateřské školky, kde budou děti spolu
s předškoláky plnit úkoly, které si pro nás připraví,
a na oplátku připraví prvňáčci stopovanou s úkoly pro
předškoláky. Máme radost, že se předškoláci do školy
na společná setkávání těší, tato setkání jim ulehčí
nástup do školy.

Po dvou letech, kdy nám covidová situace nedovolila
dělat společné akce mezi MŠ a ZŠ, jsme opět společně se
základní školou oprášili projekt „Hurá do školy“.
„Hurá do školy“ je přípravný kurz pro budoucí prvňáčky,
v němž mají možnost se seznámit s paní učitelkou, která
je přivítá v 1. třídě, s paní vychovatelkou, která se bude
o děti starat v družince, a s celým prostředím školy
a třídy, aby pak děti 1. září přišly do školy s úsměvem na
tváři do prostředí, které je jim již bezpečně známé.
Každé úterý po dobu šesti týdnů nám paní kuchařka
nabalila svačinku, rodiče děti vybavili penálem
a batůžkem a…HURÁ DO ŠKOLY!
Pokaždé si pro nás paní učitelka připravila něco jiného.
Poprvé jsme se „oťukávali“. Paní učitelka se snažila
zapamatovat si naše jména, hráli jsme hry, prohlédli jsme
si školu, budoucí třídu, ukázali jsme si, jak se na začátku
hodiny zdravíme, nezapomněli jsme ani na přestávku se
svačinkou a vše jsme zakončili společnou písničkou.
Při dalších setkáních jsme si vyzkoušeli dílnu čtení,
aktivity s prvky Hejného metody, procvičili jsme
prostorovou orientaci, barvy, rytmusové řady, paměť,
zvládli jsme několik pracovních listů, dostávali jsme
domácí úkoly do školky.
Po poslední lekci měli možnost budoucí prvňáčci
provést po škole své rodiče.
Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům úspěšný
start do nové etapy jejich života!
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ZŠ A MŠ OSTAŠOV NA POKOSU
Deset žáků od 6. do 9. ročníku se v květnu zúčastnilo krajského kola soutěže POKOS (Příprava občanů k obraně státu) s názvem Ještědská
hlídka.
Jedná se o branně vědomostní soutěž, kterou
uspořádalo Krajské vojenské velitelství Liberec
ve spolupráci s městem Tanvald a Střediskem
volného času Tanvald. V areálu kempu Tanvaldská kotlina se utkaly týmy žáků 2. stupně základních škol Libereckého kraje. Na trase žáci plnili
úkoly na šesti stanovištích, kde ukázali nejen
svou fyzickou zdatnost a spolupráci v týmu, ale
i své vědomosti z oblasti POKOS, topografie
a základů poskytnutí první pomoci. Organizátoři připravili pro žáky bohatý doprovodný program. Žáci si mohli prohlédnout náročnou práci
kynologů a vidět bezchybnou reakci zvířat na
povely. Ještě mohli vidět horskou službu, techniku AČR, bojový sport musado, ukázku a nácvik
provádění 1. pomoci ČČK, techniku záchranného sboru, sportovní disciplíny, ukázku uniforem
a airsoft zbraní.
Obě naše družstva skončila na krásném 16.
místě. Žáci naší školy si nejvíce užili stanoviště se
střelbou ze vzduchovky a přelézání po laně.

AKTIVNÍ VÝUKA V JIZERSKÝCH HORÁCH
Regionální výuka 3. třídy nás na jaře přivedla do mnoha míst Jizerských hor.
Inspirovali jsme se pohádkou o Protržené přehradě od spisovatelky Heleny Sobkové.
Vždy před výpravou si na notebooku děti naplánují trasu. Naučili jsme se, jak
zjistit délku trasy, výškový profil cesty, názvy obcí, přes které jedeme, i počty jejich obyvatel. Orientujeme se v mapě, krajině, vodních zdrojích, kopcích a jejich
nadmořských výškách. Kilometry i v desetinných číslech rychle převádíme na
metry. Na IDOS si umíme najít spoje vlaků, zjistit si ceny jízdného a zároveň se
umíme zorientovat v možných výlukách.
Před výpravou také pracujeme s oborovými texty. Díky nim jsme se dozvěděli
hodně zajímavostí o události protržení přehrady na Bílé Desné i o vodopádech
na Černé Desné.
Pohádka nás natolik zaujala, že jsme ji chtěli hrát jako divadlo. A tak jsme se
naučili scénář i básničky ze života horských skřítků. Nabatikovali jsme si kulisy
ze starých prostěradel. Jedno vypadá jako upolínová louka, jiné jako vodopády.
Baterkami umíme prosvítit tmavou látku a rozsvěcujeme souhvězdí, protože
víme, že u nás v horách je malé světelné znečištění a je tady vidět hvězd daleko
víc než ve městě.
První trasa vedla z Josefova Dolu na Mariánskohorské boudy. Tady jsme se učili
o těžkém živobytí starých horalů, o řemeslech, těžbě dřeva i pastevectví. Překvapily nás dubnové návěje sněhu. Devětsily, penízky, sasanky a mladé přesličky
sotva vyrůstaly. Při poslechu ptáků jsme poznali sýkory i pěnkavy.
U samotné Protržené přehrady jsme si z kamenů a větví poskládali hodiny. Každý z nás pak četl na lístečcích chronologický sled tragických událostí a při vyprávění posouval ručičky na ciferníku.
Druhá dvoudenní výprava nás vedla z Dolního Polubného podél kaskád Černé
Desné. Obdivovali jsme nádheru vodopádů mezi mladými bukovými listy. Podél
cesty kvetly zběhovce, šťavel, hluchavky a pryskyřníky. I tady jsme našli pomníček kluka, starého jako jsme my, který zde přišel o život při velkých záplavách.
Přespali jsme na Souši pod přehradou v novém dětském srubu.
Nejvíc nás ale bavila naše volná hra. Sami jsme si vyrobili sekerky z břidlice
a větví, postavili si obydlí a postýlky z mechu. Na louce jsme cvičili jógu a vnímali
svoje tělo a dýchání.
Cestu před bouřkou jsme si krátili zpíváním našich oblíbených písniček.
Venku se nejen dozvídáme hodně zajímavostí, například o návratu šelem –
rysů a vlků, ale taky se od nich učíme, jak žít pro sebe navzájem a jak si pomáhat.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA
DOBI CUP 2022
Ve dnech 26. a 27. května se na ZŠ Dobiášova uskutečnila po dlouhé covidové pauze
sportovně-vědomostní soutěž Dobi Cup.
Dvoudenního klání se tentokrát zúčastnilo 12 družstev z libereckých základních
škol, které se utkaly v několika sportovních disciplínách. Mladší žáci změřili síly ve
skoku z místa, člunkovém běhu a vybíjené,
starší soutěžili ve florbalu. Všichni hráči
v týmech se povzbuzovali, na každém bylo
vidět nadšení ze hry a chuť ukázat veškerý
svůj um.
Každé družstvo vyslalo do boje také dvojici žáků z 1. a 2. stupně na sudoku a čtyřčlenné týmy do vědomostního kvízu. I tady
byli všichni účastníci velmi soustředění
a snaživí. Své sportovní disciplíny mají vždy
také dospělí zástupci škol, kteří tak přispívají svými výkony
ve střelbě na bránu a v turnaji ve volejbale k celkovému bodovému hodnocení.
Vrcholem obou soutěžních dnů bývá každoročně štafeta, kterou rozbíhají ti nejmladší z družstva, a jako finišmani
dobíhají žáci 9. ročníků. Podle optimistických výrazů ve tvářích chlapců i děvčat lze usuzovat, že si po dlouhé době lockdownu přišli rádi zasportovat a s nadšením pak očekávali
průběžné výsledky a oceňování v jednotlivých disciplínách.
O jejich pohodlí a bezproblémový průběh Dobi Cupu se staral učitelský sbor pořadatelské ZŠ Dobiášova, který pro ně
připravil nejen veškeré soutěže a sportoviště, včetně zázemí, ale také drobné občerstvení, a zajištěn byl pro všechny
i oběd. Většina sportovních soutěží se odehrála za příznivé-

