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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
naše základní školy mají za sebou další kalendářní
rok, který přinesl řadu změn, s nimiž se budou muset
postupně sžívat a jež budou muset řešit.
Od 1. září 2016 se vůlí ministerstva školství
zintenzivnila politika společného vzdělávání (inkluze);
osobně jsem ideovým příznivcem této myšlenky,
protože ve školství odbourává sociální nerovnosti
a dává stejnou příležitost všem dětem, nicméně
si troufám na základě dosavadních zkušeností
konstatovat, že inkluze jako projekt byla/je ušita příliš
horkou jehlou a velmi překotně.
Soudím, že takto závažné změně by slušelo pilotní
testování na vybraném vzorku menším než Česká
republika (například kraj či dva), kde by všichni
aktéři mohli ověřit nezbytnou metodickou podporu,
potřebné kapacity v oblasti poradenství, schopnosti
učitelů, funkčnost zásadní komunikace v trojúhelníku
poradna – škola – rodiče a samozřejmě i dostupnost
finančních prostředků. Místo toho jsou naši učitelé
zavaleni administrativou, poradny diagnostikou
a všem dohromady chybějí přímé finanční prostředky
na pokrytí nezbytných podpůrných opatření, které měl
jednoznačně garantovat a krýt stát.
Jsem přesvědčen, že v takové situaci musí statutární
město Liberec jako zřizovatel škol do procesu
společného vzdělávání se vší zodpovědností a na úkor
svých vlastních kapacit a možností vstoupit a nabídnout
školám (prostřednictvím účasti v dotačním projektu)
nezbytnou koordinaci, možnost sdílení dobrých
praxí i prostředky na zaplacení školních asistentů,
koordinátorů inkluze apod. Nejde vůbec o to, kdo z nás
je či není příznivcem inkluze, ale jestli ve chvíli, kdy je
tato státní mocí nařízena a špatně vedena, necháme
naše školy jejich osudu, nebo se jim pokusíme pomoci.
Rezort školství a sociálních věcí ve spolupráci
s dalšími partnery již v létě uspěl s projektem na
podporu společného vzdělávání v mateřských školách,
nyní stojíme na prahu podobného projektu pro základní
školství. Oba projekty do Liberce mohou přinést kolem
55 miliónů korun, které bych osobně očekával napřímo
od státu. Nestalo se tak, musíme si pomoci sami.
Naše podpora základním školám ale pokračuje
i v oblasti tzv. provozních příspěvků. Jak narůstá počet
dětí ve školních lavicích, zvyšují se logicky i nároky
škol na krytí nákupů hygienických a toaletních potřeb,
školních pomůcek, energií a mnoha dalších věcí.
Snažíme se proto v posledních letech vylepšit těžce
podfinancované školství postupným zvyšováním
příspěvků zřizovatele – pro rok 2016 jsme rozpočty škol
navýšili o 3,89 miliónu korun, pro rok 2017 pak plánuji
navýšení o dalších bezmála 2,8 miliónu. Je to zcela
přesně v souladu s cílem, který mi v srpnu 2016 schválila

rada města: přidat do dvou let (tedy do roku 2018)
našim školám 20 % navíc, tedy 5,5 miliónu. Polovinu
máme splněnu!
Souběžně bych ale rád vstoupil i do oblasti platové
politiky, která je jinak výhradně saturována státem.
Jsem přesvědčen, že město Liberec by se mělo přihlásit
ke vzdělávání jako k jedné ze svých priorit a uvolnit
zhruba jeden milión korun na posílení odměn učitelů.
Pokud by se podařilo v rozpočtu tuto částku najít,
znamenala by bonus v průměrné výši 2 000 korun
ročně pro jednoho učitele. Tyto peníze, stejně jako ty
provozní, ale školy nedostanou zadarmo, jsou totiž
úzce provázány s plněním střednědobých cílů, které
mají přispět ke zlepšování či udržení kvality v našich
základních školách.
Držte našim školám palce i v roce 2017!
Ivan Langr,
náměstek primátora pro školství,
sociální věci, cestovní ruch a kulturu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA
DALŠÍ PRVŇÁČCI JSOU SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO SPOLEČENSTVÍ ZŠ HUSOVA

„Budeme pilné včeličky, budeme nosit jedničky,“
„Budeme pilné včeličky, budeme nosit jedničky,“ zaznělo
na konci slavnostního imatrikulačního slibu školní aulou
Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Husova v podvečer
3. listopadu 2016.
Noví prvňáčci ukázali svým rodičům i starším kamarádům,
co vše za první dva měsíce zvládli a co se naučili, aby mohli
být slavnostním aktem přijati do školního společenství.
„V 1. A se prakticky naučíme anglicky. V 1. B zas němčina,
krásně nám to začíná. Až se všechno naučíme, ve světě se
neztratíme“. Blahopřejeme, prvňáčci. Zvládli jste český text,

ZKUŠENOST JE NEJLEPŠÍM UČITELEM
V květnu letošního roku získala ZŠ s RVJ Husova
finanční prostředky EU v rámci programu Erasmus+
na mobilitu pracovníků škol. V rámci projektu
s názvem Zkušenost je nejlepším učitelem vyjede
deset pedagogů školy na jazykové a jazykově
‑metodické pobyty do Německa, Francie a Spojeného
království.
Výjezdy se uskuteční v červenci a srpnu roku 2017.
Jejich cílem bude rozvoj cizojazyčných a metodických
kompetencí pedagogických pracovníků školy.
Po absolvování kurzů v zahraničí očekáváme
prohloubení spolupráce v rámci mezipředmětových
vztahů, zařazení CLILu i na 2. stupeň, spolupráci
pedagogů s vedením školy při vypracování záměru
školy na další období. Obrovský přínos projektu
vidíme v kontextu práce s našimi žáky, a to v podobě
zvýšení úrovně výuky růstem kvalifikovanosti učitelů.

anglické i německé písničky a dokázali jste, že jste opravdoví
školáci.
Význam akce byl umocněn symbolickým vtištěním dlaně
do zdi slávy a převzetím „Přijímacího listu“ z rukou paní
ředitelky.
Hrdost a pozitivní vědomí, že patřím právě k tomuto
společenství, napomáhá prvňáčkům nejen k formování
zdravého sebevědomí, ale sehrává důležitou roli při utváření
vztahů k ostatním i okolí.

Miroslava Brejchová

PASCH‑TAG
Jako již tradičně každý rok proběhl na ZŠ Husova 19. října tzv.
PASCH‑Tag, tedy den spojený s němčinou. Organizujeme jej ve
spolupráci s Goethe Institutem a letos jsme tento den spojili i s další
akcí Goethe Institutu, která se jmenovala Den s němčinou v Liberci.
Naši žáci z 5. A si vyzkoušeli interaktivní hru „Autobahnspiel“,
během které cestovali po Německu, sbírali co nejvíce kilometrů
a při tom plnili ve skupinách různé úkoly. Žáci druhého stupně se
zúčastnili koncertu australského muzikanta Dyka, někteří si pak
vyzkoušeli na workshopu s Dykem složit a natočit vlastní písničku.
I když druhý stupeň odešel na koncert, ve škole to pořád žilo. Pro
děti z německých tříd na prvním stupni jsme připravili program na
celé dopoledne. Prvňáčkové zvládli skvěle plnit hravé úkoly, které
byly spojené s barvami, čísly a jednoduchými otázkami.
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci plnili ve smíšených skupinkách
úkoly, které na ně čekali v celkem šesti třídách; každá třída byla
zaměřena na jiné téma. Nechyběla ani matematika, při které
pomáhali na některých stanovištích také studentky TUL.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA
NA DVOŘE KARLA IV.
700. výročí Karla IV. motivovalo pedagogy a žáky
ZŠ Dobiášova v Liberci. Žáci V.A a V.B společně se
svými třídními učitelkami J. Jenčovskou a S. Snětivou
připravily v květnu poutavou, ale zároveň i poučnou
soutěž „Doba Karla IV.“, kdy správná odpověď dětem
umožnila vsadit drahokam do královské koruny
a pokračovat v řešení kvízu.
Vychovatelky a děti školní družiny pokračovaly
v projektu maketou hradu Karlštejn a výtvarnou soutěží
„Karel očima dětí“. Nejlepší portréty Karla IV. a Elišky
Pomořanské budou použity jako návrh pozvánky
prosincové akce, která se uskuteční 8. prosince
v budově školy.
„Vánoce na dvoře Karla IV.“
Tak jsme nazvali středověké tržiště, kde nakoupíte
dobové svícny, keramiku, lektvary, bylinky, mýdla
a vánoční dekorace.
Ochutnáte chody Karlovy kuchyně. Nebudou
chybět kejklíři, zpěv, tanec a rytířské souboje. Neméně
poutavá bude přehlídka dobových kostýmů. Na závěr
všichni obdrží pamětní minci z keramické dílny ŠD.
Akci ŠD podpoří i učitelé a žáci II. stupně pod vedením
učitelky M. Hejralové.
Celý projekt ukončí děti školní družiny muzikálem
„Jedna noc na Karlštejně“ v sále EXPO Babylon Liberec
20. prosince od 17.30 hodin.
Za zdařilý projekt děkuji svým kolegyním M.
Mauricové, R. Bérové, L. Junkové, L. Kočové, E. Slabé
a E. Bretschneiderové.

