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90EDITORIAL

Vážení čtenáři,
nad řádky posledního letošního magazínu o  libe-

reckých základních školách nejprve přijměte přání 
krásných svátků a klidného vstupu do roku 2020. Ať je 
následující rok dvou dvacítek – a vůbec netuším, jak si 
v té konstelaci budeme stát dle numerologie – pro vás 
šťastnější než ten právě končící.

Na samotný konec kalendářního roku jsme spolu 
s  našimi partnery (a  za spolupráce Agentury pro so- 
ciální začleňování) dosáhli mimořádného úspěchu, 
když jsme z  Operačního programu výzkum, vývoj 
a  vzdělávání získali 77 milionů na pokračování našich 
dvou projektů na podporu společného vzdělávání v ma-
teřských a  základních školách. Projekt Férové školy II 
začne 1. července 2020, zapojíme do něj celkem 58 škol 
na území města (městské, krajské i soukromé) a také 
naše partnery z  Educa Quality, Člověka v  tísni, DDM 
Větrník, Komunitního střediska Kontakt a iChange. Pro 
zajímavost: celková alokace programu byla 700 milio-
nů, Liberec tedy získal více než desetinu. Pokud sečte-
me i  předchozí dva projekty, pak společné vzdělávání 
v  Liberci mezi lety 2016–2022 podpoříme více než 133 
miliony korun! To je neuvěřitelné číslo.

Svým obsahem Férové školy II zacílí na podporu dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami a  ze socioeko-
nomicky a  kulturně odlišného prostředí a  navážou na 
úspěšné aktivity ze dvou stávajících projektů, mj. ka-
riérové poradenství, koordinátory inkluze na obci i  ve 
školách, doučování žáků ohrožených školním neúspě-
chem, příměstské tábory, vrstevnické vzdělávání, bu-
dování flexibility a přirozené adaptability při přechodu 
z MŠ na ZŠ, rodičovské poradenství či předškolní klub, 
který pomáhá dětem z cílové skupiny se začleňováním 
do formálního vzdělávání v mateřských školách.

Druhou zprávou posledního měsíce roku 2019 je 
zveřejnění tzv. map škol, které jsme nechali zpracovat 
v  rámci projektu prevence šikany na ZŠ Princezna Ju-
lie. Mapy vznikly jako výsledek rozsáhlého dotazníko-
vé šetření mezi rodiči, žáky, učiteli i nepedagogickými 
pracovníky a měly by školám dát základní vodítko pro 
další zlepšování kvality vzdělávání, školního klimatu 
i  materiálního zázemí. Výstup z  map přitom existuje 

dvojí – individuální a detailní pohled dostala každá ze 
základních škol (je to dokument veřejný a  za veřejné 
zdroje, takže bez obav požádejte svou školu o nahléd-
nutí), město jako zřizovatel zároveň získalo komparač-
ní studii všech 20 běžných škol mezi sebou. Tento velmi 
zajímavý dokument je již – sice v anonymizované po-
době – veřejný, ke stažení jej najdete například na mém 
profilu www.liberec.cz/langr.

Mapy škol například zohledňují spokojenost žáků 
i rodičů se školou, mezilidské vztahy mezi zaměstnanci 
a vedením, pocit spokojenosti se zaměstnáním a jeho 
oceněním vedením školy, pocit bezpečí i materiálního 
vybavení, oblíbenost předmětů aj. Z pohledu projektu 
prevence proti šikaně Princezna Julie jsou důležitými 
především výstupy ohledně klimatu ve třídách, slovní 
či fyzické šikany. Abychom viděli, jak se naše školy po-
souvají, plánuji v roce 2022 tento rozsáhlý výzkum zo-
pakovat.

Milí čtenáři, děkuji vám za celoroční přízeň a těším se 
na shledanou u magazínu Devadesátka za čtvrt roku. 

Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu,  

školství, sociální věci a cestovní ruch

1 2 3 4 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  zima 2019 / 2020



 2 3 4 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  zima 2019 / 2020

V pátek 18. října 2019 proběhl na Základ-
ní škole Vrchlického v  Liberci projektový 
den se zaměřením na všeobecnou těles-
nou zdatnost. Akce byla organizována ve 
spolupráci s  Ministerstvem obrany pro-
jektu „Army test“ a  logistickou podporou 
31. pluku radiační, chemické a  biologické 
ochrany Liberec. 

Počasí nám přálo a žáci z 5. až 8. tříd vy-
jádřili spokojenost s náplní a připravenos-
tí celého dne. Na závěr byli ti, kteří splnili 
stanovené výkonnostní normy odměněni 
příslušníky Armády České republiky. Již 
teď se těšíme na příští školní rok, kdy si 
tuto akci zopakujeme a  naše výkony bu-
dou ještě lepší.

I v letošním školním roce se dívkám z výtvarného kroužku podařilo 
získat krásná ocenění v 9. ročníku celostátní výtvarné soutěže, kterou 
vyhlásila SUPŠ a VOŠ Turnov. Ve velmi krátkém čase vytvořily pěkné 
práce na téma Život v pravěku. 

2.místo obsadily Miroslava Langrová a  Veronika Peterová ze 7. B. 
Čestné uznání si odnesla Barbora Hotařová ze 7. A.

Vyhlášení výsledků a  prezentace vybraných prací se uskutečnilo 
v rámci Dne otevřených dveří SUPŠ a VOŠ Turnov 9. listopadu.