ho počasí, které bohužel nevydrželo až do samotného závěru, kdy poslední rozběh smíšených štafet doprovázel déšť.
Přesto si s ním závodníci poradili a vše se obešlo bez zranění.
Vyhlášení výsledků se vzhledem k okolnostem přesunulo do vnitřních prostor, kde všichni vyslechli umístění své
školy v konečné tabulce. Medaile, diplomy a věcné ceny pro
celkového vítěze si v letošním ročníku převzali sportovci ZŠ
Ještědská. S nepatrným bodovým rozdílem skončila na druhém místě ZŠ Dobiášova a na třetím stupínku se umístila ZŠ
Lesní. Vítězům gratulujeme, všem děkujeme za účast a věříme, že jim vydrží chuť bojovat o medaile a čest i v budoucnu,
neméně dravě i hravě, ale vždy v duchu fair play. Doufáme,
že tímto úspěšným ročníkem opět navážeme na letitou tradici konání Dobi Cupu.
Zdenka Palubová, ZŠ Dobiášova

NOBACKPACK DAY
Na poslední květnovou středu si školní parmament Dobiášky odhlasoval tzv. den bez školních tašek. Úkolem bylo v tento den přinést učení
v netradičních úschovných prostředcích. Někteří
nehleděli na fyzickou náročnost a přinesli učebnice a ostatní pomůcky v hrncích, odpadových
koších, kontejnerech, na bobu, velký úspěch měl
nákupní vozík.
Neméně úspěšné byly také další nápady jako zahradní gril, kočárky pro panenky, zvířecí přepravky
nebo zahradní kolečko. Další šli cestou nejmenšího odporu a pořídili si krabici, pletený koš či nejrůznější kufříky. Velmi povedený byl podběrák na
ryby. Nejen děti se vyhlášeným počinem bavily
a v následujícím týdnu hlasováním na webu školy
určily nejvtipnější a nejpovedenější „nobackpack“.
Všem zapojeným účastníkům tleskáme za odvahu
a nápaditost.
Zdenka Palubová, ZŠ Dobiášova
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA

ZŠ 5. KVĚTNA USPOŘÁDALA SÉRII PŘÍRODOVĚDNÝCH WORKSHOPŮ PRO NADANÉ ŠKOLÁKY
Jedinečnou příležitost zažít si a vyzkoušet vybrané chemické experimenty dostaly děti během jara díky spolupráci se ZŠ
5. května. Nabídky určené pro děti ze 4., 5. a 6. tříd základních
škol se zájmem o přírodní vědy využilo pět chlapců, z nichž
dva přijeli dokonce až z Českolipska.
„Každý měl své vlastní stanoviště a bádal samostatně pomocí
měřicích senzorů systému Pasco, propojených s tablety,“ popisuje lektor, učitel přírodních věd Jan Zouzalík. Chlapci během tří navazujících workshopů zjišťovali kyselost různých běžně dostupných kapalin, kdy následně vyvozovali jejich vhodnost pro lidský
organismus, při dalším setkání se zabývali rychlostí chemických
reakcí a jejich tepelným zabarvením a při posledním setkání měli
za úkol vymyslet vhodný pracovní postup, který povede k získání neznámého množství rozpuštěné krystalické látky z roztoku
a následně vypočítat její procentuální zastoupení.
„Syn byl pokaždé nadšený, ‚svítil‘ jako vždy, když ho něco
nadchne, něco objeví, něco pochopí,“ svěřila se jedna z matek
účastníků. Věková skupina dětí byla mladší, než jaká se v rámci výuky dostane na běžné ZŠ k chemii, všichni tak pracovali
v laboratoři s adekvátním vybavením poprvé. Roli lektorů si
při této příležitosti vyzkoušeli také dva nadšenci do chemie
z osmého ročníku hostitelské školy.
Badatelská setkání organizoval ve spolupráci se ZŠ 5. května v Liberci projekt Naplňování krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání v Libereckém kraji (NAKAP LK II), aktivita
zkvalitnění péče o nadané žáky.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA

V ŽITAVSKÉM TIERPARKU
Celé jaro opět jezdí žáci 1. stupně se svými učiteli za hranice
do nedalekého Německa, do žitavského Tierparku, který je
mezi návštěvníky velmi oblíbený. Protože se jedná o školní
akci, nejde jen o výlet, ale zároveň také o akci, která je
zaměřená na jazykové dovednosti dětí.
Na začátku parku jsou děti vždy rozděleny do menších
skupinek, které jsou namíchány z mladších a starších žáků
školy. Dostanou pracovní listy s různými úkoly a vyráží podle
plánku za putováním.
Na prvním stanovišti mají děti za úkol přiřazovat názvy
zvířat k jednotlivým obrázkům a zároveň je zapisovat
v německém jazyce. Na další zastávce děti čeká početní úkol,
kde podle německých slov a znamének dávají děti dohromady
příklady. Zastávka číslo tři obsahuje pro děti zábavu ve formě
pohybu, a to konkrétně aktivitu, ve které mají předvádět

pohyb jednotlivých zvířat ze zoo a následně vybrat z nabídky,
které zvíře daný pohyb dělá. Další úkol spočívá v nákupu
zmrzliny v kiosku + zeptat se na cenu vstupenky. To vše
samozřejmě v německém jazyce. Pojídaní zmrzliny si mohou
děti zpestřit vybarvovačkou papouška, který je v Tierparku
velmi oblíbenou atrakcí, a to hlavně proto, že si s ním děti
mohou popovídat. Závěr celého dopoledne patří poslednímu
úkolu v podobě nabídky a následném vyškrtání zvířat, které
děti ten den v zoo neviděly.
Děti si takové výjezdy opravdu užívají ve velkém a zadané
úkoly plní s nadšením a hlavně zodpovědně. Díky výhodné
pozici Liberce, který leží nedaleko hranic s Německem,
budou podobné výjezdy častější, protože nic nedá dětem do
jazykové výbavy víc než možnost ozkoušet si komunikaci na
vlastní kůži.

17

18

19

20

…

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

léto 2022

EXKURZE ŠESŤÁKŮ NA ČVUT
V rámci projektu Každý může být úspěšný III.,
který si klade za cíl podpořit žáky v jejich vzdělávací
cestě, se třída 6.B ze ZŠ s RVJ Husova pod vedením
jejich třídní učitelky vydala na inspirativní exkurzi
na ČVUT Praha. Stavební fakultou je provedl
s průvodním slovem Jakub Holan. Žáci nahlédli
nejen do učeben a největší auly, ale také do
laboratoří, kde právě probíhaly experimenty.
Jedním z nejpřekvapivějších zjištění pro žáky byla
skutečnost, že učitel na univerzitě vlastně ke své
pedagogické práci není nijak vzdělán a připraven
a že pedagogická práce na vysoké škole je spíše
vedlejší činností k primárnímu zájmu o vědu.
A když již žáci vážili cestu do Prahy, navštívili také
Národní technickou knihovnu. Zde se seznámili
nejen s tím, co tato největší technická knihovna
nabízí, ale také třeba s tím, jak je zajištěna požární
bezpečnost pro miliony vzdělávacích materiálů,
které se zde nacházejí.
Za zajištění akce děkujeme FSV ČVUT a NTK
Praha. 
Gabriela Medwell

ŽIVÁ UKRAJINSKÁ VLAJKA ŽÁKŮ ZŠ HUSOVA JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA SOLIDARITU A PODPORU
Žáci a zaměstnanci školy vytvořili ve středu 23. března
živý obraz ukrajinské vlajky. Jeho fotografie byla poskytnuta
jako poděkování za finanční příspěvek do sbírky určené na
nákup školních pomůcek a potřeb dětem, které se účastní
adaptačních pobytů na vybraných libereckých školách.
Celkem bylo vybráno 52 550 Kč. Podpořeny byly adaptační
skupiny na ZŠ Dobiášova, ZŠ 5. května, ZŠ Aloisina výšina, ZŠ
Sokolovská a skupina ukrajinských dětí na naší škole.

Akci zaštítil spolek SRPŠ a hlavním garantem a iniciátorem
byli sami žáci – žákovský parlament.
V přímé pomoci těmto dětem v Liberci vidí žáci i učitelé
školy smysluplnost. Společně pomáháme adaptovat děti
a jejich rodiny v našem městě. Dává to naději na lepší
budoucnost pro ně i pro nás. Ve městě, kde jeden respektuje
druhého, se žije lépe.
Touto cesto děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ

Další vystoupení pěveckého sboru Kokrháčku je úspěšně za námi! V neděli 15. května děti rozezpívaly a roztančily naši školní jídelnu. Vystoupili i naši sólisté, kteří obohatili koncert. Na závěr koncertu si starší děti připravily dramatizaci známé francouzské
lidové písně Tři tamboři. Všechny písně doprovázela na klavír Martina Podhorná a na hoboj a flétnu Šárka Votrubcová.
Do konce školního roku nás čeká ještě poslední vystoupení na školním festivalu DEDEfest, na který se všichni z Kokrháčku těší.

DEN ZEMĚ

UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY
Díky spolupráci s dobrovolnými hasiči z Kryštofova Údolí
měly děti v družině ukázku hasičské techniky. Žáci mohli
vyzkoušet, jak je těžká motorová pila, smotaná hadice, viděli
nářadí k hašení komínů, hever, na kterém se mohli nechat
zvednout do výšky. S nadšením si vyzkoušeli hasičskou helmu
a oblek. Nakonec pomocí lana společně rozpohybovali hasičské
auto i s technikou. Děti byly nadšené, moc děkujeme hasičům.