Ved. vychovatelka ŠD Jitka Vyskočilová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY – ČTU, ČTEŠ, ČTEME
Je nesporné, že čtenářské dovednosti u žáků je třeba
podporovat všemi možnými způsoby, vždyť čtenářství
a přístup ke knihám ovlivňují každého z nás po celý život.
Tímto faktem se řídí učitelé ZŠ Liberec, U Soudu, když
vstupují do projektových činností spojených s čtenářským
rozvojem.
Škola již několik let spolupracuje s Novou školou
a libereckou knihovnou v projektech Čtenářské dílny pro
1. stupeň, Čtenářské kluby pro 2. stupeň a třetím rokem
se účastní také mezinárodního projektu Záložka do knihy
spojuje školy: Čtu, čteš, čteme.
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna
Jiřího Mahena v Brně letos vyhlásily 7. ročník tohoto česko
‑slovenského projektu pro základní školy a osmiletá
gymnázia. Cílem má být zejména navázání kontaktů
mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih.
V praxi je vytváření záložek do knihy ztvárněním tématu
česko‑slovenského projektu a jejich výměnu se slovenskou
partnerskou školou. Výměna záložek může být využita

k navázání další užší spolupráce, k poznávání života žáků ze
Slovenské republiky a zároveň také jako praktická realizace
průřezových témat ze školních vzdělávacích programů či
jako součást některého ze školních projektů.
V případě letošního školního roku byla za partnerskou
školu vybrána ZŠ z Banské Bystrice, vloni to byla ZŠ Šurany.
Přesah projektu do jiných činností v rámci školní i mimoškolní
práce obohacuje obsahy učiva vlastivědy, zeměpisu, výtvarných
nebo komunikačních činností.Vytvářením prezentací o naší
škole posilujeme při práci s informačními technologiemi u žáků
i kompetence technické.
V říjnu jsme obdrželi výměnou záložky ze Slovenska, ve
školní knihovně proběhla veřejně přístupná výstava, poslali
jsme partnerské škole krátkou prezentaci, a navíc některé
naše záložky udělaly radost seniorům v jejich domově
v Liberci. Tam naši žáci letos nasměrovali svůj celoroční
celoškolní projekt „Můj senior“.
Děkujeme všem, kteří se zapojují, a paní učitelce
O. Blažkové za ochotu a nasazení při koordinaci potřebných
činností.
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ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ
VŠICHNI ZA STŮL
Nabídka sportovních aktivit se na naší škole od září
rozšířila o kroužek stolního tenisu. Stalo se tak díky úspěšné
kampani Jeden za všechny, všichni za stůl II. Projekt si klade
za cíl přilákat žáky k tomuto míčovému sportu.
Červnovou show připravenou Českou asociací stolního
tenisu ve spolupráci s SKST Liberec v tělocvičně školy
s nadšením sledovalo 150 žáků. Program trval přibližně dvě
hodiny a byl zacílen na první a druhý ročník základních škol.
Děti se na akci aktivně podílely nejen fanděním, ale mohly
si vyzkoušet základní dovednosti – držení pálky, postoj

a údery. Žáky také velice potěšily odměny, které si pořadatelé
pro malé sportovce připravili. Po celou dobu akce panovala
v tělocvičně strhující atmosféra.
Akce byla úspěšná, žáci projevili o tento sport zájem, a tak
od září na naší škole pracují dva kroužky stolního tenisu –
každé pondělí se od 15.00 schází k tréninku prvňáčci a od
16.00 žáci druhých a třetích tříd.
Velice rádi bychom touto cestou poděkovali České asociaci
stolního tenisu a SKST Liberec za uskutečnění smysluplného
projektu právě na naší škole.

EDUKAČNÍ PROGRAMY ČESKÉ FILHARMONIE
ZŠ a ZUŠ Jabloňová v loňském roce využila nabídky České
filharmonie, která pro školní mládež připravila několik řad
edukačních (chcete‑li výchovných) programů a dílen. Na nich
si žáci mohou osobně vyzkoušet hru v komorních souborech,
seznámit se s tradičními i netradičními hudebními
nástroji a v neposlední řadě vyslechnout v prostorách
historické budovy Rudolfina špičkové výkony našich
nejlepších instrumentalistů v komentovaných koncertních
programech.
Takto koncipovaný přístup k oné „vážné“ a leckdy obávané
hudbě má nepochybně velký přínos nejen pro estetický
vývoj žáků, ale i pro výchovu budoucích návštěvníků divadel
a koncertních síní.
V loňském roce jsme navštívili program věnovaný jaru –
žáci měli možnost aktivně porovnat Jaro Antonia Vivaldiho
a Svěcení jara Igora Stravinského. 8. prosince bude mít 60

žáků naší školy možnost v pořadu Samá voda porovnávat
kompozice věnované vodě – „sladkovodní“ Smetanovu
Vltavu se „slaným“ Mořem Clauda Debussyho, tedy přístup
romantický a impresionistický.
Nutno uvést, že žákům díky zapsanému spolku Eurytmie,
který při škole pracuje, poskytujeme tyto nevšední zážitky
zdarma, jsou odměnou za snahu, píli, zlepšení nebo
úspěšnou reprezentaci školy.
Projekt je dlouhodobý, na jaře čekají na mladé posluchače
Beethoven s Glassem a ke konci školního roku pořad Kdo se
bojí České filharmonie? v režii Alice Nellis s Klárou Issovou
jako moderátorkou.
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EXKURZE DO DRÁŽĎAN
V říjnu měli žáci 9. B ZŠ a ZUŠ Jabloňová
možnost zúčastnit se exkurze do Drážďan, kterou
zorganizovala třídní učitelka Klára Čermáková.
První návštěvou byla komentovaná prohlídka
skleněné manufaktury společnosti Volkswagen (Die
Gläserne Manufaktur) v samém centru Drážďan.
V této manufaktuře donedávna probíhala výroba
automobilů vyšší třídy VW Phaeton. Žáci absolvovali
prohlídku s českým průvodcem a na závěr si mohli
prohlédnout a vyzkoušet interiér hybridních
automobilů VW Passat a VW Golf. Tato část prohlídky
byla pro žáky nejzábavnější.
Další zastávkou byla interaktivní prohlídka
v Deutsches Hygiene‑Museum. Děti navštívily
stálou výstavu Člověk jako dobrodružství, která
je rozdělena do sedmi oddělení. Zajímavá výstava
obsahuje mnoho moderních i historických exponátů,
mediálních a interaktivních stanovišť. Žáci se tak
dozvěděli řadu pozoruhodných informací o lidském
životě i o svém vlastním těle.
Následoval přesun do historického centra
Drážďan, kde pan učitel Ondřej Prchal žákům
vyprávěl o historii města na Labi. Připomněl také
masivní bombardování v roce 1945. Při procházce
centrem žáci mohli vyslechnout zajímavý výklad
o historických památkách, jako jsou Frauenkirche,
Zwinger či Semperoper.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO
LONDÝNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
V říjnu se vydali žáci naší školy
s cestovní kanceláří Dokoupilová do
Velké Británie. Strávili jsme pěkné dny
v okolí Londýna, kde jsme byli také
ubytováni v rodinách.
Děti první den nejvíc zaujal Tower
Bridge, který jsme prolezli skrznaskrz.
Na Trafalgarském náměstí se zrovna
konal festival světla Divali, takže
jsme si užili barevných stánků, hudby
a pouličních umělců. Večer nás
autobus dovezl k rodinám, a tak strach
z neznáma vystřídaly ráno spokojené
tváře, protože bydlet u jiných lidí je
velmi zajímavé.
Další den jsme se v Oxfordu
inspirovali nejen starobylými kolejemi,
ale i rušnými ulicemi, kde jakoby
poletoval obr Hagrid s Harrym
Potterem.
Následující den si přišli na své
obdivovatelé starých záhad, navštívili
jsme Stonehenge a úžasnou katedrálu
v Salisbury s dokumentem Magna
Carta. Jak to ti pravěcí stavitelé mohli
zvládnout?!
Poslední den jsme procházeli znovu
rušným Londýnem, povozili se na
London Eye a nakrmili veverky v parku.
Po celodenním pochodu městem jsme
se znavení usadili do autobusu a už
jen vzpomínali na dobrodružství v cizí
zemi. Navázali jsme nová přátelství
s kamarády ze škol, které jely s námi,
a doplnili jsme své zkušenosti z cest.
Vivat England.
Všem žákům 8. a 9. tříd za vzornou
reprezentaci školy děkují jejich učitelky
Z.Manychová a Š. Stasová

NAŠE ŠKOLA VRCHLICKÉHO…NACHÁZÍ SE V LIBERCI,
KAŽDÝ DEN SE DO NÍ HRNOU DĚTI JAKO MRAVENCI.
Kdysi takhle začínala píseň, kterou zpívaly děti na Akademii ZŠ
Vrchlického. Myslím, že to někdo napsal na melodii Vánoce, Vánoce
přicházejí. Ta slova stále platí a škola „jede“. Neřídí ji už pan Regner, ale
pan Skalský, mnoho učitelů už od té doby odešlo a noví přišli, žáků se
vystřídalo nepočítaně, ale živo je u nás pořád. I v tomto školním roce se
toho už stalo hodně.
VYBÍRÁME Z AKCÍ:
# Žáci si došli pro ocenění ve výtvarných soutěžích s paní učitelkou
Skalskou. Tvořili třeba do soutěže Poznej sousední město. Pro ceny si
zajeli až do Žitavy.
# Sázeli se Čmelákem stromky u sídliště Kunratická.
# Zúčastnili se s úspěchem klání v pořadu Úžasný svět vědy, který
natáčela televize v iQlandii.
# Zajeli si do Velké Británie na poznávací zájezd s cestovní kanceláří.
# Byli také v Praze v Národním divadle na představení Rusalky od
Antonína Dvořáka.
# Menší děti se podívaly na práci libereckých hasičů, o Halloveenu
ožil 1. stupeň maskami.
# Už dvakrát byl organizován sběr starého papíru, ve kterém se děti
velmi aktivně účastní jako sběrači i jako organizátoři.
# Ve školní družině se vydali na cestu kolem světa a poznávají Evropu.
# Chystají se na vánoční dílničky a den otevřených dveří dne 17. 12.
# Sportují a účastní se soutěží ve florbalu, fotbalu, atletice, …
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

PODZIMNÍ ČAS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V říjnu byly děti ze školní družiny zapojené do
projektu „Jablíčkový měsíc“. Tématem těchto
dnů bylo pěstování, sklizeň, využití podzimního
ovoce – jablek.
Ve všech sedmi odděleních se vyprávělo,
vyrábělo, vařilo i zdobilo. Vznikala krásná
podzimní výzdoba školy z různých materiálů:
z papíru, korálků, roliček, z vlny, z filcu, vznikaly
i výrobky z keramické hlíny.
Děti měly možnost pochutnat si na výborných
křížalách, připravily výtečný jablko‑mrkvový salát
a další jablečné pochutiny.
V závěru projektu děti svědomitě připravily
školní výstavku všech jablíčkových výrobků, která
sklidila velký úspěch nejen u ostatních děti, které
nenavštěvují družinu, ale i u rodičů a blízkých,
jelikož byla strategicky umístěna hned u vstupu
na první stupeň.
Vyvrcholením projektu bylo moštování, které
pro naši školu zorganizovalo ekologické sdružení
Střevlík. Rodiče nanosili spoustu domácích
jablíček, a tak se u moštování, které proběhlo
ve čtvrtek 20. 10. na školní zahradě, vystřídalo
téměř všech 200 družinových dětí. Přiložit ruku
k dílu mohl opravdu každý účastník. Některé děti
se zprvu ostýchaly, ale zvědavost a touha zkusit
nepoznané převládly. Společnými silami se jim
podařilo poprvé v životě vylisovat pravý úžasně
sladký jablko‑hruškový mošt. Radost se ještě
znásobila, když ochutnaly výsledek svého snažení.
Děti v naší školní družině tak měly možnost
prožít pestrý jablíčkový podzim.