Blahopřejeme dívkám a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
 J. Skalská

1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO

ARMY TEST

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
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PROJEKTOVÉ DNY TŘÍD 5. A A 5. B 

Historie a  vývoj české technické minulosti bylo téma 
prvního projektového dne 5. A  a  5. B. Žáci obou tříd jej 
24. října naplnili v Národním technickém muzeu v Praze. Jako 
odborník byl přizván dlouholetý středoškolský profesor pro 
strojírenské obory Jan Technik. 

Žákům byl proces vývoje a  historie stručně objasněn 
v  hodinách Přírodovědy a  pro návštěvu muzea vytvořeny 
zájmové úlohy k  praktické realizaci přímo u  vystavovaných 
exponátů. Praktická a názorná výuka v prostoru muzea byla 
pro žáky zajímavá, živá a  plná nových podnětů. Odborník 
jim odpovídal na zvídavé otázky a  provedl je jejich úkoly. 
Projektový den proběhl živě, pro žáky zajímavě a  pracovně. 
Zcela naplnil jejich výukový čas. Přinesl žákům spoustu 
informací novou formou, která běžným způsobem není 
dosažitelná  – na exponáty si mohli sáhnout a  každý si 
našel svou zájmovou kategorii, např. dopravu, astronomii, 
fotografii a  interkameru, architekturu, hornictví, hutnictví, 
tiskařství, techniku domácnosti. Všechny získané vědomosti 
jsme ve škole skupinově zpracovali do projektů a vytvořená 

díla jsme vystavili na nástěnku. 
Druhý projektový den proběhl 28.  listopadu, kdy jsme se 

vypravili na exkurzi Po stopách Josefa Lady. V  Památníku 
Josefa Lady v Hrusicích nás přivítal přizvaný průvodce Miloslav 
Matuška, celoživotní sběratel a odborník na Josefa Ladu. Ten 
nás provedl mezi skvosty dětské ilustrace, které jsou opravdu 
nezaměnitelné. Podrobně nám přiblížil tvorbu tohoto 
úžasného malíře a  spisovatele a  byl velmi mile překvapen, 
kolik jsme toho o  něm věděli. Ale není se čemu divit, vždyť 
jsme se na výpravu řádně připravili, promítali jsme si ve škole 
film o životě Josefa Lady, prohlíželi jsme si jeho obrázky, četli 
jsme si říkadla a pohádky, zvláště O Mikešovi. 

Pak jsme se v  Hrusicích přemístili na oběd do známé 
Hospody U  Sejků. Po obědě jsme prošli náves, prohlédli 
jsme si kostelík sv. Václava, který bývá často zobrazován na 
Ladových obrázcích. Přijeli jsme plni pěkných nových zážitků, 
které jsme ve škole výtvarně zpracovali a opět vystavili. Tím 
jsme také celý projekt zakončili. 

Regina Matušková
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OSLAVA 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE NA ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ

Ve dnech 13. a  14.  listopadu se naše škola rozhodla 
věnovat jedné z  nejvýznamnějších událostí našich 
moderních dějin  – sametové revoluci. Není to poprvé, 
kdy jsme se po celé dva dny zaměřili na připomínku 
některého z  význačných milníků naší novodobé historie. 
V  minulém roce jsme tímto způsobem vzpomněli na 
okupaci Československa sovětskými vojsky v  srpnu roku 
1968, v rámci něhož se naši žáci zaměřili na různé aspekty 
tohoto výročí, doplněné rozpravou s pamětníky tehdejších 
událostí.

V podobném duchu se nesly i projektové dny v letošním 
roce. Naším cílem bylo nejen seznámit žáky druhého stupně 
s listopadovými událostmi roku 1989, ale také přiblížit jim 
život v  Československu v  období totality, vyzdvihnout 
význam sametové revoluce pro současnost a  zdůraznit 
hodnoty, které s sebou přináší svoboda a demokracie.

První fáze projektu patřila především hodinám dějepisu. 
Vyučující nejprve předali žákům druhého stupně nezbytné 
vědomosti, které dětem pomohly pochopit tehdejší 
dobu, a  uvedly je tak do potřebných souvislostí. Velmi 
důležitá část byla věnována také domácímu úkolu. Žáci 
měli pohovořit o událostech roku 1989 ve svých rodinách. 
Otázky, které doma kladli, se týkaly osobních zkušeností 
rodinných příslušníků a jejich názorů. Výsledkem byla velmi 
zajímavá diskuze, ve které děti nadšeně sdílely vzpomínky 
svých rodičů, prarodičů a dalších blízkých.

Dva projektové dny začaly tvořivými dílnami. Ty se 
soustředily na zpracování tématu sametové revoluce 
z různých úhlů. Uskutečnilo se celkem 5 dílen – výtvarná, 
dějepisná, hudební, anglická a  multimediální. V  každé 
z nich pracovali dobrovolně přihlášení žáci. 

Výtvarná dílna s  názvem Demonstruji-demonstruješ-
demonstrujeme aneb hesla sametové revoluce si dala za 
úkol vytvořit různé dobové transparenty. Celému procesu 
tak logicky předcházel určitý výzkum konkrétních hesel 
a  sloganů, které se při demonstracích objevily, dále pak 
seznámení se smyslem hesel obecně a zamyšlení nad tím, 
jak vznikají a jaká musí být, aby byla úspěšná. 