Ke konci dubna proběhl na celé škole projektový den
na téma Voda. V průběhu dopoledne se žáci zamýšleli
nad tím, kde se voda vyskytuje, v jaké podobě a jaké má
vlastnosti. Mladší žáci si připomněli, jak probíhá koloběh
vody v přírodě. Žáci 4. a 5. ročníků vyhledávali na mapě
vodní toky a nádrže v Jizerských horách, na Liberecku
a Jablonecku. Porovnávali výpočtem spotřebu vody při
koupání nebo sprchování, čištění zubů s tekoucí vodou
a bez. Žáci přemýšleli, jak snížit svoji spotřebu pitné vody,
jak přispět k udržení vody v přírodě. Největší úspěch měly
pokusy, které se podařily.
Druhý stupeň měl Den Země zaměřený na udržitelné
spotřebitelské chování. Žáci 6. ročníku se zabývali
plýtváním potravinami. Práce žáků 7. ročníku spočívala
v uvědomění si, jaký vliv mají rychle se měnící módní
trendy na životní prostředí a lidi pracující v textilním
průmyslu. Žáci 8. ročníku prošli komplexním programem,
který na spotřebitelské chování nahlíží z mnoha stran,
a zamýšleli se nad běžnými věcmi v životě každého z nás.
Nejstarší se seznámili s celým cyklem „života“ elektroniky,
zejména mobilního telefonu.
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ZŠ JEŠTĚDSKÁ
2. místo volejbalistek v okresním
finále základních škol
20. dubna se na Základní škole Dobiášova odehrálo Okresní finále základních škol ve volejbalu dívek.
Naše děvčata nastoupila v „okleštěné“ sestavě, která čítala pouze 6 hráček. V prvních dvou zápasech
jsme si celkem hladce poradili s družstvy ZŠ Jabloňová a ZŠ Broumovská. Ve finále jsme po boji podlehli
lépe hrající ZŠ Dobiášova 0:2. Holky zaslouží uznání
za bojovnost. V této sestavě nikdy nehrály a 2. místo
je tímto pěkným výsledkem.

1. místo v přehazované
11. května jsme se zúčastnili okresního kola v přehazované. Do turnaje jsme vstupovali s velkou nadějí
a vervou postoupit do krajského kola. Žáci se v prvním zápase utkali se ZŠ Višňová, kterou znali z předchozího kola, a skvěle obhájili vítězství v poměru 2:0
na sety. V dalším zápase je čekal první neznámý soupeř ZŠ Jabloňová. Po prvním prohraném setu se naši
otřepali a vstoupili pravou nohou do zbytku zápasu
a vyhráli 2:1. Jako poslední soupeř nás čekala obávaná ZŠ Dobiášova. Napínavý zápas o první místo, který jsme nakonec ovládli v poměru 2:0, a díky tomuto
vítězství jsme se probojovali do krajského kola, které
se též bude konat na ZŠ Dobiášova.

Okresní kolo chlapců v basketbalu a volejbalu
Volejbal – 2.místo, basketbal 3. místo.

Vítězství Ještědské v DobiCupu 2022
Po dvouleté odmlce se na ZŠ Dobiášova konala tradiční sportovně-vědomostní soutěž základních škol DobiCup
2022. Naše škola obhajovala vítězství z posledního ročníku
2019.
Během dvou dnů se děti i učitelé utkali v mnoha sportovních i vědomostních disciplínách (skok daleký z místa, člunkový běh, vybíjená, sudoku, vědomostní test, florbal…). Po
dramatickém průběhu naše škola nakonec obhájila vítězství
těsně před domácí ZŠ Dobiášova. Na třetím místě skončila
ZŠ Lesní.
Všem dětem i kolegům děkujeme za výborné výkony
a skvělou reprezentaci školy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO
NAŠE STOPA V PAMĚTI NÁRODA
Projekt Paměť národa je mezinárodní sbírka vzpomínek
pamětníků důležitých událostí 20. století. Do této sbírky
příběhů může přispět každý z nás, a proto jsme přijali
výzvu a do tohoto projektu jsme se jako škola zapojili. Co to
obnáší? Sestavit tým, najít pamětníka, natočit jeho příběh,
zpracovat ho a představit veřejnosti.
Tým se našel mezi žáky deváté třídy: Terka Doležalová,
Bára Štolovská, Verča Zajícová, Tomáš Koucký a Štěpán
Kukla. Pravou rukou nám byla paní Anna Provazníková,
koordinátorka projektu.
Během prvního workshopu s názvem „Jak natočit
pamětníka“ nás paní Provazníková seznámila s prací
reportéra – jak používat diktafon, jak si připravit osnovu
rozhovoru, jak se ptát a jak se neptat!
A teď už hurá na natáčení. Rozhovor se většinou natáčí
u pamětníka doma, my jsme se za tím naším, Zdeňkem
Patočkou, vypravili až do Zadní Třebaně. Atmosféra byla
velmi přátelská, takže se brzy rozplynula naše nervozita
z neznámého. Natočili jsme skoro devadesát minut
materiálu.
Druhý workshop „Jak vyprávět příběh“ nás trochu
vyděsil. Z celé naší nahrávky bylo potřeba vybrat dvanáct
nejzajímavějších minut, sepsat scénář, přidat dobové
fotografie a připravit se na třetí workshop nazvaný
„Videoscénář“ s odborníkem na práci s videem. Díky jeho
zkušenostem a připomínkám se práce posunula dopředu.
Čekaly nás ale ještě hodiny a hodiny práce ve „střižně“.
Velké díky v této fázi patří paní učitelce Lence Čábelkové
a především panu učiteli Lukáši Javůrkovi.
Soutěžní video bude možné zhlédnout na stránkách
Paměti národa koncem června.