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Začátkem školního roku naše škola vstoupila do projektu Zdravá
školní jídelna. Za jeho vznikem stojí odborníci na výživu ze Státního
zdravotního ústavu a tým hygieniků. Projekt podporuje ministerstvo
zdravotnictví a iniciativa Vím, co jím.
Vedení školy společně s kolektivem kuchařek se již dlouhodobě
snaží o zdravé stravování dětí.
Za tu dobu byly již nastaveny tyto změny ve stravování:
● obsahová přestavba skladu, potraviny s minimem aditiv,
● ukončení spolupráce s některými dodavateli potravin, které
obsahovaly nezdravá aditiva,
● při přípravě pokrmů přednostní užívání čerstvých surovin či
produktů s nízkým stupněm zpracování, bez umělých sladidel,
nadměrného množství aditiv a soli,
● podávání nápoje bez umělých sladidel, barviv a konzervačních
látek.
Záleží nám na tom, jak se naši žáci stravují. Dlouhodobou snahou
školy je, aby děti dostávaly ve škole kvalitní, čerstvé a zdravé jídlo.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ
A VY JAKO MÁTE NA SOKOLOVSKÝ BAZÉN?

Adélka: A vy jako máte na Sokolovský bazén?
Kristýnka: No, to mi teda jako máme.
Adélka: Tak to vám ho teda fakt jako závidím,
to musí být bezva. Škoda, že mi ho taky nemáme.
Už jen tři liberecké školy se mohou pyšnit svým školním bazénem
a já, bazén ze Sokolovské, vám teď povím něco málo o sobě. Byl jsem
postaven a s velkou slávou otevřen už v roce 1977 a tehdy jsem byl
opravdový „štramák“. Postavou jsem sice nevelký (12,5 x 7,3 m) a ani
hloubkou nevynikám (0,9 až 1,2 m), ale právě tyto zdánlivé handicapy ze
mě činí ideální bazén pro výuku plavání.
Nejradši mám asi ty nejmenší děti. Ze začátku jsou sice některé
bojácné, nesmělé a nedůvěřivé, ale to se rychle mění. Brzy se všechny
smějí, křičí, skáčou a cákají, hrají různé vodní hry a soutěže. No ale
hlavně jak pak ony krásně plavou a potápí se. To je mi pak krásně na duši
a spokojeně si bublám.
Navštěvují mě všechny děti z mojí školy, ale také spousta dětí z jiných
škol, nesmím ani zapomenout na ostatní sportovce či dospěláky, kteří si
ve mně rádi zaplavou, zaskotačí nebo jen zrelaxují své bolavé tělo.
Ale nemyslete si, také se dost trápím a trpím. Za celou svou historii
jsem neprošel žádnou zásadní celkovou rekonstrukcí, a tak mě nejvíc
ze všeho děsí a fakticky se teď moc bojím, že se ve mně něco životně
důležitého rozbije. A jelikož dnes už jsem starý „dědeček“, tak se taky
může stát, že už mě záplatovat nebudou a úplně mě uzavřou a to by byla
opravdu velikánská škoda.
A tak moc prosím, „vy mocní a důležití”, nedovolte, aby nás, školní
bazény, rušili a zavírali a všechny naše usměvavé děti si pro sebe
schramstnul pouze velký liberecký bazén.

Redakční rada školního časopisu Školásek
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HALLOWEEN NA ZŠ SOKOLOVSKÁ
V tomto magickém dni se prý zvedne „závoj“ mezi světy a pravidla času a prostoru dočasně zmizí. Právě tak zmizela při
projektovém vyučování na ZŠ Sokolovská.
Celý den nás provázela strašidla, duchové mrtvých, zombie, čarodějnice a jiné strašidelné postavy, které vylézaly z různých
zákoutí školy. Slovní úlohy z matematiky, pracovní listy, slovní druhy anebo tvoření pozvánek na halloweenskou párty – takové
byly projekty strašidel a čarodějnic v kostýmech a maskách ve čtvrtých a pátých třídách. Žáci 4. B si pro všechny, kdo se na
prvním stupni učí angličtinu, připravili pravou americkou koledu (Trick or Treat) spojenou s úkoly v anglickém jazyce a malou
strašidelně vyzdobenou odměnou.
Jak se píše, Halloween je čas, kdy můžete vidět záblesk naděje do budoucna, a také čas vzpomínek na naše minulé předky.
Jistě nám vzpomínky na tento den zůstanou dlouho v paměti. Už teď se těšíme na Halloween 2017! A vy se můžete těšit s námi!

Zuzana Nováková

KAŽDÝ MŮŽE KRESLIT, TAK PROČ NE I MY?
Od nového školního roku se pravidelně každý týden
na dvě hodiny setkává 12 žáků ZŠ Sokolovská na kurzech
realistického kreslení pod názvem Malování bez zábran.
A kreslit zde umí opravdu každý, nevěříte? Malíř Václav
Kovář nás opět učí používat dětské oči. Umět pozorovat,
pracovat tak, abychom se zbavili strachu z kresby, protože
kresba je meditace, odpočinek, vášeň, tanec tužky, klid,
vztek i radost. Tím, jak postupně dospíváme, soutěžíme,
jsme kritičtí sami k sobě, ztrácíme i přirozenou schopnost
tvořit, uvolnit se a odpoutávat se od předsudků.
A co když se nám něco nepovede? Je to nepovedené
v našich očích, nebo v očích ostatních? I o tom je náš kurz.
Učíme se zde krůček po krůčku vše potřebné tak, abychom
doma i ve škole mohli kreslit a tvořit beze strachu, neboť
výtvarný projev je pro každého z nás přirozený.
Zkušenosti nabyté z kurzu budou pro někoho z nás
přípravou na talentové zkoušky uměleckých škol, pro
jiného seberealizací, citlivou komunikací se sebou samým.
Projekt realistické kresby je spolufinancován SM Liberec
z fondu vzdělávání a výsledné práce uvidíte na počátku
roku 2017 ve vestibulu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Lada Slabá
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA
JAK NEZAOSTÁVAT ZA POKROKEM
Technologický vývoj naší společnosti je stále více
progresivní. Má‑li být škola odrazem skutečného světa,
a připravit tak své žáky na nejrůznější životní situace, musí
na tento postup takřka okamžitě reagovat.
Práci s interaktivní tabulí či tabletem již učitelé
i žáci naší školy důvěrně znají. Novinkou je však výuka
prostřednictvím „chytrého stolečku“ Prowise. Abych byla
přesnější v názvosloví, jedná se o dotykovou obrazovku –
touchscreen či smart board display o úhlopříčce cca 130 cm,
kterou lze pomocí hydrauliky snadno polohovat dálkovým
ovladačem. Svislá obrazovka připomínající televizi se
tak hbitě nakloní do pozice připomínající pracovní stůl.
Přizpůsobit se dá též výška či úhel sklonu desky.
Operačním systémem tohoto zařízení je Windows 10,
jenž je zárukou snadného a přehledného ovládání. Jedná
se o stejný systém, který má každý učitel ve svém osobním
notebooku. Není tedy nutné složité zaučování pedagogů
za účelem správného ovládání displeje. Lze též využívat
nejrůznějších výukových programů typu SMART apod.
Touchscreen Prowise je dle mého názoru výborným
prostředkem ke zřízení dalšího pracovního koutu ve třídě,

což mě vedlo k vytvoření tzv. „vědomostního kruhového
tréninku“. Žáky jsem v rámci hodiny matematiky rozdělila
do čtyř skupin. První skupina pracovala v lavicích, kde měla
za úkol vyřešit několik cvičení v pracovním sešitě. Druhá
skupina počítala příklady na koberci za pomoci lamino
karet. Děti třetí skupiny řešily početní úlohy na interaktivní
tabuli a poslední skupina pracovala na odlišných cvičeních
u dotykového displeje. Po deseti minutách a zaznění
zvukového signálu došlo ke změně stanoviště.
Celá hodina probíhala v dynamickém tempu. Nikdo z žáků
neměl čas se nudit. Mým úkolem bylo pouze korigovat práci
a tempo skupin. Z tohoto pohledu považuji za nutné, aby
děti s dotykovým displejem pracovaly co nejčastěji, neboť
to povede k větší míře jejich samostatnosti.
Jsem velice vděčná paní učitelce Kvapilové, vedení naší
školy a společnosti AV MEDIA za skvělou příležitost pracovat
s touto novou technologií. Cítím velikou radost, ale také
zodpovědnost. Budu se snažit dotykový displej zařazovat
do výuky co nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.


Kateřina Kvízová
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OPĚT JSME JELI DO EVROPY
Kdo přišel v úterý 25. října do naší školy, musel mít
pocit, že se tu neučí. Na třídách visely jmenovky Itálie,
Španělsko, Turecko apod. Uvnitř spolu mladší i starší
spolužáci stříhali, lepili, modelovali, vymýšleli slogany;
prostě tvořili cestovní kancelář, která zve k návštěvě
dané země. Už potřetí tu totiž probíhal projektový den
„Jedeme do Evropy“.
Žáci pátých až devátých ročníků byli spojeni napříč
ročníky do skupin – států, kde pracovali vždy s jedním
učitelem. Cílem projektu, realizovaného v rámci
průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, bylo nejen propagovat
danou zemi pomocí plakátů, výrobků, sportovních nebo
kulturních aktivit, ale hlavně pracovat ve skupinách,
rozdělit si úkoly, přebrat zodpovědnost, hledat a třídit
informace, vyjadřovat své názory a respektovat názory
druhých. A tohle všechno je přece taky učení.
V jednotlivých státech vznikly velké plakáty plné
informací, výrobky z papíru, špejlí nebo modelíny.
K tomu bylo slyšet hudbu nebo video k dotvoření
atmosféry. Zkoušeli jsme národní tradice, hráli jsme si na
mořeplavce objevitele nebo jsme si pochutnali na skvělé
pizze. A celou školou nádherně voněly čerstvé belgické
vafle.