Dějepisná skupina se pokusila nahlédnout na rok 
1989 a  sametovou revoluci v  evropských a  světových 
souvislostech. Cílem bylo zpracovat podobné události 
té doby i  v  dalších satelitech Sovětského svazu a  jinde 
ve světě. Žáci studovali dějinná fakta o  zemích, jako je 
Rumunsko, Polsko, Maďarsko, NDR apod. Výsledkem 
byly stručné a snadno pochopitelné přehledy o revolucích 
či jiných souvisejících událostech v  konkrétních státech. 
Děti se tak mimo jiné přesvědčily o  tom, že ne v  každé 
zemi východního bloku proběhl přechod k demokracii tak 
„sametově“ jako u nás.

Hudební část se zaměřila na hudbu, která provázela 
události před listopadem 1989 i během revoluce. Po úvodní 
projekci ukázky z  filmu Občanský průkaz následovala 
společenská hra, při které byla ve dvojicích prodiskutována 
témata jako Den studenstva, osobnosti listopadových 

událostí a  písně či skandovaná hesla, která zazněla na 
demonstracích. Z hesel, která byla rytmizována a hrána na 
boomwhackers, vznikla rytmická kompozice. 

Úkolem anglické dílny se stal popis různých aspektů 
sametové revoluce v anglickém jazyce. Součástí toho byla 
i  reflexe těchto události v  zahraničním tisku s  využitím 
online archivů i aktuálních článků. Získané informace žáci 
přehledně a srozumitelně zpracovali do podoby plakátů. 

Multimediální dílna vytvořila rozhlasovou reportáž 
s  příznačným názvem Svobodná Evropa, která mapovala 
oba projektové dny. Obsah tvořily rozhovory nejen 
s  účastníky dílen, kteří hovořili o  činnostech ve svých 
skupinách, ale také osobní zkušenosti a  názory na 
sametovou revoluci vyučujících naší školy. Výslednou 
reportáž si následně mohli všichni vyslechnout 
prostřednictvím školního rozhlasu. Druhým výstupem 
mediální skupiny bylo samizdatové vydání školních 
novin. Multimediální dílna si kladla za cíl nejen nabídnout 
dětem možnost nahlédnout „pod pokličku“ novinářské 
profese, ale zdůraznit také důležitou úlohu nezávislých 
médií, poukázat na důsledky dobové cenzury a na význam 
svobodného přístupu k informacím. Sluší se dodat, že žáci 
všech dílen odvedli bez pochyby výbornou práci. Řadu 
výtvorů lze zhlédnout v útrobách naší školy či na webových 
stránkách.

Druhý den školního projektu patřil zejména besedě 
s  pamětníky. Naše pozvání přijali hned dva  – Jan Šolc 
a  Jiří Soukup. Pro prvně jmenovaného se nejednalo 
o  premiérovou návštěvu. Právě on se s  námi totiž přišel 
podělit se svými vzpomínkami při podobném projektu 
v  loňském roce, kdy jsme si připomněli výročí vpádu 
vojsk Varšavské smlouvy v  roce 1968. Pan Šolc především 
odpovídal na zvídavé dotazy dětí, které se týkaly nejen 
samotné sametové revoluce, ale i života v totalitě obecně. 
Pan Soukup při své besedě vyprávěl, jak se zapojil do 
revoluce coby student a  účastnil se demonstrací, mimo 
jiné při tzv. Palachově týdnu. Každý z  hostů   se mohl 
podělit o  trochu jiné vzpomínky na sametovou revoluci, 
žáci tak měli opravdu široké pole pro své dotazy. Zvídavost 
dětí byla až překvapivá. Pokud by nebylo setkání časově 
omezené, diskuze by zcela jistě trvala mnohem déle.

Závěrem nelze než vyjádřit díky našim hostům, bez 
kterých by školní projekt působil jaksi neúplně. Právě oni 
dodali celé události patřičný charakter a potřebnou jiskru, 
která ještě více podnítila zvídavost žáků. Osobní zážitky, 
se kterými se podělili, pomohly dokreslit představu 
o životě v minulém režimu a o významu, který pro nás dnes 
sametová revoluce má. Opomenout nelze ani nadšení 
a  vynaložené úsilí našich vyučujících, s  jejichž pomocí 
vznikla zdařilá díla a žáci získali mnoho nových zkušeností 
a  vědomostí. Bez přehnané skromnosti lze potvrdit, že 
projekt byl dětmi velmi příznivě hodnocen, práce v dílnách 
je bavila a podpořila jejich vědomostní i hodnotový rozvoj. 
A o to by nám mělo jít především. Pavel Berka
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ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ
MEZINÁRODNÍ PROJEKT – SETKÁNÍ V LIBERCI

Základní škola Barvířská je zapojena v dvouletém projektu 
mezinárodního partnerství škol Erasmus+. Projekt nese ná-
zev Building a better future a ZŠ Barvířská na něm spolupra-
cuje dalšími spolupracovníky na něm jsou školy z se školami 
z Polska, Slovinska a Itálie. 