Proč jsme se vůbec do projektu zapojili? Jako učitelce
dějepisu se mi moc líbilo ukázat dětem, že i ony jsou součástí
dějin, a děti měly okamžitě plnou hlavu nápadů a nadšení
zachytit něčí příběh
Jitka Netušilová
vedoucí týmu
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ROK S EKOTÝMEM
Škola Kaplického je už několikátým rokem zapojena
do programu Ekoškola. Jako každý rok se snažíme
pozvednout nejen školu a její prostředí a jít o trochu více
zelenou cestou, ale také zapůsobit na hlavy našich žáků
a vzbudit v nich touhu dělat svět okolo nás o kousek
hezčím, čistějším a zdravějším.
Tento rok jsme se jako Ekotým poměrně rozrostli
a máme zhruba 30 stálých členů, kteří vymýšlejí různé
aktivity, pomáhají a motivují ostatní. Každoročně
se zapojujeme do celostátních akcí, jako je Ukliďme
Česko, 72 hodin nebo Kampaň obyčejného hrdinství.
Děti z Ekotýmu velmi baví uklízet, a proto si samy hned
několikrát vybraly možnost úklidu okolí školy. Někdy jsou
to opravdu velmi zajímavé kousky, co se v lesíku u sídliště
najdou – např. jízdní kolo, matrace, téměř nový svetřík
a dokonce i staré učebnice. Žáci během těchto akcí
nasbírali necelých 250 kg odpadu, který pečlivě roztřídili
a vyhodili.
Během celého školního roku také poctivě sbíráme
papíry, které skladujeme ve škole a jednou za čas
pořádáme velký sběrný den papíru. Díky tomu, že žáci
třídí papír i ve třídách, se zlepšuje jejich celkové povědomí
o důvodech třídění a následné recyklaci, což s Ekotýmem
považujeme za velmi přínosné.
Samozřejmě se nezabýváme pouze sbíráním odpadků.
Letos jsme se totiž také rozhodli upravit záhonky okolo
venkovní učebny, obnovit hmatový chodník pro družinu
a stále pokračujeme v našich ranních dýcháncích se
zdravou snídaní. Na ty se žáci vždy velmi těší. Každý
měsíc jedno ráno připravuje několik členů Ekotýmu
zdravější formu snídaně pro ostatní. Celý Ekotým se pak
sejde a společně tráví čas jen tak spolu a s dobrým jídlem.
Za největší úspěch ale považujeme obhajobu titulu

Ekoškola. Všichni členové na obhájení titulu usilovně
pracovali, vymýšleli různá nová řešení, vypracovávali
hodnoticí materiály, tvořili plakáty apod. Učebna
Ekotýmu je tak vyzdobena od dveří až k oknům fotkami,
plakáty a plány, díky kterým si můžeme nejen my, ale
i ostatní žáci připomínat naše úspěchy a cíle.
Příští rok nás čeká opravdu hodně práce. Už letos se
nám rýsuje tvorba okrasné zahrádky a jezírka hned vedle
venkovní učebny. Zatím máme připravené hrubé plány, ale
to se příští rok určitě dotáhne k dokonalosti. Především se
chceme zaměřit na rozvoj biodiverzity v našem okolí, což
pomůže nejen živočichům, ale i žákům a učitelům, kteří
je budou moct během svých hodin zkoumat naživo. Dále
bychom chtěli opravit hmyzí domečky a díky tomu, že
škola disponuje novými pracovními učebnami, doufáme,
že se nám podaří vyrobit dřevěné ptačí budky nebo třeba
jednoduché lavičky k ohništi na školní zahradě.
Moc se těšíme na příští rok, kdy se, doufejme, opět o pár
nadšenců rozrosteme a vymyslíme spoustu krásných
věcí. Za celý Ekotým bych chtěla poděkovat především
všem, co se do programu zapojili, ať už nastálo nebo jen
při určitých akcích, vedení školy za obrovskou podporu
a všem učitelům, kteří tuto práci podporují.

10 LET WALDORFSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERCI
Je to 10 let, kdy byla v Liberci otevřena nejprve lesní
waldorfská školka Lesmír, postupně pak mateřské centrum
Lewandulka a waldorfské třídy ZŠ Kaplického. Ty fungují již
pátým rokem. Deset let se tedy přímo v Liberci rozvíjí tento
způsob vzdělávání.
Při této události uspořádalo MC Lewandulka, MŠ
Lesmír a rodičovské sdružení Waldorfská iniciativa Liberec
společenské a kulturní setkání, které proběhlo v sobotu
4. června v Lidových sadech.
Pro návštěvníky byl kromě jiného připraven kulturní
zážitek v podání žáků waldorfských tříd, kdy žáci 1. až 5.
třídy předvedli ochutnávku pravidelné „Měsíční slavnosti“.
Součástí bývají vždy hudební, rytmická i divadelní
vystoupení a bývají ukázkou, co žáci v jednotlivých
třídách daný měsíc nacvičují a co je stěžejním tématem

epochového vyučování. 5. třída například předvedla
divadelní představení „O Odysseově putování na rodnou
Ithaku“, jejich velkým tématem je totiž už kolikátý měsíc
Starověké Řecko a olympijské klání.
K nahlédnutí byla vystavena výtvarná a rukodělná dílka
žáků všech tříd, která byla názornou ukázkou, co žáci
v jednotlivých třídách vytváří. Ve waldorfu jsou umělecké
činnosti nedílnou součástí výuky, kdy děti nejen malují
akvarely, ale už od první třídy háčkují, pletou a postupně
se propracovávají k náročnějším činnostem, jako je např.
modelování nebo dřevořezba nebo i kovářské umění.
Návštěvníci si mohli také poslechnout více o vývojových
fázích dítěte v pojetí waldorfské pedagogiky.
A aby nezůstalo jen u vzdělávání, hrálo se, zpívalo, jedlo
a pilo… 
J. Dusilová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. MÍRU
ČARODĚJNICKÝ DEN