Věra Šeborová, učitelka 2. stupně

PODPORA VÝUKY PŘÍRODNÍCH VĚD
V následujícím kalendářním roce začne škola 5. května ve
spolupráci s Institutem pro regionální spolupráci realizovat
projekt „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných
předmětů“. Projekt byl schválen v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a naše škola se stala
partnerem příjemce této dotace.
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů
pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity,
a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.
V rámci projektu vznikne po celé republice síť základních
škol, které budou plnit funkci center kolegiální podpory.
Základní škola 5. května bude pracovat jako centrum
kolegiální podpory učitelů přírodovědných oborů pro
Liberecký kraj. Příjemce dotace vybral školy, které jsou
v regionu experty v oblasti přírodovědných předmětů
a věd. Kolegiální podporou bude zajištěna spolupráce mezi
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, kteří budou
společně hledat vhodné výukové postupy. Naším hlavním
zájmem je, aby motivovaly zájem žáků o přírodní vědy.
Spolupráce učitelů v této oblasti jim přinese vzájemně
užitečné podněty. V rámci projektu se pedagogičtí pracovníci

naučí, jak své zkušenosti a dovednosti mohou předávat
jiným kolegům a jejich prostřednictvím jednotlivým žákům.
Působením CKP bude docházet k rozvoji cílové skupiny,
která se naučí reflektovat svoji výuku. Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků se bude odehrávat na odborných
školeních interních lektorů, workshopech, konferencích
a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými
a dětskými výkony. Hlavním cílem kolegiální podpory bude
získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu,
a tím docílit zatraktivnění přírodovědných předmětů pro
žáky základních škol. Sekundárně by měl projekt dopomoci
k podnícení profesní orientace jednotlivých žáků právě
směrem k přírodním vědám.
Díky účasti v projektu bude škola vybavena
nejmodernějšími pomůckami pro experimentální výuku
v předmětech, jako je fyzika, chemie, zeměpis a přírodopis.
Naši pedagogové se stanou lektory pro experimentální
výuku v těchto předmětech a budou se setkávat s odborníky
po celé České republice. Kvalita výuky přírodovědných oborů
se nepochybně zvýší a očekáváme i zvýšený zájem o tyto
obory mezi našimi žáky.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ
CO MI DĚLÁ RADOST

V první třídě jsme dočetli Slabikář pana Žáčka. Na chvíli
jsme jej odložili, abychom se k němu coby zkušenější čtenáři
vrátili. Vždyť jeho texty jsou zajímavé i pro starší žáčky.
Když se z prvňáků stali druháci a ve světě písmenek se
rozkoukali, nastala ona chvíle návratu. „Skorotřeťáci“ opět
listovali slabikářem, s úsměvem, tu a tam i nahlas něco
okomentovali. Byl to roztomilý návrat v čase. Příjemná
chvilka, která nám všem ukázala, že všichni ze sebe mohou
mít radost bez ohledu na známky či bodová hodnocení.
Všichni si uvědomili, že ještě nedávno s písmenky třeba
i trošku zápasili, že pochopili něco, co jim před rokem
připadalo nesrozumitelné, že prostě ušli kus cesty dopředu.
Kousek článku jsme se naučili zpaměti a děti pak dostaly
možnost napsat samy za sebe, co jim dělá radost. Jsme
v období předvánočního rozjímání, koho a hlavně JAK potěšit.
Proto si myslím, že stojí za to se ještě jednou ke článku „Co mi
dělá radost“ vrátit.
Moc mě potěšilo a přiznám se, že i dojalo, co některé děti
dokázaly vymyslet. Obecná tvrzení, jak dnešní děti potěší jen

nejmodernější telefon, drahé značkové oblečení nebo cestování
do exotických krajů se asi nezakládají na pravdě. Druháci psali
o úplně obyčejných věcech i o tom, co se nedá koupit, co je
všední, a přesto cenné, co je samozřejmé a potřebné.
Bylo to tak krásné čtení, že jsem se o tu radost chtěla
podělit a panu Žáčkovi jsem o prázdninách napsala. Práce
dětí jsem naskenovala a poslala mu je. Naše potěšení se tedy
ještě znásobilo tím, že nám spisovatel odpověděl. Některé
děti si tak uvědomily, že nejen youtubeři mají co říct, že
spisovatel je skutečný člověk, že jejich slova i činy bereme my
dospělí vážně.
Pár vět jsem přepsala tak, jak je napsaly děti, několik
myšlenek je na fotografiích.
Co mi dělá radost: Když piju šťávu. Když opíkám buřta. Když si
hraju s dědou. Když je neděle. Když jsem u moře. Když hraju domino.
Když jím jahody. Když dostanu dárek. Když mám zmrzlinu. Když
vyhraju závod. Když se s kamarády směju. Když… Tohle je přece
hezké čtení, co říkáte?

Monika Fiebigerová, učitelka 1. stupně
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UČÍME (SE) DEMOKRACII NA ZŠ LESNÍ
Organizovat akce pro spolužáky, vylepšovat prostředí
ve škole, komunikovat s vrstevníky a s dospělými ve škole
i mimo ni, pomáhat potřebným a mnohé další dovednosti,
to všechno se učí zvládat naši parlamenťáci. A že to není vždy
jednoduché, si od roku 2004, kdy byl náš školní parlament
založen, vyzkoušela řada žáků od 4. do 9. tříd.
A jak se z žáka stane parlamenťák? Na začátku školního
roku probíhají ve třídách diskuse o tom, kdo by byl
nejvhodnějším zástupcem v parlamentu. Někdo, komu není
lhostejný život a prostředí ve škole, kdo má konstruktivní
nápady, kdo rád pomůže ostatním, kdo se nebojí prosadit
svůj názor, kdo dokáže přistoupit na kompromis a tak
podobně. Je toho hodně, ale pokud se k tomu všemu ještě
připojí zdravé nadšení a podpora dospělých, můžou z malých
nápadů vzniknout velké věci.
V druhém týdnu školy přichází důležité rozhodnutí, koho
zvolit. Každá třída navrhne své nejvhodnější kandidáty, ze
kterých si pak ve volbách vybere dva zástupce. Ve volební
den je připravena volební místnost se státní vlajkou,
opravdovými plentami a urnou, volební komise složená
ze zástupců jednotlivých tříd a všude je cítit napětí, jak to
tentokrát dopadne.
Abychom co nejlépe nastartovali práci nově vzniklého
kolektivu, organizujeme stmelující soustředění. Letos se
nám podařilo uskutečnit třídenní výjezdní setkání díky
finanční podpoře Grantového fondu Libereckého kraje.
Program připravený lektory z volného sdružení Souběh byl

Ondřej Plachý
Ekologická
Náš soused Holina
na zahradě používá umělá hnojiva.
Zelenina po nich pěkně roste,
hrách má velký jako broskve.
Po zahradě celý den
běhá s divným postřikem.
Ani večer nezahálí,
to zas v kotli odpad pálí,
petku, od mlíka krabici,
šoupne tam i starou čepici.
Zvířata, co žijí v lese, ty má taky rád,
jeleny, srny, kance, lasici,
ke krmelci jim přivezl starou lednici.
A rybám do potoka s názvem NADĚJE,
aby se jim lépe žilo,
vylil 10 litrů vyjetého oleje.
Nebojte se téhle básně,
není pravdivá,
Vždyť náš soused se jmenuje –
Malina

nabitý aktivitami pro poznávání sebe sama i ostatních, pro
rozvoj komunikačních dovedností, pro plánování akcí i pro
uvážlivé rozhodování a byl doplněn pohybovými týmovými
hrami. Odjížděli jsme obohaceni nejen o nové zážitky, ale
i nové přátele a zkušenosti. Jak se nám vše podaří zúročit,
ukáže až čas.
Závěrem se ještě sluší poděkovat za podporu naší
práce nejen rodičům žáků a zaměstnancům školy, ale
i Konzultačnímu centru pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ
v Raspenavě, které organizuje pravidelná setkávání školních
parlamentů.
Michaela Ulvrová,
koordinátorka školního parlamentu na ZŠ Lesní
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU

MALÍ VELCÍ KAMARÁDI
Obě třídy prvňáčků na naší škole mají patrony – velké
kamarády. Dětem z 1. A pomáhají deváťáci a nad dětmi
z 1. B bdí osmáci. V říjnu spolu strávili celý den a vyráběli
Podzimníčky z přírodnin. Vznikly překrásné postavičky,
zvířátka, motýlci, housenky, šneci, nechyběli ani pavoučci
pro štěstí. Obě třídy prvňáčků společně se staršími kamarády
také vyrobily Ježka přátelství, který ožil z malých a velkých
dlaní. Ježci teď bydlí ve školní jídelně pod starým dubem
Přátelství, na jehož vzniku se také všichni podíleli.
Další týden si děti z 1. A prodloužily oblíbený Den duchů
a s deváťáky přenocovaly ve škole. Ti pro ně společně
s učitelkami připravili stezku odvahy. Za pokladem se vydal
vždy jeden prvňáček v doprovodu velkého kamaráda, protože
ztemnělá a ztichlá škola je vskutku strašidelné místo.
Na důkaz, že stezku odvahy absolvoval, se musel každý
prvňáček podepsat a nakreslit obrázek na Listinu odvážných.
Pocuchané nervy si všichni uklidnili díky maminkám, které
napekly nejrůznější laskominy.
Zážitkem bylo jistě i přespání ve spacácích na tvrdé zemi.
Ráno děti obdržely strašidelný glejt, který jim bude i doma
připomínat první nocování ve škole.
Svatomartinské spaní prožila s osmáky třída 1. B.
Program začal legendou o sv. Martinovi. Do kostela sv.
Antonína Paduánského v Ruprechticích se prvňáčci vydali
se zavázanýma očima v doprovodu kamaráda z osmé třídy.