Ve dnech 13.–19. října 2019 proběhlo setkání v České repub-
lice a škola hostila skupinu 24 žáků a sedm učitelů z partner-
ských zemí. Oficiální část programu zahrnovala prohlídku 
školy i  vstupy do výuky. Žáci se aktivně zúčastnili školního 
života tím, že po skupinkách ve třídách představovali sebe 
i  svou zemi a  odpovídali na dotazy českých dětí, dále měli 
možnost během netradiční hodiny tělesné výchovy zaská-
kat si v Jump aréně. Ve škole plnili úkoly z projektu, hlavním 
tématem byla ekologie a  žáci v  mezinárodních skupinkách 
tvořili manuál popisující, jak se chovat ekologicky a nezane-
chávat za sobou velkou „karbonovou stopu“.  

Součástí setkání však bylo také představení nejzajímavěj-
ších míst Liberce a okolí. Společně jsme navštívili libereckou 

radnici, iQlandii, Ještěd či zoo. Zavítali jsme ale i do vzdále-
nějšího okolí na zámek Sychrov, do lesů a skal Českého ráje 
a chybět nemohla samozřejmě Praha, kde jsme hostům uká-
zali nejznámější pražské památky. Učitelům jsme dopřáli 
také exkurzi s degustací v pivovaru Svijany, protože výroba 
piva je s naší zemí neodmyslitelně spjata. 

Žáci byli ubytováni v českých rodinách, a měli tak možnost 
zblízka poznat náš způsob života. I  ve volném čase pro ně 
naši žáci připravili bohatý program – aktivity si domlouvali 
po skupinkách, chodili společně nakupovat, hráli bowling, 
navštěvovali restaurace – jinými slovy starali se o to, aby se 
jejich kamarádi u nás ani chvíli nenudili. Poslední projektové 
setkání proběhne v květnu v Polsku. Projekt je spolufinanco-
ván grantem z Evropské unie.
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – 30. VÝROČÍ PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

BESEDA S MARKÉTOU PECHOVOU, POKOŘITELKOU LA MANCHE

V  rámci projektu Příběhy bezpráví  – 30. výročí pádu že-
lezné opony zhlédli v týdnu od 11.  listopadu do 17.  listopadu 
žáci 7.–9. tříd film „1989: Z deníku Ivany A.“. Připomněli si tak 
letošní 30. výročí sametové revoluce. Ve středu 13. listopadu 
pak na tento film navázala beseda s  pamětníky listopado-
vých událostí v Liberci – Přemyslem Sobotkou, zakladatelem 
OF v  Liberci a  pozdějším předsedou senátu ČR, a  Milanem 
Drahoňovským, profesionálním fotografem, který zdoku-
mentoval celý týden událostí v Liberci. 

Pan Sobotka v  krátkém historickém průřezu objasnil ná-
stup komunistické diktatury v  roce 1948 a  charakterizoval 
vládu KSČ až do listopadu  1989, aby si žáci uvědomili, k  jak 
veliké a důležité změně v našem státě díky sametové revolu-

ci došlo. Pak vyprávěl o tom, jak prožíval on události listopa-
du jako lékař liberecké nemocnice, který se do dění aktivně 
zapojil. Jeho vyprávění doplnil svými zážitky tehdejšího foto-
grafa deníku Vpřed Milan Drahoňovský a zároveň žáci zhlédli 
celou řadu fotografií z libereckých manifestací, dění v ulicích 
a ocenili vtipné plakáty vylepované v průběhu listopadových 
událostí. 

Žáci překvapili svým zájmem a řadou dotazů týkajících se 
nejen sametové revoluce, ale i komunistického režimu a ži-
vota v něm, dotkli se i současné politické scény. Oběma be-
sedujícím chceme ještě jednou poděkovat, protože setkání 
s nimi – jako s pamětníky – bylo pro všechny zajímavé a pří-
nosné.

ZŠ a MŠ Barvířská měla tu čest přivítat in-
spirující osobnost Markétu Pechovou, plav-
kyni, která 25. srpna 2019 za 12 hodin 31 mi-
nut zdolala kanál La Manche, trasu v délce 
cca 38 km. 

Život Markétu nešetřil. Přes vážnou ne-
moc a  amputovanou nohu začala už v  pu-
bertě sportovat. Nejprve dělala atletiku 
– vrh koulí, diskem a  oštěpem. Ve dvaceti 
letech se naučila plavat. Dnes patří mezi 
nejlepší české dálkové plavkyně. Markéti-
ným hlavním plaveckým stylem je kraul. Na 
zdolání kanálu se intenzivně připravovala 
v TJ Slavia Liberec. 

V současnosti stále šest dní v týdnu plave 
pět km, sedmý den tráví posilovně. O víken-
dech kombinuje trénink s dálkovými závody. 
Při přípravě na La Manche přidávala otužo-
vání, které již dnes nedělá. A to ještě pracuje 
v kanceláři liberecké nemocnice! Trénuje po 
práci. Po zdolání kanálu La Manche Marké-
ta Pechová vydražila čepičku, ve které kanál 
přeplavala, za 20 000Kč. Tyto peníze věno-
vala liberecké onkologii, kde jako dítě trávila 
spoustu času a jejíž prostředí důvěrně zná.

Žáci naší školy měli příležitost vyslech-
nout životní příběh velmi výjimečné, silné 
osobnosti. Její svědectví bylo opravdu dech 
beroucí. Nikdo z  přítomných nelitoval, že 
čtvrteční odpoledne strávil ve škole.
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Svatý Martin jako každoročně zavítal také 
do naší školy v Harcově. 