DEN BEZ BATOHŮ

Na čtvrtek nebo pátek před 30. dubnem připravily paní
učitelky a vychovatelky pro děti z 1. stupně netradiční
čarodějnický den. Do školy se všichni slétli v překrásných
kostýmech a děti se učily létat na koštěti, přetahovaly
se s hadem, kreslily nebo vyráběly čarodějnice, luštily
čarodějnické hlavolamy, házely žáby či pavouky do
lektvaru, hledaly ztracené čarodějnice, dělaly pokusy
s kouzelnými lektvary, učily se nejrůznější zaříkávadla,
soutěžily v čarodějnických dovednostech.
Čarodějné odpoledne prožily děti i ve školní družině.
Ve skupinách se učily čarodějná zaklínadla, která
musely opakovat před čarodějnickou komisí. Pokusily
se uhodnout podle nápovědy jména čarodějnic. Po
úspěšném zvládnutí úkolů obdržely čarodějnický průkaz
a sladkou odměnu.
Čarodějnický den se na naší škole opravdu moc vydařil
a užili jsme si hodně legrace a zábavy.

Na středu 25. května vyhlásili naši Hiťáci (členové
školního parlamentu) Den bez batohů. Žáci měli za úkol
přinést si učení v čemkoliv, co není školní batoh. Byli jsme
opravdu moc překvapeni, jak bohatou mají naši studenti
fantazii: o velké přestávce přišli se svými originálními
nosiči učení do jídelny, kde měla porota za úkol vybrat
10 nejoriginálnějších nápadů. Rozhodování bylo opravdu
těžké, ale na tom, kdo získá ocenění, až tak nezáleželo.
Nejdůležitější je, že jsme se všichni zasmáli a zpříjemnili
si jeden školní den.

KŘÍŽOVÁ CESTA – STÍNOHRA ANEB VÝTVARNÝ PROJEKT 8. A
Žáci 8. A se společně se svým
vyučujícím výtvarné výchovy O.
Hofmanem rozhodli pojmout téma
Velikonoc netradičním způsobem.
Zvolili originální znázornění posledních
okamžiků Ježíše Krista na jeho křížové
cestě, a to pomocí stínohry. Během
tohoto projektu museli žáci uplatnit
dovednosti a znalosti z několika
předmětů: výtvarná výchova, pracovní
činnosti, občanská výchova, dějepis,
český jazyk, počítačová grafika.
Projekt jsme začali nastudováním
jednotlivých scén křížové cesty, poté
jsme přistoupili k výrobě vlastních
rekvizit, u nichž se žáci snažili o co
nejvěrnější podobu, jakou předměty

v dané době opravdu měly. Dále
následovalo samotné zrežírování
stínohry. Pak došlo na digitální
úpravu fotek. Na vernisáž výstavy
ještě osmáci vyrobili zajímavé
a netradiční letáky, které vyvěsili
po celé škole.
Všem žákům 8. A patří velké
poděkování za úžasné nasazení
a trpělivost.
Protože se obrazy osmákům
opravdu povedly, byly vystaveny
v rámci Noci kostelů 10. června
v kapli Panny Marie U Obrázku
v Ruprechticích. Při vernisáži této
výstavy zazpívaly děti ze sboru naší
školy a zahráli flétnisté.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ
KUTNOHORSKÝ DIKTÁT
V ranních hodinách se v Liberci před
Základní školou Lesní sešly děti z osmých tříd a jejich učitelé, aby počkali
na 6kolový autobus Iveco autobusové
dopravní firmy. Ten je poté odvezl do
Kutné Hory, města hornictví a stříbra.
Kostnice a katedrála Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci,
spojené s řádem mnichů cisterciáků,
byly první zastávkou exkurze. Pak následovala návštěva mincovny v takzvaném Vlašském dvoře, jehož název je
odvozen od Vlachů neboli od staršího
označení pro Italy, kteří v Kutné Hoře
jako první řemeslníci razili stříbrné
mince.
Než se děti vydaly za zlatým hřebem výletu, obdivovaly architekturu
a vitráže v chrámě sv. Barbory, která
představuje bravurní ukázku pozdního gotického slohu. Nakonec nastala
doba prohlídky Českého muzea stříbra
a bývalých stříbrných dolů, konkrétně štoly sv. Jiří, při níž se všichni mohli
dozvědět, jak těžká byla ve středověku
práce horníků a mincovníků.
Po zážitcích v dole se čas nachýlil
k odpoledni a nezbylo nic jiného než
dojít k autobusu, opustit malebnou
Kutnou Horu a vydat se zpět do Liberce.

Miloslav Kůta, učitel na 2. stupni

DEN ZEMĚ A SBLÍŽENÍ
Naše škola věnuje velkou pozornost ekologii a ochraně přírody, proto se náš žákovský parlament rozhodl uspořádat 22. dubna akci k oslavě Dne Země.
Připravili jsme společný program pro náš žákovský parlament
a novou adaptační ukrajinskou třídu. Chtěli jsme novým žákům
z Ukrajiny ukázat krásné okolí naší školy a také dát prostor k bližšímu vzájemnému seznámení. Během cesty od školy přes Lidové sady
k Lesnímu koupališti česko-ukrajinské týmy plnily společné úkoly –
nejdříve to bylo představování, vytvoření česko-ukrajinského slovníčku věcí, které jsme viděli po cestě, a taky porovnání lidových přísloví. Zjistili jsme, že naše jazyky jsou si docela podobné, ale někdy
jsme si museli pomoct s překladem.
Na Lesním koupališti proběhl týmový závod – štafeta „sbírání odpadků“– a odhadovali jsme, v jakém pořadí a za jak dlouho se rozloží
běžné odpadky jako plasty, plechovky, baterie, nápojové kartony,
ale i žvýkačky nebo nedopalky. Po cestě jsme naštěstí viděli, že okolí
Lesního koupaliště i zoo je docela čisté a žádné skutečně vyhozené
odpadky jsme uklízet nemuseli.
Další částí naší akce už jen pro členy parlamentu byl úklid v lesíku
pod Botanickou zahradou a čištění Ludwigova pramene. Vyhrabali
jsme zanesené koryto a vytahali větve a klestí z lesa. Pramen už jsme
čistili podruhé a chceme se pravidelně starat o úklid jeho okolí. Na
plotě zoologické zahrady jsme umístili improvizovanou galerii – dali
jsme tam obrázky labutí našich i ukrajinských žáků spolu s historickou fotkou Labutího jezírka a plakáty, které děti nakreslily ke Dni
Země.
Z naší práce máme dobrý pocit, protože jsme hned viděli výsledek
a pozitivní změnu, a doufáme, že výsledek našeho snažení potěší i ty,
kteří kolem zoo chodí třeba na procházku, nebo turisty, kteří do Liberce zavítají.
Petra Gabarová, za Parlament ZŠ Lesní
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ

ETWINNING – CESTA K ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCI
K dobré tradici na ZŠ Broumovská, která se pyšní titulem eTwinningová škola roku 2021–2022, patří již řadu let různé
mezinárodní projekty. Projekty eTwinning jsou mezinárodní projekty škol probíhající v online prostředí prostřednictvím informačních technologií.
I v letošním školním roce jsme realizovali eTwinningový
projekt s partnerskou školou v rumunském městě Ramnicu
Valcea, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení ICT kompetencí žáků, zlepšení
jejich jazykové úrovně a komunikačních schopností, rozvoj
týmové spolupráce a seznámení se s vrstevníky z partnerské
školy a jejich kulturním prostředím. Na projektu s názvem
„Animals? Animals!“ pracovali v obou školách žáci pátého
ročníku. Vycházeli jsme z předpokladu, že zvířata jako téma
bude dětem blízké a bude je zajímat. Na toto téma jsme se
zaměřili ve třech aspektech: přírodovědném, sociálně-kulturním a v tvůrčím psaní. Aspekt přírodovědný zahrnoval
práci s textem v angličtině, tvorbu myšlenkových map a plakátů s klíčovými slovy. Děti si prostřednictvím tohoto projektu prohloubily své znalosti o zvířatech a jejich způsobu
života. V sociálně-kulturním aspektu projektu jsme diskutovali s partnery o vztahu člověka ke zvířatům a schopnosti
zvířat pomáhat nemocným lidem. V rámci videokonferencí
jsme si s rumunskými partnery povídali o svých domácích

mazlíčcích, oblíbených zvířatech a chování lidí ke zvířatům
z hlediska odlišných kulturních prostředí. Tvůrčí psaní pak
bylo nejúspěšnější a u dětí nejoblíbenější. Žáci vytvořili pomocí ICT nástrojů elektronické knihy s tematikou zvířat,
kde ve spolupráci s rumunskými partnery vytvořili příběhy
a komiksy. Tento úkol nebyl pro děti jednoduchý, protože se
musely pomocí online technologií s rumunskými partnery
na příběhu domluvit. Stálo to za to, vznikly krásné knížky,
které byly vytvořeny vždy jedním českým a jedním rumunským žákem. Zlatým hřebem celého projektu se stala společná básnická sbírka, kam anglickými básničkami o zvířatech přispěli všichni zúčastnění žáci. V tomto projektu byly
využity nejen metody kritického myšlení a tvůrčího psaní,
ale důraz byl kladen i na komunikaci a týmovou práci. Cíle
projektu, který ve škole probíhal po celý školní rok, byly splněny a ve spolupráci s partnerskou školou budeme nadále
pokračovat nejen v eTwinningu, ale i v jiných mezinárodních
projektech. 

Zuzana Jedličková
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DDM VĚTRNÍK

JARO VE VĚTRNÍKU
Letošní jaro je pro DDM Větrník bohaté na úspěchy v mnoha soutěžích. Modeláři z Větrníku se ve dnech 22. a 23. dubna
zúčastnili se svými modely letošní druhé soutěže papírových
modelářů, která se konala v Praze-Nehvizdech v prostorách
zdejší sokolovny. Přivezli 19 modelů a odvezli 12 medailí.
V rámci této soutěže proběhlo mistrovství ČR v kategorii
pásových vozidel. Mezi mladšími žáky se stal vicemistrem
republiky Daniel Zmatlík.
Věková kategorie juniorů byla naší parádní, pobrali jsme
všechna tři první místa v pořadí Adam Tomášek, Mikuláš
Čech a Adam Kulhavý. Další ceny přivezly dramatické soubory Bezejména, které se zúčastnily jarních přehlídek a sklidily
mnoho úspěchů. Mladší soubor s inscenací „Kde bydlí čas“
získal na krajské přehlídce Dětská scéna uznání poroty za
jevištní pohyb a uchopení tématu. Starší soubor s inscenací
„Svědectví o životě v KLDR“ zaujal porotu na Setkání ve Strašecí a bude jako jediný reprezentovat Liberecký kraj na celostátní přehlídce studentských divadel Mladá scéna v Ústí
nad Orlicí. Společně s jabloneckou Magdalénou bude reprezentovat Liberecký kraj také na přehlídce divadel poezie Wolkrův Prostějov.
Ve středu 11. května se na Univerzitním náměstí konal Den
Evropy. Dům dětí a mládeže Větrník tu měl svého zástupce,
V-klub, který je také partnerem Eurodesku, a tak se na této
zajímavé akci také podílel. Návštěvníci z řad studentů středních a vysokých škol se mohli dozvědět o programu Eras-