V kostele se všichni dozvěděli další podrobnosti ze života
sv. Martina i z historie této stavby, nechyběla ani prohlídka
a pohled z kůru.
Následovalo soutěžní klání v tělocvičně, za splněné úkoly
děti získávaly papírové svatomartinské husy. Po návratu
do školy se uskutečnilo odvážné putování při baterkách
po strašidelné stezce, během které děti hledaly slova jako
indicie, ze kterých složily větu: „Na svatého Martina kouřívá
se z komína.“ V cíli stvrdily překonání strachu vylepením
obrázku se sv. Martinem na bílém koni na Listinu odvážného
putování. Všechny také čekala odměna s medailí a společné
vypuštění lampiónu přání. Pak už následoval zasloužený
spánek.
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LIGA VÝJIMEČNÝCH MOZKŮ
Pět žáků z 8. a 9. třídy utvořilo tým Alfa a zúčastnili
se natáčení televizního pořadu U6 – Úžasný svět vědy
a techniky. O postup do „Ligy výjimečných mozků“
bojovali s týmem Omega ze ZŠ Stráž n/N. V prostorách
iQlandie museli prokázat znalosti ze světa moderních
technologií.
Pan továrník s podporou Ducháčka připravil pro
své adepty nelehké úkoly: sestavit laserové zrcadlové
bludiště, projít nástrahami katakomb, složit zrcadlový
obrázek, poznat tajemné předměty z minulého
století, odpovědět na kvízy, vylézt po zavěšeném
žebříku do patnáctimetrové výšky a vztyčit vlajku,
poznat významnou osobnost vědy a techniky. V boji
o ceny museli soutěžící s rozvahou vsázet body. Ve
vyrovnaném boji byli naši adepti úspěšnější, a tak
měli možnost hledat poklad U6. Kapitán týmu musel
během čtyřiceti sekund nalézt v temné místnosti
pouze s pomocí UV lampičky klíče od skříněk s cenami.
A že to byly ceny úžasné!
Natáčení soutěžního pořadu trvalo celý den a pro
adepty to byl den náročný, ale plný nezapomenutelných
zážitků a zkušeností.

VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
Na konci loňského školního roku se naši
žáci 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže
„Poznej sousední město“, kterou pořádala
partnerská města Žitava a Liberec. Děti
pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky
Tesařové kreslily nejrůznější zákoutí
města Žitavy technikou lavírování.
Jejich práce měly u poroty velký úspěch:
z více než dvou stovek obrázků porota
vybírala třicet nejlepších – mezi nimi bylo
devět našich žáků. Z prací vznikl také
nástěnný kalendář, ve kterém mají svůj
obrázek čtyři děti naší školy.
Slavnostní
vyhlášení
výsledků
a předávání cen vítězům se uskutečnilo
11. října v reprezentativním sálu historické
žitavské radnice. Malí umělci dostali ceny
od měst Žitava a Liberec. Součástí vyhlášení
byl i kulturní program a občerstvení.
Slavností náladu umocnilo i překrásné
prostředí žitavského Bürgersaalu. Děti ze
Žitavy odjížděly nadšené a plné dojmů.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ
NOČNÍ PUTOVÁNÍ ŠKOLOU NA ZŠ JEŠTĚDSKÁ
Škola se zahalila do tmy, rozsvítily se svíčky, učitelé
a garanti vyčkávají ve svých třídách… V dálce vidíme
světlušky, které se přibližují, a poznáváme v nich naše
prvňáčky s baterkami. Aneb jak nejlépe poznat školu, do
které teprve tři měsíce chodíme? Přeci nočním pochodem
po škole.
Prvňáčkové měli možnost prozkoumat svoji školu
z jiného pohledu. Přes den sedí v lavicích v jedné třídě
a díky nočnímu putování prošly děti hned dvanácti třídami,
do kterých se jen tak nedostanou, a to včetně ředitelny,
kde nás čekal i pan ředitel. Takže rozsvítit baterku a hurá
prozkoumat naši školu!
Žáčci navštívili knihovnu, kde nám předčítali skřítci;
učebnu fyziky, kde se před našima očima uvařené vajíčko
vcuclo do úzké lahve; v učebně chemie si děti mohly
namíchat „Mozkomora“ a viděly, jak vybuchuje sopka. Na
protáhnutí sloužila tělocvična, která překvapila svou opičí

dráhou. V hudebně jsme si zazpívali vánoční koledy a zahráli
na hudební nástroje. Zastavili jsme se i ve školní kuchyňce,
kde pro nás byly připravené pochoutky, a podepsali jsme se
do moučné desky. Jazyková učebna byla plná žáků z vyšších
ročníků, kteří si s dětmi zazpívali anglicky. Zkusili jsme si
zahrát i pexeso modernějším způsobem, a to na počítačích
v informatice. V biologii na nás čekaly vypreparovaná
zvířátka a kostry všeho možného. Ve školním klubu děti
stavěly co nejvyšší věž z kostek a v keramice prozkoumávaly
vypalovací pece a výrobky ostatních dětí.
Celé putování směrovalo do jídelny, kde nám maminky
napekly a připravily samé dobroty a čekalo se na finále
večera. Opět zhasla světla, ale tentokrát už baterky byly
vypnuté.
Vcházíme do tělocvičny plné luceren, garantů a učitelů,
kteří nás čekají. Tančilo se, zpívalo se a všichni si užívali
zakončení celého putování.
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NOČNÍ POCHOD NA PLÁNĚ SE ZŠ JEŠTĚDSKÁ
V pátek 4. 11. 2016 se konal tradiční pochod na Pláně. Na
přípravě a organizaci se společně podílelo SRPŠ při základní škole
a pedagogové. I letos byl přepsán rekord v účasti a zúčastnilo se
68 družstev, celkem asi 320 účastníků a několik psích kamarádů.
První vyšli na trasu v 17.00 hodin, kdy se již stmívalo.
Cesta vedla po větších cestách, ale i po pěšinách, a proto
museli být všichni na pozoru, aby se neztratili ve tmě a spleti
cest. Na trase bylo celkem 11 stanovišť, na kterých děti plnily
úkoly a získávaly razítka do putovní karty.
V cíli se všichni posilnili výtečnými muffiny a zahřáli se teplým
čajem. Kdo chtěl, mohl si opéct buřty. Podzimní počasí nám
přálo, nepršelo, jen na Pláních bylo větrno.
Děkujeme všem rodičům a dětem, že si našli čas a vyrazili na
noční pochod. Poděkování patří organizátorům akce a školní
jídelně Gastron, která připravila pro účastníky občerstvení.

BRAMBOROVO‑DÝŇOVÁ VÝSTAVA
Je pravda, že Halloween není zrovna český svátek, ale i tak
jsme se s dýněmi spřátelili. Nicméně jsme si Halloween trochu
„počeštili“ a přidali k nim naše české brambory.
Tato výstava byla speciální v tom, že děti ze školní družiny
s rodiči tvořily bramboro‑dýňáčka, který se pak umístil na
zmíněnou výstavu v rámci školy. Na výrobu bramboro‑dýňáčka
se mohly použít i další přírodniny, jako je mrkev, kukuřice,
žaludy apod. Výstava byla plná nejrůznějších stvoření od Ninji,
Olafa, labutě, lodě až po klasického ježka. Každopádně nic
netrvá věčně a „živé“ výrobky po týdnu vzaly za své a vůně téměř
pochodujících dýňáčků nám prozradila, že výstava je u konce.
Stoly praskaly pod tíhou všech výrobků a za to moc děkujeme
dětem a rodičům, kteří do této akce s vervou šli.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA
ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR SLUNEČNICE
Krásnými dětskými hlasy, a především úsměvem a radostí ze
zpěvu – tím vším už pátým rokem obdarovává své posluchače
pěvecký sbor Slunečnice, liberecký dětský sbor ZŠ Švermova. Od
svého založení v roce 2012 paní učitelkou Radkou Samkovou tvoří
pěvecký sbor dvě skupiny starších a mladších dětí od první do
deváté třídy. Celkem 30 dětí. Pěvecký sbor Slunečnice pravidelně
vystupuje v PKO Liberec na jarním a vánočním koncertu. Sbor
již vystupoval i na soutěžích v Praze a Jablonci nad Nisou, kde
získal krásné bronzové pásmo. Radost také dodává starším
posluchačům z blízkého Domu seniorů Františkov.
Velmi oblíbenou školní akcí pro rodiče bývá Zpívání na
schodech, kde společně vystupují i ostatní žáci školy. Děti zpívají
koledy a hrají vánoční příběh o narození Ježíška.

POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZŠ ŠVERMOVA
V nedávné minulosti bylo celkem běžné, že většina žáků
přehodila kriketovým míčkem celé hřiště, dnes je to jen hrstka
vybraných jedinců. Málokterý žák se ve volném čase věnuje
sportu. Naopak děti tráví čas u počítačů, tabletů, a tak úroveň
jejich motorických schopností a dovedností klesá.
My, učitelé tělesné výchovy na ZŠ Švermova, dobře víme,
že v průběhu několika vyučovacích hodin, jejichž náplní jsou
pohybové aktivity žáků, všechno nenapravíme. Současně
se ale snažíme zpestřit výuku tak, aby se děti v některém ze
sportů našly. Díky tomu mohou získat motivaci věnovat se
vybranému sportu i nadále a trend posedávání u počítačů se
alespoň částečně zmírní.
Každý měsíc připravujeme několik akcí. Září je ve znamení
dálkových běhů a naší tradiční akcí je přespolní běh ve Vesci.
Letos byl spojený s netradiční disciplínou Discgolf. Od října
se věnujeme Sazka olympijskému víceboji, kde žáci plní dané
disciplíny, a jejich výsledky se tak mohou porovnat s výsledky
jejich vrstevníků na jiných školách. Listopad je měsícem
gymnastiky, rozvíjení osobní síly a výbušnosti. Ke zpestření
nám posloužila návštěva BFC, kde si žáci pod vedením trenéra
vyzkoušeli něco málo z bojových sportů.
V prosinci chceme uspořádat ve spolupráci s rodiči turnaj
v badmintonu, jehož vítěz si odnese vánočního kapra.
Doufáme v co největší zapojení rodičů a dětí, věříme, že
nás nenechají na holičkách. K uspořádání tohoto turnaje
máme vynikající podmínky, protože v naší tělocvičně trénuje
badmintonový klub Technické univerzity Liberec a poskytne
nám veškerou materiální pomoc.
V průběhu následujících měsíců je v rámci tělesné výchovy
na programu pokaždé akce jiného druhu. Za zmínku také
stojí, že se nebojíme přátelsky konfrontovat s ostatními
základními školami v Liberci, ať už jde o florbal, basketbal,
sportovně‑vědomostní soutěž aj.
Pokud žáky výše zmíněné aktivity zaujmou a baví,
znamená to pro nás, že jdeme správným směrem, a ze své
práce a nadšení dětí máme radost. 
M. Štelzig