Dne 11.  listopadu odpoledne se děti, rodiče 
i učitelé sešli ve školní jídelně k oslavě svátku 
svatého Martina, kde se dozvěděli mnoho 
zajímavostí ze života tohoto světce. Společně 
jsme si poté zazpívali písničku a  v  příjemné 
atmosféře jsme vyšli ven, kde na bílém koni 
již čekal svatý Martin. Ten vedl celý průvod 
okolím Harcova, na cestu nám svítily lampiony 
i lucerny a zpěv všech zúčastněných zpříjemnil 
celou cestu podzimním podvečerem. 

Poté, co jsme vyšli na kopec nad školou, 
následovalo společné zastavení, povídání si 
a dělení se o dobroty, které napekly maminky 
se svými dětmi. Nechyběly perníčky, 
svatomartinské rohlíčky, nejrůznější sušenky 
a  také tradičně zlaté čokoládové penízky, 
které všem dětem rozdávali žáci šesté třídy. 

Společné setkání bylo opět příjemným 
zastavením se v  pro mnohé hektickém 
předvánočním období. Moc se těšíme na příští 
svatomartinský průvod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU

Čtrnáct sedmáků vyrazilo od 12. do 15. listopa-
du na podzimní terénní výjezd do Jizerských hor. 

Na cestu se vydali v úterý v ranních hodinách 
vlakem, kdy se přesunuli do polských Jakuszyc 
a odtud poté již pěšky na turistickou chatu Orle, 
kde si pochutnali na výborných palačinkách. 
Než skupina došla do svého cíle, tedy na Jizerku, 
napadl první letošní sníh. 

V  dalších dnech byly pro děti připraveny pěší 
výlety  – například na Velkou jizerskou louku. 
Po přebrodění Jizery čekalo na žáky příjemné 
prostředí chaty Górzystów, kde společně po-
obědvali. Zpět na základnu se vydali opět přes Ji-
zeru, tentokráte ji však překročili suchou nohou 
přes turistický hraniční přechod Karlovský most.

Zpestřením pro naše cestovatele bylo i to, že 
si na Jizerce sami vařili. Jeden den bylo například 
menu složeno pouze ze štrúdlů mnoha podob 
a chutí, na kterých si všichni velmi pochutnali.

Věříme, že hlavní cíl celého výletu, tedy roz-
šiřování poznání přírodního prostředí a  jeho 
zákonitostí, byl naplněn a děti si společně strá-
vené chvíle užily.

SEDMÁ TŘÍDA NA JIZERCE

PROJEKT EDISON V HARCOVĚ

V týdnu od 25. do 29. listopadu se u nás ve škole opět konal 
projekt Edison.

Celá akce byla zaměřená na seznámení žáků se studenty ze 
zahraničí, ti zde představili svou zemi, kulturu, jazyk, zvyky 
i  tradice. Naše děti při rozhovorech se stážisty využily své 
znalosti z hodin anglického jazyka. 

Letos nás navštívili čtyři zahraniční studenti  – z  Číny, 
Indonésie, Mexika a  Gruzie. Během dvou vyučovacích hodin 
proběhlo seznámení žáků   druhého stupně s  jednotlivými 
studenty pod vedením učitelů anglického jazyka.

V  následujících dnech byli postupně do projektu zapojeni 
žáci celé školy. Seznámili se s nimi a pak měli možnost navštívit 
tzv. Global village. Zde za krátký čas poznali celý svět díky 
stanovištím, která pro naše nejmenší stážisté připravili. 

Starší žáci se během týdne seznamovali se zajímavostmi 
z  jednotlivých zemí, navštěvovali přednášky studentů 
a vyplňovali portfolio, jež na začátku týdne obdrželi. 

I  po samotné výuce trávily naše děti se stážisty volný 
odpolední čas  – během společných dní se všichni vypravili 
například do botanické zahrady, iQlandie, do galerie či na 
bowling.

 

SVATÝ MARTIN
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DRAMACENTRUM BEZEJMÉNA

Dramacentrum Bezejména podporuje aktivity dětí 
a studentů Liberce, přičemž se orientuje na takové akti-
vity, ve kterých je smysluplné a objektivně výhodné vyu-
žívat metody dramatické výchovy a prožitkové pedago-
giky. Program primární prevence „Rebecca  – prevence 
kyberšikany“ reaguje na celospolečenský problém, kte-
rý přináší pobyt dětí na sociálních sítích. Lekce vychází 
z  fiktivního deníku, avšak z  reálného příběhu Rebeccy 
Ann Sedwick, na základě něhož účastníci improvizují 
jednotlivé dějové zápletky a  jejich možné či pravděpo-
dobné řešení. Na závěr programu účastníci tvoří desa-
tero pro rodiče Rebeccy, nebo třeba pro člena šikanující 
skupiny.

Díky podpoře Fondu zdraví a  prevence Statutárního 
města Liberec prošlo 25 libereckých žáků programem na 
pětidenním pobytovém semináři. Další žáci a  studenti 
prošli kratší verzí programu. Za podporu děkujeme.

REBECCA – PREVENCE KYBERŠIKANY



HARMONIZAČNÍ VÝJEZD ŽÁKŮ 1. TŘÍD

 Žáci 1. tříd vyjíždí pravidelně na dvoudenní harmonizační 
pobyt s pohádkovým názvem Cesta za loupežníky. Termín vý-
jezdu je stanoven hned na druhý měsíc pobytu ve škole, aby se 
žáci a pedagogové lépe seznámili.