mus+ a dalších možnostech cestování po Evropě a po světě.
Na jednotlivých stanovištích byli studenti ze zahraničí, kteří
si se zájemci povídali o své zemi, ale také o tom, jaké je to být
na studijním pobytu v zahraničí nebo i třeba přímo tady v Liberci. Součástí programu byla také soutěž o zajímavé ceny.
Akce se zúčastnilo na 300 studentů a celá byla zakončena
průvodem s vlajkami jednotlivých států.
Zatímco Den Evropy byla akce určená zejména středoškolákům a vysokoškolákům, pro ty menší si Větrník připravil
oblíbenou Velkou a malou ťapku v pohádkovém lese. Na trase na návštěvníky čekali čerti, čarodějnice, vodníci, indiáni
a v neposlední řadě Rumcajs s celou rodinou. Vyzkoušet si
mohli známé i zbrusu nové úkoly, jako například lovení bacilů u Macha a Šebestové. Na Ťapku dorazilo velké množství
účastníků a všichni jsme si to společně skvěle užili. Děkujeme účastníkům a malým i velkým pomocníkům za hezkou
atmosféru. Fotky a video z letošního ročníku naleznete již
brzy na našich webových stránkách www.ddmliberec.cz.
Budeme se na vás opět těšit na podzimní Velké a malé ťapce.
Kroužky pro tento školní rok ve Větrníku pomalu končí, ale
těšit se můžete na letní program. Po dobu letních prázdnin
je pro děti připraveno několik příměstských, pobytových
i putovních táborů. Dospělí účastníci mohou navštívit několik kurzů, především výtvarného a rukodělného zaměření.
Pro děti a mládež od 10 do 22 let je také otevřen V-klub, kde
mohou trávit svůj čas v odpoledních hodinách.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORLÍ
ZŠ Orlí včetně odloučeného 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 nebo pro žáky s poruchami učení a chování
bez mentálního postižení. Dětem je věnována individuální péče, přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého z nich.
PLAVECKÉ ZÁVODY
V městském plaveckém bazénu se v březnu uskutečnil Český pohár
v plavání 2022, který pořádal SK Handisport Liberec. Těchto závodů se
zúčastnili tři žáci naší školy – Karel Čihák, Bartoloměj Hruš a Ondřej Bělaška, kteří jsou zároveň členy plaveckého oddílu. Pro všechny z nich to
byl jejich první závod.
Přestože do plaveckého oddílu docházejí krátce a nemají tolik natrénováno jako ostatní závodníci, bojovali a snažili se podat co nejlepší
a nejrychlejší výkon. Žáci si vyzkoušeli závod na 25 metrů a 50 metrů
volným způsobem, a dokonce i štafetový závod. Chlapci svými výkony
obsadili přední příčky a domů si odnášeli diplom. Pro všechny zúčastněné to byla cenná zkušenost a všem moc gratulujeme.

CHRASTAVSKÁ SLOKA

Po dvou letech, kdy se kvůli opatřením nepořádaly žádné hromadné akce, se opět na naší škole uskutečnila na konci března
soutěž v recitaci Chrastavská sloka. Již několik týdnů předtím
si vybrali žáci společně s třídními učiteli básničky, které se následně učili nazpaměť a zdokonalovali se v přednesu a recitaci.
Školního kola se zúčastnily všechny třídy základní školy a také
dokonce několik žáků základní školy speciální. Speciální kategorií byl pro nás tentokrát společný přednes básně o zvířátkách
celého sboru třetí a čtvrté třídy. Výherci 1. až 3. míst (Nikolas
Hunka, Daniel Džurban, Nikola Pěkná, Robert Džurban, Jakub
Klempár, Filip Váňa, Martina Kamenská) postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo v budově Technické univerzity v Liberci. I zde byly děti úspěšné a obsadily první příčky soutěže.

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
V předvelikonočním období navštívil třídy prvního stupně základní školy opět farář Petr Chlápek, aby sdělil žákům poselství
Velikonoc. Žáci mnoho věděli a na záludné otázky nadšeně reagovali. Při besedě jsme se zasmáli, zamysleli, ale prožili jsme
i dojemné chvíle.
Vysvětlili jsme si nejen tradice a zvyky, ale především velikonoční příběh, který si křesťané každoročně připomínají během
celého velikonočního týdne počínaje Květnou nedělí až po
Vzkříšení.
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ČARODĚJNICKÁ OLYMPIÁDA
V pátek 29. dubna 2022 se na naší škole
v Orlí uskutečnila Čarodějnická olympiáda.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku pro děti ze
speciálních tříd sami naplánovali, připravili
a uskutečnili různé soutěže.
Na školním pozemku na děti čekalo šest
stanovišť s úkoly. Každý soutěžící dostal připravenou kartu s úkoly a po jejich splnění mu
naši školní pořadatelé na kartičku namalovali
smajlíka. Jako všichni správní čarodějničtí učňové se žáci snažili o co nejlepší let na koštěti
mezi překážkami, hod čarodějných bobulí do
kotle, skok v kouzelném pytli, chůzi v sedmimílových botách, hod košťátkem do ohnivého
kruhu a další. Po splnění disciplín každý obdržel čarodějnický diplom. Na závěr si žáci upekli buřt. Všichni si tento den moc užili, jak naši
pořadatelé, tak i soutěžící.

ZELENÝ JEŠTĚD
Symbolicky na pátek 13. vyrazila třída přípravného stupně na akci Zelený Ještěd. Byli tak nejmladšími účastníky, kteří se do
úklidu areálu včetně přilehlých sjezdovek chtěli s velikým odhodláním zapojit.
I když nemohli ještědský vrcholek zdolat pomocí sedačkové lanovky, organizátoři pro ně zajistili náhradní variantu a pohotově přistavili k radosti dobrodružných školáčků terénní auta. Pak už je nemohlo nic zastavit a vybaveni rukavicemi i odpadkovými pytli sbírali odpadky, jež na ně při scházení po vytyčené trase pod lanovkou doslova číhaly.
Při dramatickém zážitku v podobě zasahující helikoptéry si mohli vyzkoušet, že zvládnou i nečekané situace! V cíli se zaslouženě posilnili sladkou medailí. Děkujeme všem organizátorům, kteří nám umožnili se akce zúčastnit a obdarovali naše malé
sběrače skipasem na příští sezonu.
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