CHEMICKÉ OKÉNKO VE 3. B
Že je chemie pouze výsadou starších žáků? Ale kdeže! Na
naší škole jsme si vyzkoušeli, že užívat si pokusy dokáží i naši
třeťáci.
Při hodinách chemie jsme si totiž s osmou třídou vytvořili
miniprojekt, v rámci kterého jsme pro třetí třídu připravili
několik zajímavých pokusů. Na výběr byla velká řada
různorodých experimentů – na změny barev, na změny
objemu látek a na změny skupenství. A pak tu byl i jeden pro
odvážlivce – držet v kleštích zapálený kousek látky.
Naši osmáci trpělivě každé skupině vysvětlovali, jak mají
postupovat. Třeťáci pak pod jejich bedlivýma očima pečlivě
odměřovali, přelévali, pipetovali a odsypávali.
A výsledek? Třeťáci byli nadšení! A to je to nejdůležitější.
Máme jistotu, že v příštích letech u nás vyroste několik
nadšených chemiků!

17

18

19

20

…

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ S ROLANDEM
Rytíř Roland je postava spojující Liberec společně s Žitavou. Obě města se v rámci spolupráce dohodla, že v letošním roce
osloví žáky prvního stupně, a vyhlásila proto pro děti ze 3. a 4. ročníků literární soutěž s názvem „Jak být rytířem dneška“, jejíž
zadání bylo zasláno na všechny liberecké školy.
Zpracování tohoto tématu bylo volné, a proto se naši kreativní žáci rozhodli nejen pro sepsání příběhu, ale také pro komiks
nebo báseň. Zdařilé práce byly odeslány a žáci pak netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků.
Vybraní finalisté, mezi něž se probojovalo také sedm žáků naší školy (Antonín Skřivánek, Veronika Zajícová, Alena Kubášová,
Adéla Chrastecká, Tereza Doležalová, Matěj Horecký), tak navštívili v sobotu 19. listopadu Krajskou vědeckou knihovnu
v Liberci, kde je čekalo nejen vyhlášení, ale také vzdělávací program, v němž poznávali dějiny a historický šerm.
Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 
Lenka Čábelková

VÁNOČNÍ DÍLNY

HARMONIZAČNÍ VÍKEND V JIZERSKÝCH HORÁCH

Každoročně se v předvánočním čase na naší škole konají
Vánoční dílny. Na ZŠ Kaplického tak otevřelo své dveře
hned několik dílen, mezi nimiž byly dvě papírenské, jež
nabídly tvoření vánočních dekorací z barevných papírů za
pomoci raznic a dalšího materiálu v podobě sněhuláka,
soba, stromečku nebo kapra. Tradičně se také otevřela
dílna pekařská, ve které se zdobily polevou připravené
perníčky. Dekorace v podobě hvězdy z drátku ozdobené
korálky se tvořily v drátkovací dílně a hliněná dílna nabídla
tvorbu ozdobných zápichů ze samotvrdnoucí hmoty
doplněné korálky a mašlemi. Nově se letos otevřela
také dílna textilní s tvorbu anděla a razítkovaného
látkového prostírání. Všechny dílny doplňovala kavárnička
s výborným cukrovým, muffiny a teplými nápoji na zahřátí.
Večer došlo ke slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromu za proslovu ředitele školy a společného zpěvu
koled všech přítomných, kteří si odnesli letos nově drobný
dáreček v podobě malého kalendáře, perníčku a zpěvníku.
Další novinkou, která se v průběhu dílen odehrála, byla
tombola, jejímž prostřednictvím se naší škole podařilo
obdarovat některé návštěvníky. 
Lenka Čábelková

Tři třídy ZŠ Kaplického se na začátku listopadu vydaly do
Albrechtic v Jizerských horách, aby se seznámily se svými
novými učitelkami a utužily třídní vztahy. Mlhavé a větrné
počasí bylo první, co nás prověřilo už na cestě do kopce od
vlaku, avšak dobrou náladu nám nevzalo.
Během soboty jsme v okolí úspěšně nalezli podle
souřadnic GPS několik geocachů. Dopoledne jsme se vydali
na Špičák, vyběhli točité schody na rozhlednu. Děti, které
se nezaleknou výšek, si dokonce vylezly po žebříku na další
žulovou rozhlednu.
Během odpoledního programu si skupiny zasoutěžily
s víčky, vyzkoušely svoji přesnost, obratnost, odhad, musely
spolu efektivně komunikovat, aby dosáhly cíle. Třída 5. B
si zahrála hru Na hamouna a ukázalo se, kdo má štěstí ve
hře, kdo dokáže ostatní povzbudit, kdo umí prohrávat,
ale především se třída neuvěřitelně nasmála.
4. B se nejvíce těšila na večerní tancovačku, kterou si spolu
s dalšími kooperačními hrami parádně užila. Specialitou
6. A byla hra Na upíry, samozřejmě jde o noční záležitost,
nenechte se zmást strašidelným názvem, je opravdu těžké
se u ní nesmát. 
Jana Kolafová, třídní učitelka 5. B

21

22

23

24

…

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  zima 2016 / 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ

V říjnu naše škola získala certifikát „Rodiče
vítáni,“ a stala se tak čtvrtou školou v Liberci,
která byla zařazena do mapy aktivních škol,
které splňují kritéria partnerské komunikace
a přátelské spolupráce s rodiči.

ŘÍJEN NA NAŠÍ ŠKOLE
Velmi úspěšně probíhá na naší škole patronát mezi prvňáky
a deváťáky, kteří pro ně připravili spolu s třídními učiteli několik
akcí. Jednou z nich bylo Tužkování. Prvňáčci v doprovodu rodičů
i prarodičů plnili různé úkoly, a vyzkoušeli si tak, co se už ve škole
naučili. Děti byly hodně šikovné, pomoc svých velkých kamarádů
a rodičů nepotřebovaly a odměnou jim byla velká perníková
tužka. Všichni si odpoledne plné zábavy a smíchu užili.
Další akcí, kterou si deváťáci pro prvňáky připravili, byla
Drakiáda neboli pouštění draků. Všichni se sešli na hřišti
Broumovská. Bohužel se objevil malý problém, nefoukal vítr.
Přesto se některým podařilo draka alespoň na okamžik vznést do
vzduchu.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

CO PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC?

Žáci přírodovědného kroužku s paní učitelkou Wienerovou
předvánočně vyzdobili okolí školy. Kameninové květináče osázeli
větvičkami jehličnanů a suchých květin.
Také vysadili cibulky žlutých krokusů, protože již před čtyřmi roky
se naše škola zapojila do projektu organizovaného irskou společností
Holocaust Education Trust Ireland. Tato společnost poskytla cibulky
žlutých krokusů a účastníci projektu na celém světě je vysazují jako
připomínku na židovské děti, které zahynuly za 2. světové války. Krokusy
vykvetou začátkem února a žlutou barvou rozsvítí šedé zimní dny.

Tradičně čeká žáky prvních, druhých
a třetích tříd čertovské skotačení. Deváťáci si
pro menší děti připraví tajemné komnaty, ve
kterých budou plnit různé úkoly, samozřejmě
přijde i Mikuláš s čerty a andělem, rozdá
dárečky a o zážitcích si budou moci děti dlouho
vyprávět ve spacácích, protože součástí
tohoto večera je i přespání ve škole.
Druhá akce, jež se stala na naší škole rovněž
tradicí, je vánoční jarmark, na který letos
pozveme i děti z mateřské školy Klášterní,
s kterou jsme navázali spolupráci. Na jarmarku
děti prodávají výrobky, které samy vytvořily,
součástí jsou i vánoční dílničky, ve kterých
si malí návštěvníci mohou vytvořit drobné
vánoční ozdůbky, a aby rodičům čekání rychleji
uteklo, mohou posedět v kavárničce, kterou
pro ně připravují dívky z kroužku vaření, dát si
kávu, čaj i sladký zákusek.
Pro starší děti je připraven zájezd na adventní
trhy do německého Bautzenu.
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ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ
VÁNOČNÍ KOLOTOČ
Vánoční čas dětem na naší škole nabízí velká dobrodružství
a plno zajímavých programů. Vánoční zvyky a tradice je
sdružují a spojují.
Každoročně se děti ze školní družiny setkávají s rodiči
a dětmi na Svatomartinském průvodu. Světýlka si děti
vyrábějí společně ve školní družině, anebo si mohou přinést
to své, originální.
Dalším setkáním dětí je rozsvícení vánočního stromečku
před budovou školy. Rozsvícený strom a Tichá noc znějící ze
saxofonu ze schodů školy první adventní neděli je příslibem
pohádkových Vánoc.
Návštěva Mikuláše ve škole je již dlouholetou oblíbenou
tradicí. Na starost ji má devátá třída.
Vyvrcholením celého vánočního času je Vánoční výtvarná
dílna. Učebny na 1. patře se změní v dílny na výrobu vánočních

dárků a dekorací. Dveře se pro návštěvníky letos otevřou
v sobotu 10. prosince v 9.00 hod. a od té chvíle bude výroba
dárků v plném proudu až do 12.00 hodin. Jako vždy bude na
programu výroba vánočních ozdob a malování perníčků, dále
také výroba dárků z papíru nebo dekorací z vlny. Návštěvníci
Vánoční výtvarné dílny mohou také navštívit kavárničku
plnou sladkých dobrot. Srdečně vás zveme!

MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS+

DEN SENIORŮ
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní
den seniorů. Naše škola již tento den v minulosti slavila
formou pozvání prarodičů do výuky, což se setkalo
s velkým ohlasem. Proto i letos v říjnu byli do školy pozváni
dědečkové a babičky žáků 1. stupně. Pozvánky pro seniory si
děti musely předem pečlivě připravit. Vyráběly pro ně dárky
a nacvičovaly různá zábavná vystoupení. V den konání
akce učitelé předvedli prarodičům práci na interaktivních
tabulích, které mnozí z nich viděli poprvé v životě. Také děti
vystoupily s loutkovým divadlem. Fyzickou zdatnost bylo
možno prověřit v tělocvičně, vtipné soutěže pak testovaly
bystrost a znalosti. Mnozí prarodiče se zapojili rovněž do
výtvarných aktivit. Příjemné dopoledne strávené se svými
vnoučaty a posezení ve školních lavicích mnohé z nich
vrátilo do let dávno minulých, do svého dětství.

Novou motivaci k výuce anglického jazyka získali žáci ZŠ
a MŠ Barvířská, která je od září 2016 do června 2018 zapojena
do mezinárodního projektu partnerství škol Erasmus+.
Jeho náplní je spolupráce s učiteli a žáky z Islandu (hlavní
koordinátor), Německa, Norska a Turecka, komunikačním
jazykem je angličtina.
S některými zmíněnými školami jsme
již v minulosti pracovali na projektu
Comenius – Home, sweet home a projekt se
ukázal jako velmi přínosný z mnoha hledisek.
Žáci používali častěji anglický jazyk, získali
povědomí o jiných zemích a kulturách a měli
možnost se realizovat během plnění nejrůznějších úkolů,
často v přímé spolupráci s dětmi z cizích zemí, ve kterých
také našli nové kamarády.
Nový projekt má název „Meet up with the future“, tedy
„Potkej se s budoucností“, a jak již sám název napovídá, je
zaměřen na zavádění inovativní techniky a nových metod
do výuky. Důraz je kladen na využívání informačních
a komunikačních technologií ve třídě, které by u žáků
kreativním způsobem zvyšovaly zájem o tradiční dovednosti,
jako je čtení a psaní.
Součástí projektu jsou pracovní výjezdy vybraných žáků
i učitelů do všech partnerských zemí. První setkání proběhlo
v říjnu tohoto roku v Turecku a zúčastnili se ho zatím pouze
učitelé, kteří zde podrobně naplánovali projektové aktivity.
Setkání se uskutečnilo v partnerské škole v Ankaře a nabídlo
zúčastněným učitelům příležitost poznat jak všední život
v turecké škole, tak i zhlédnout zajímavá kulturní vystoupení
v režii tureckých žáků a učitelů.
Další projektové setkání se uskuteční v únoru 2017
v Norsku. Již nyní má naše škola za sebou první úspěch –
zvítězili jsme v soutěži o návrh nejlepšího loga projektu,
jehož autorkou je žákyně 9. ročníku Lucie Stárková.
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ZŠ U ŠKOLY
HALLOWEEN ANEB STRACHU SE NEBOJÍME!
Ve čtvrtek 3. listopadu odpoledne se škola zahalila do
tajemného hávu. Na chodbách, ve třídách a v tělocvičně
se po setmění začala objevovat různá strašidla,
čarodějnice, duchové, kostlivci a vydlabané dýně.
Jakékoliv obavy ale byly zbytečné. Ve školní tělocvičně se
uskutečnila oslava magického svátku „Halloween night“.
Žáci dokázali, jak jsou šikovní a nápadití. Naše žákovská
strašidla se účastnila tradičních halloweenských her: lov
jablek, zabal mumii, poznej strašidlo aj. Nechyběly ani
pohybově náročné soutěže připravené žáky 8. a 9. tříd
pod vedením paní učitelky Hájkové nebo zoombie tanec,
který rozpohyboval celou halloweenskou tělocvičnu.
V průběhu večera byly vyhlášeny nejlepší masky, dýně
a mňamky. Pro některé skončil program halloweenskou
diskotékou, pro jiné ale večer pokračoval v tmavých
chodbách suterénu školy, kde si ověřili svoji nebojácnost
při halloweenské stezce odvahy. Halloween vskutku
ovládl celou školu. Již teď se těšíme na další ročník
halloweenského večera.

Lucie Janatová, učitelka

PŘEBORNICE V JUDU

PODZIMNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

Základní škola U Školy vychovává ve
svých třídách mnoho úspěšných sportovců.
Patří k nim hlavně hokejisté, krasobruslaři
a florbalisté. V posledních dvou letech jsme
rozšířili nabídku sportů o rytmiku, a hlavně
o judo. Navýšení třetí hodiny tělesné
výchovy týdně umožnilo účast v projektu
„Judo do škol“.
Nyní nabízíme všem žákům prvních
a druhých tříd nácvik především pádových
technik, které jsou prevencí proti
úrazovosti.Malé žáčky jiný způsob tělesné
výchovy velmi baví. Však již také mají
výborné vzory mezi staršími spolužáky.
Žákyně VI. A třídy Johanka Vlachová je
členkou Judo Clubu Liberec již delší dobu.
Své umění ukazuje spolužákům při různých
akcích. Ve své sportovní kariéře dosáhla
v minulých dnech velkého úspěchu.
V sobotu 12. 11. 2016 proběhlo v Mladé
Boleslavi mistrovství ČR mladších žáků
a žákyň. Johanka zde startovala ve váhové
kategorii do 48 kg. Všechny své soupeřky
porazila před časovým limitem, a získala
tak zlatou medaili a titul Mistryně České
republiky v judu v kategorii mladších žákyň.
Blahopřejeme a doufáme, že brzy bude mít
nástupce ve svých mladších spolužácích.

Jitka Vojčiniaková, zástupkyně ředitele

Když se řekne Vídeň, mnohým z nás se vybaví město překypující
památkami, obří kolo v Práteru, sachr dort, sídla habsburských monarchů
či velkolepé adventní trhy. Pojďte se s námi projít po Vídni tak, jak to učinili
žáci 7.–9. tříd ZŠ U Školy.
Vídeň jsme navštívili v první půlce listopadu, takže jsme se ještě nemuseli
proplétat davy turistů přijíždějících na vánoční trhy, přesto jsme už zastihli
počátky adventní výzdoby, která metropoli dodávala slavnostní ráz. Osvětlenou
radnici („starší sestru“ té naší liberecké), Hofburg a dóm svatého Štěpána jsme
spatřili po příjezdu v podvečerních hodinách. Začali jsme nasávat vídeňskou
atmosféru, kterou jsme si naplno vychutnali ve dnech následujících.
Druhý den jsme již mohli obdivovat metropoli od rána až do večera.
Čekaly nás znovu památky jako Hofburg či dóm svatého Štěpána, tentokrát
již v denním světle a s výhledem z věže „Steffi“, který byl umožněn až po
zdolání 343 schodů. V kontrastu s těmito starobylými dominantami pak stál
Hundertwasserhaus, obytný dům dokládající nesmírnou fantazii a tvořivost
jeho tvůrce. Fasáda hýří barvami a o pravých úhlech se nám může jenom
zdát. Za zmínku stojí též budova státní opery, divadla, socha vynálezce
knihtisku Gutenberga či hotel Sacher.
Vídeň bez nákupů? Nelze! Proto žáci s nadšením přivítali rozchod na téměř
dvoukilometrové Mariahilfer Strasse, jejíž oba okraje jsou lemovány obchody
nejrůznějších světoznámých značek. Další rozchod byl na Naschmarktu,
nejhezčím rakouském trhu s potravinami a delikatesami, přeplněném
stánky a hlasitě volajícími obchodníky.
Poslední den jsme se kochali zámkem Schönbrunn a jeho rozlehlým
parkem s mnoha uličkami a Neptunovou kašnou. Pak už zbýval poslední
pohled z vrchu Kahlenberg (jehož svahy jsou osázeny vinicemi), poslední
pohled na město, jímž protéká Dunaj, na město, které oplývá romantickou
atmosférou, na město, které si vás podmaní svou nesmírnou krásou.

Jitka Jánská, učitelka německého jazyka
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ZŠ ALOISINA VÝŠINA
ZLATO PRO VÝŠINKU
Dětský pěvecký sbor Výšinka působící
na Základní škole Aloisina výšina má
na svém kontě řadu ocenění z našich
i mezinárodních soutěží.
V listopadu 2016 se zpěváčci pod
vedením
sbormistryně
Miloslavy
Čechlovské vydali na Celostátní soutěž
dětských pěveckých sborů Porta
Musicae Nový Jičín. Děti si náramně
užily festivalovou atmosféru.
Závěrečnou
skladbu
Výšinky
publikum
složené
ze
zpěváků
konkurenčních sborů ocenilo dlouhým
potleskem ve stoje. Další ovace sbor
sklidil po vyhlášení výsledků – Výšinka
si do Liberce vezla zlato.
Kromě
diplomu
z
prestižní
soutěže děti získaly trofej cennější –
přátelství dalších sborů. Na podzim
za libereckými zpěváčky přijedou
Medvíďata z Krumlova.