 Ve čtvrtek ráno jsme se společně od školy vydali na dlouho 
očekávanou cestu za loupežníky na Bramberk. Vlak nás dovezl 
z Rochlice do Pasek. Odtud jsme šli lesem 3 km na chatu Javor. 
Cestou jsme se cvičili v různých loupežnických dovednostech – 
střelba šiškou na cíl, skok na koně z pařezu, rovnováha na kládě 
– a zanechali jsme loupežníkům své podpisy ze šišek. Také jsme 
si povídali o CHKO Jizerské hory, o tom, co vše tu roste a jak se 
máme v lese chovat. Před obědem jsme ještě zvládli na míst-
ním hřišti ulovit ovečky, změřit sílu v přetahování lanem a po-
střeh při přeskocích velkého švihadla. Kluci si zahráli fotbal.

Odpoledne nás čekala cesta na loupežnický vrch Bramberk. 
Tři kilometry do kopce jsme statečně vystoupali a  na závěr 
zdolali ještě 78 schodů na rozhlednu. Počasí nám přálo, vidě-
li jsme Ještěd, Bezděz i Sněžku. Výzdoba schodiště rozhledny 
z velkých hracích karet a střelba z nedaleké střelnice nás utvr-
dila, že loupežníci jsou blízko a  svůj poklad si bedlivě střeží. 
Pro usmíření s  nimi jsme předvedli nacvičený tanec a  zazpí-
vali loupežnickou píseň. Cestou zpět nás paní učitelka a paní 
vychovatelka v  rolích loupežnických pomocníků okrádaly 
o  životy v  podobě kolíčků. Také jsme ve skupinkách stavěli 
domečky pro dobré lesní skřítky, potkali se s drakem a nasbí-
rali pro pana správce košík hřibů! Po večeři jsme pracovali na 
loupežnickém deníku, který si na památku odvezeme domů. 

Zazpívali jsme si písničky za doprovodu kytary a poslouchali 
pohádky o drakovi Bramborákovi a loupežnících. Usnuli jsme, 
jako když nás do vody hodí. Aby ne, vždyť jsme za celý den 
uťapali celkem 10 km! 

 V pátek nás čekala královská snídaně v podobě švédských 
stolů.  Po ní už přišlo očekávané setkání s loupežníky a hledá-
ní zlatého pokladu. Děti musely spolupracovat ve skupinách. 
Skládaly hrozivé obličeje loupežníků a se zavázanýma očima 
se za pomoci provázku vydaly do sklepení hledat truhlu se 
zlaťáky. Povedlo se! Ještě jsme stihli vyrobit dráčka z papírové 
harmoniky, zahrát si další seznamovací hry a pak již vyklidit 
pokoje, zbaštit sladký oběd a  hurá domů! No hurá… Dětem 
se domů vůbec, ale vůbec  nechtělo! Museli jsme jim slíbit, že 
příště pojedeme alespoň na týden. 

Již teď se moc těšíme na náš další společný pobyt mimo ško-
lu, který nás čeká ve druhé třídě a který bude rozhodně ales-
poň pětidenní.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ
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HRDÁ ŠKOLA

S cílem upevnit demokratické principy ve fungování ško-
ly se v letošním školním roce většina tříd prvního i druhého 
stupně zapojila pod hlavičkou týmu Schools United do pro-
jektu „Hrdá škola“.

Kromě podpory identity školy a podílení se na její aktivní 
organizaci přináší projekt žákům i učitelům možnost ožive-
ní a vybočení ze „zajetých školních kolejí“.

V říjnu jsme uspořádali Suit up Day – oslavu slušného cho-
vání, oblékání a  vytříbené elegance, v  průběhu listopadu 
a prosince konáme již tradičně dobré skutky, určitě ještě vy-
užijeme barevný, bublifukový anebo pyžamový den. 

Vzhledem k výročí J. Á. Komenského a zároveň k zapojení 
školy i  do projektu Komenský 2020 každopádně počítáme 
s velkou oslavou dne učitelů. 

Participací na Hrdé škole posilujeme nadále i  fungování 
našeho školního parlamentu. Žáci vybraní k reprezentová-
ní jednotlivých tříd v parlamentu však dostávají příležitost 
rozvíjet se i   v  rámci jiných projektů. Některé zajišťuje KÚ, 
jiné MML, některé workshopy financujeme z  projektových 
zdrojů školy. 

Tímto způsobem se podařilo zajistit spolupráci s  vzdě-
lávací organizací Souběh, s.r.o., a celodenní zážitkový pro-
gram pro žákovský parlament. Aktivity zaměřené na rozvoj 
kreativity, komunikace a  spolupráce v  týmu určitě budou 
přínosné pro další „parlamenťáckou“ činnost. Žáci si zde 
upevnili týmové role, dostali možnost představit si svoji ideál- 
ní pozici v žákovském parlamentu, během práce v několika 
různých skupinách se vzájemně lépe poznali. Nejúspěšnější 
z žákovského pohledu pak byla venkovní zážitková hra De-
speráti, v níž prokázali týmového ducha a velmi dobré orga-
nizační schopnosti. V poslední části workshopu si pak mohli 
reálně vyzkoušet celý proces přípravy a  plánování projek-
tového dne, který se díky této aktivitě naučili zjednodušit 
a zefektivnit.

Celý žákovský parlament včetně koordinátorky D. Po-
korné hodnotí workshop jako velmi přínosný, určitě nám 
pomůže nejen při plánování projektových dnů v rámci Hrdé 
školy, ale oživí činnost našeho parlamentu jako týmu a mo-
tivuje nás pro tvorbu dalších aktivit včetně školního časopi-
su Soudníček.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU



9 10 11 12 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  zima 2019 / 2020

EXKURZE DO DRÁŽĎAN

Na začátku prosince se třídy 7. A  a  část 
8. A  a  8. B zúčastnily exkurze do Drážďan. 
Navštívili jsme zámek Moritzburg, kde 
se natáčela slavná pohádka Tři oříšky pro 
Popelku. Prošli jsme si výstavu, kde jsme 
si mohli vyzkoušet i  jednotlivé kostýmy 
z  pohádky, Popelčin střevíček nebo pomocí 
kouzelných oříšků zkusit různé úkoly. 

V  Drážďanech jsme se prošli a  prohlédli 
si nejznámější památky jako Zwinger, 
Frauenkirche a  další a  naši exkurzi jsme 
zakončili na vyhlášených adventních trzích, 
kde jsme ochutnali různé německé dobroty. 
Někdo zkusil tradiční drážďanskou vánoční 
štolu, někdo perníčky a  jiné sladkosti 
a  někteří ochutnali typický německý 
Bratwurst.

V  polovině října jsme 
zahnali každodenní stereotyp 
a  uspořádali jednu z  aktivit 
projektu SchoolUnited Hrdá 
Škola  – Den obleků alias Suit up 
Day. Celý den jsme na chodbách 
i ve třídách mohli potkávat slušné 
a  krásně oblečené gentlemany 
a  dámy, kteří nejen krásně 
vypadali, ale také se galantně 
a  šaramantně chovali. Na 
chodbách byla během dne slyšet 
jen vybraná mluva a slova „děkuji, 
prosím, mohl bys, mile rád…“ 
Den se i  díky rodičům, kteří své 
ratolesti podpořili v  netradičním 
oblékání, velmi vydařil. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ

DEN OBLEKŮ 

DEN 
ZA OBNOVU 
LESA

V  sobotu 19. října 2019 
pomohla ZŠ Sokolovská 
sázet nový les na unikát-
ní celorepublikové akci. 
Vysázeli jsme sazenice 
jehličnanů i  listnáčů na 
Ještědském hřbetu, a  tím 
pomohli vytvořit les pro 
nové generace. Postavili 
jsme oplocenky pro nové 
stromečky a  odklidili jsme 
paseky po těžbě. Sledo-
vali jsme kácení stromů 
pomocí těžké i  moderní 
techniky i  svážení pomocí 
koní. Našli jsme tašky 
hub a  dozvěděli se mno-
ho zajímavých informací 
o lese a přírodě. 
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Závěr roku se na naší škole tradičně nesl v  duchu 
nadcházejících vánočních svátků. Proběhl již 29. ročník 
Mikulášského běhu, kterého se zúčastnilo na 250 dětí. Radost 
z  pohybu a  soutěžení sportovcům zpříjemnila ocenění těch 
nejlepších a  sladká tečka s  teplým čajem v  cíli pro všechny 
účastníky. 

 

Další sportovní akcí byl Čertovský turnaj ve volejbalu, jehož 
se zúčastnili učitelé, žáci, ale zváni byli také rodiče našich 
žáků a bývalí studenti školy. 

 

Na Mikuláše potěšili zejména malé žáčky z prvního stupně 
svou návštěvou jejich starší spolužáci z 9. A. Nahlédli do knihy 
hříchů, poslechli si básničky a písničky a hodným dětem předali 
odměny, zatímco některé zlobivé skončily v čertovském pytli. 

 

Žáci 3.B napekli s  paní učitelkou perníčky, o  které se přišli 
podělit, a  popřáli spolužákům a  učitelům pěkné vánoční 
svátky.

 

Poslední akcí před Vánocemi již tradičně bývá vystoupení 
školní družiny. Nejinak tomu bude i  letos, kdy si všechna 
oddělení ŠD připravila představení s názvem Vánoční příběh, 
které se opět odehraje v sálu Expo v Babylonu.

Krásný nový rok a mnoho úspěchů přejí všem děti i dospěláci 
ze ZŠ Dobiášova.

MIKULAJDA NA DOBINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ

1. ROČNÍK CZECH JUMP SCHOOL LEAGUE

V listopadu jsme měli tu čest být hostiteli 1. ročníku Czech 
Jump School League, tedy rope skippingových závodů, které 
se konaly v naší školní tělocvičně na ZŠ Ještědská. Pozvání 
na první školní ligu přijaly týmy z Přerova pod vedením Jany 
Štefanové.

Školní liga vznikla z myšlenky: „Udělejme si vlastní závo-
dy, do kterých se mohou přihlásit rope skippigové týmy, 
které trénují při základní škole a  dělají tento sport pro ra-
dost a s láskou.“ Tato myšlenka se po více než půl roce stala 
realitou a  závody mohly opravdu proběhnout. Skokani zá-
vodili v rychlostním skákání, ve štafetě či v tricích. Medaile-
mi a poháry se nešetřilo, a tak si téměř každý skokan mohl 

zaslouženě odvézt svoji medaili, kterou si vyskákal ve své 
kategorii.