Učitelé ZŠ Aloisina výšina Liberec

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK NA ALOISINĚ VÝŠINĚ

V sobotu 26. listopadu proběhl ve škole předvánoční
jarmark. Akce se zúčastnilo na 500 rodičů se svými dětmi.
Chodby lemovaly stánky jednotlivých tříd, u kterých děti
prodávaly vlastní výrobky. Ve třídách malé návštěvníky vítali
učitelé a vychovatelé s vánočními dílničkami – příchozí
si mohli ozdobit perníčky, vyrobit adventní věnec, svíčky,
přáníčka, ozdoby na stromek a mnoho dalších věcí.
V improvizované kavárně paní kuchařky ze školní jídelny
prodávaly kávu, čaj, zákusky a cukroví. V jídelně vystupoval

pěvecký sbor a flétnový soubor, vyhlašovaly se zde soutěže
o nejlepší linecké cukroví a nejhezčí vánoční ozdobu. Mezi
tím vším pobíhali andílci, za jejichž maskami se skrývaly
dívky z devátých tříd.
Od rána do pozdního odpoledne bylo co poslouchat, na co
se dívat, co ochutnat, čím se pobavit. Paní kuchařky, učitelé
i vychovatelé se veřejnosti představili jako parta skvělých
lidí, jejichž nadšení nekončí se zazvoněním. Projekt podpořil
Fond vzdělávání Statutárního města Liberec.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘÍŽANSKÁ
HEJNÉHO MATEMATIKA NA NAŠICH
PRACOVIŠTÍCH V ZŠ OSTAŠOV
Úspěch pro každého žáka a radost z učení by měly být hlavní
cíle pedagogického snažení. Jak toho dosáhnout v matematice?
Jednou z možností efektivního rozvoje matematické
gramotnosti je Vyučování orientované na budování schémat
v matematice (VOBS), což je ucelený koncept, který zpracoval
pan profesor Milan Hejný.
V roce 2015 někteří pedagogové navštívili v rámci Festivalu
pedagogické inspirace dílny Hejného matematiky a nahlédli
pod pokličku vyučování metodou VOBS. Pro získání více
informací jsme pozvali přímo k nám do školy lektorku H‑matu,
paní doktorku J. Michnovou. Na čtyřech setkáních jsme získali
spoustu informací o filozofii a 12 klíčových principech Hejného
matematiky, ale i velké množství praktických zkušeností a rad.
V červenci 2016 se učitelé matematiky zúčastnili třídenní
letní školy. Dva pedagogové naší školy jsou účastníky ročního
kurzu Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně
ZŠ, který pořádá Karlova univerzita v Praze. Velkým přínosem
jsou přednášky pana profesora Hejného. Učitelé matematiky
vyhledávají informace také na webových stránkách H‑matu,
v článcích a rozhovorech o Hejného matematice. Někteří měli
možnost navštívit matematiky na ZŠ v Neratovicích, kde touto
metodou vyučují. Získané informace a materiály nám pomáhají
nahlížet na matematiku z pohledu konstruktivistického
edukačního procesu.
Ve školním roce 2016/17 jsme se rozhodli zavést tuto
matematiku v 1. a 6. ročníku, a tím jsme se připojili k pětině
základních škol v České republice, ve kterých je vyučováno
metodou VOBS. O této skutečnosti jsme rodiče informovali
prostřednictvím školního Zpravodaje, na informativních
třídních schůzkách, na setkání pro rodiče budoucích prvňáčků
a na kurzu pro předškoláky Hurá do školy. Abychom podpořili
učitele v 1. a 6. ročníku, byla vytvořena pozice párového učitele
matematiky na všech třech našich pracovištích.

Lenka Novotná

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS NA NAŠÍ ŠKOLE V MACHNÍNĚ
Jako každým rokem, tak i letos přijde předvánoční období a s ním spojená řada akcí. Naše malá
škola se na tyto krásné, ale zároveň hektické dny, velmi těší.
Jako první v pořadí nás čeká pečení cukroví, nácvik vánočního vystoupení, zhotovení drobných
dárků a přáníček pro rodiče do nového roku 2017. Předvánoční čas u nás začneme příchodem
čerta, anděla a Mikuláše. Děti je uvítají básničkou nebo písničkou. Mikuláš je za odměnu,
jak velí tradice, obdaruje malou sladkostí. V posledním týdnu před Štědrým dnem proběhne
v odpoledních hodinách vánoční vystoupení pro rodiče a přátele školy a následně kavárnička
s ochutnávkou cukroví. Letos si budou moci rodiče společně se svými dětmi při tvořivých
dílničkách vyrobit vánoční ozdobu. Poslední den před vánočními prázdninami k nám do školy
přijede divadlo Kozlík s pohádkou a potom si společně zazpíváme u stromečku koledy. Pod
stromečkem kromě hraček a různých her bude na každého žáčka čekat dáreček od kamaráda.
Na závěr našeho společného posezení si vzájemně popřejeme hezké Vánoce, hodně štěstí
do nového roku a budeme se těšit na další akce, které v naší škole společně prožijeme v roce 2017.

Romana Bláhová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ

PO ŠKOLE S BATERKOU
Již druhým rokem se na ZŠ Broumovská konala pro žáky prvního stupně Noc s baterkou. Tématem pro letošní rok byl
Večerníček. Děti vybavené baterkami a čelovkami byly nejprve rozděleny do skupin, poté se pod vedením zkušených průvodců
ponořily do tmy noční školy, aby se na deseti stanovištích setkaly s různými večerníčkovými postavami a splnily nejzáludnější
úkoly. Během cesty tak děti objevily kluka z plakátu, ovčí babičku, kouzelníka, čarodějnici, broučka, mašinku Tomáše, Áju
s Fíkem a další. Pod jejich vedením děti rozvíjely nejen své sportovní dovednosti, ale musely také zapojit logické myšlení,
nabyté znalosti, hudební dovednosti a schopnost spolupracovat. Za každý správně splněný úkol dětem připadl jeden článek
do skládanky, kterou si pak všichni společně ve školní jídelně složili, a vybojovali tak zaslouženou odměnu. Poklidná a téměř
rodinná atmosféra, která se nesla celým podvečerem, byla jistě jednou z předností této akce mimo školní lavice. Snad z tohoto
večera vznikne pro žáky každoroční tradice, které se budou rádi účastnit. 
Kolektiv učitelů ZŠ Broumovská

PREVENTIVNÍ PROGRAM BANAL‑FATAL

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

Ze široké škály preventivních programů
jistě stojí za zmínku BANAL_FATAL. V rámci
této akce navštívil naši školu herec a kaskadér
Hynek Čermák s Ondřejem Počtou, mužem
na invalidním vozíku. Tito dva významní hosté
diskutovali společně s žáky na téma prevence
úrazů páteře a míchy, které se nejčastěji stávají
z důvodu neuváženého chování či
při extrémních sportech.
Téma
bylo
žákům
velice
blízké. Žáci debatovali nejen
o rizicích při sportování, jako je
parkour, freestyle koloběžka či
skateboarding, ale také o situacích,
kde
může
mít
neuvážené
rozhodnutí trvalé následky.
Celý program byl doprovázen
autentickými videi, které Hynek
Čermák doplňoval svým výkladem
a Ondřej Počta zkušenostmi, které
se promítly i do jeho vypravování
o tom, jak byl upoután na vozík.
Program byl bezpochyby pro děti
velkým přínosem.

V pátek 25. 11. se u nás ve škole
uskutečnila v rámci projektu Měsíc
filmu na školách přednáška a projekce
věnovaná tématu česko‑německých
vztahů po roce 1945. Vyprávět, přečíst
nám úryvky ze svých knih a besedovat
s žáky přišel významný liberecký rodák
česko‑německého původu Egon Wiener.
Po krátké filmové ukázce žákům
vyprávěl o svém životě v poválečném
Liberci
a
osudu
jeho
rodiny.
Prostřednictvím své knihy žákům přiblížil
dění v Sudetech i složité vztahy, které se
na tomto území odehrávaly.
Vzpomínky
pana
Wienera
na
poválečnou náladu v Liberci a na
problematické
národnostní
otázky
zapůsobily na všechny přítomné velmi
emotivně. Děkujeme tímto panu
Wienerovi za návštěvu na naší škole
a doufáme, že celá akce pomůže žákům
pochopit, jak nelehké bylo poválečné
období a jak komplikované jsou vlastně
celé dějiny.

Hynek Čermák
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU
PROJEKT 72 HODIN
Žáci naší školy se letos podruhé zúčastnili projektu
s názvem 72 hodin. V České republice tato akce proběhla
letos již po páté. O co se v tomto projektu jedná? Jsou to
tři dny plné dobrovolnických aktivit, při nichž lidé mohou
pomoci někomu dalšímu, okolí či přírodě – například
připravit představení pro seniory, zorganizovat úklid v lese
či okolí bydliště nebo pomoci při malování autobusové
zastávky. Jednoduše udělat něco dobrého a prospěšného,
na což v dnešní uspěchané době často nenajdeme čas.
Do akce se zapojily děti 2.–9. třídy. Většina se vypravila
sázet stromky v lese za sídlištěm Kunratická. Za 60 let
bude na tomto místě vzrostlý bukový les. Někteří pomohli
svému okolí natíráním laviček v Lidových sadech.
Tento projekt si klade za cíl především to, aby se děti učily
vzájemné spolupráci, aby pochopily, že ony samy mohou
svému okolí pomoci, že stačí jen chtít a můžeme měnit věci
okolo nás. Domníváme se, že toto vše bylo v rámci akce
naplněno.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY V HARCOVĚ
V sobotu 26. listopadu proběhly na naší škole tradiční
a u rodičů i dětí velmi oblíbené vánoční dílničky. Od 9 do 13
hodin měly děti v doprovodu rodičů možnost tvořit výrobky
s vánoční tematikou.
Děti si mohly vybrat z nabídky těchto dílen: výroba adventního
věnce, pečení a zdobení vánočních perníčků, tvoření vánočního
zapichovátka, lucerny a anděla z ovčího rouna. Dále si přítomní
mohli odnést vánoční pytlíčky, přání a také vyrobit vánoční
ozdobu na stromeček – pro české Vánoce typického kapříka.
Mnoho lidí si také vytvořilo svíčku ze včelích pláství, někteří
navštívili kovářskou dílničku na dvoře školy, v níž si vyrobili
drobné kovářské předměty.
Stejně jako každý rok v jednotlivých dílničkách pomáhali
mladším dětem s tvořením žáci druhého stupně v roli asistentů,
ti také roznášeli po škole všem přítomným drobné občerstvení,
například čaj a kávu.
I letos byla nejoblíbenější dílna ta, kde děti tvořily adventní
věnce. Jídelnu, kam byla výroba adventních věnců umístěna,
zaplnila vůně jedlových a smrkových větví. V této dílně velmi
často pracovali s dětmi tatínci. Ti pomáhali zejména s uvázáním
věnců. Děti pak věnce dozdobily přírodním materiálem,
mašličkami a připevnily svíčky.
Velmi oblíbené je pečení a zdobení perníčků. Zde rodiče
pomáhali dětem s vyválením těsta, děti vykrajovaly a po
upečení a vychladnutí zdobily perníčky různobarevnými
polevami.
Všichni zúčastnění ocenili to, že se mohli v předvánočním
shonu zastavit, potkat se a popovídat si s ostatními. Celou
školou zněly vánoční koledy a krásnou vánoční atmosféru již
jen umocnila vůně upečených perníčků.
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