V  dubnu se náš tým  Skippies  bude těšit na druhou rope 
skippingovou školní ligu, která se bude konat v  již zmíně-
ném Přerově.

Velké poděkování patří rodičům, kteří podstoupili několi-
kahodinové školení rozhodčích, bez kterých by tato školní 
liga nemohla proběhnout. Dále děkujeme všem, kteří se jak-
koli podíleli na přípravě či průběhu těchto závodů. Děkuje-
me ASŠK, které nám opatřili medaile a poháry.  V neposlední 
řadě děkujeme všem skokanům, kteří hýřili úsměvy a dob-
rou náladou během celých závodů.



PUTOVÁNÍ NOČNÍ ŠKOLOU

V  pátek 22.  litstopadu si školní družina pro naše 
prvňáčky připravila již tradiční „Putování noční ško-
lou“. Večer plný nevšedních zážitků probíhal v prosto-
rách školy, kde garanti různých předmětů představili 
náplň a možnosti svého oboru. Děti měly příležitost 
si prohlédnout učebny např. fyziky, chemie, biologie, 
kuchyňky, ICT, ředitelnu, vyzkoušet si nové věci a ze-
ptat se na případné dotazy. Atraktivní program děti 
vyčerpal, a proto byl čas na „svačinovou pauzu“, aby 
se mohly posilnit na závěrečný ceremoniál. Při něm 
děti ohodnotily, který předmět se jim líbil nejvíce. 
Nakonec veselý taneček ukončil každoroční putová-
ní a děti se vydaly na cestu domů.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří umožnili 
svým dětem prožít nevšední večer a připravili pro ně 
pohoštění. Dále ještě jednou děkujeme všem zúčast-
něným garantům, paním třídním učitelkám, paním 
vychovatelkám a žákům 8., 9. tříd i bývalým žákům 
naší školy za úžasnou spolupráci.
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VÁNOČNÍ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI

V úterý 3. prosince odpoledne se třídy zaplnily rodiči a dět-
mi. Letos připravili pedagogové sedm dílen, kde se tvořilo 
z různých materiálů. Paní učitelky nejprve vysvětlily postup 
práce a pak se všichni pustili do tvoření. Výhodou je, že rodi-
če pomohou dětem, a tak se každému výrobek podaří. Všu-
de vládla dobrá nálada a tvůrčí atmosféra. Některé dílny se 
opakují, přesto jsou rychle zaplněny a  na všechny zájemce 
se nedostane. Nejhlučnější byla jako obvykle kovářská dílna, 
kde se ozývalo bouchání, ťukání, klepání. Děti tvořily jedno-
duché vánoční ozdoby z  měděného plátu. Školní kuchyňka 
se rychle zaplnila nejen lidmi, ale i vůní, která se linula celým 
pavilonem. V ostatních dílnách si děti vytvořily např. anděla, 
svícen, skřítka z ponožky nebo dekorativní stromek. Z kera-
mické dílny si hotové věci děti odnesou až za týden. Po práci 
s hlínou a glazování půjdou výrobky do pece na tzv. přežah, 
pak děti teprve uvidí, jak vypadají jejich věci. Velké poděko-
vání patří rodičům, nejen maminkám, ale i tatínkům, kteří si 
našli čas a přišli s dětmi.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA

Již po třetí se žáci celé Základní školy s rozší-
řenou výukou jazyků Husova zapojili do akce   
„O  nejkrásnější vánoční ozdobu“ na liberecký 
vánoční strom, který je každoročně umístěn 
před libereckou radnicí. 

Nikdy nám nešlo o  to vytvořit tu vítěznou 
nejkrásnější ozdobu, která bude zdobit libe-
recký vánoční strom. Myšlenka žákovského 
parlamentu školy byla a  je každý rok totožná: 
Přejeme si, aby na zkrášlení vánočního stromu 
na náměstí měli podíl všichni žáci, aby každý 
z  540 žáků školy měl svůj podíl na jeho kráse. 
Proto právě žákovský parlament bere organiza-
ci tvorby do svých rukou a  vyhlašuje jednotné 
téma tak, aby každá třída školy (19)   vymyslela 
své pojetí jednotného rázu ozdob a  vytvořila 
tak společnou kolekci 19 ozdob, které budou na 
stromu viset. Začali jsme perníky, loni přidali 
vánoční koule a letos to jsou sněhuláci. Naše le-
tošní kolektivní dílo můžete spatřit v podobě 19 
sněhuláků vyjadřujících různé postavy a  sym-
boly.

Radost z kolektivního díla okořenilo ocenění 
primátora města Liberce pro „sněhuláka lyža-
ře“.

MÁME RÁDI VÁNOCE, MÁME RÁDI LIBEREC 



13 14 15 16 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  zima 2019 / 2020

Výročí listopadových událostí roku 1989 si žáci 2. stupně ZŠ 
Husova připomněli 14. a  15.  listopadu během dvou projekto-
vých dní. Ty vyvrcholily divadelním pásmem jednotlivých tříd 
ve školní tělocvičně v pondělí 18. listopadu. 

Každý ročník se věnoval sametové revoluci z  jiného úhlu. 
Šesté třídy zachytily ve svých scénkách, jak se žilo na konci 80. 
let. Předvedli každodenní realitu tehdejších dětí a porovnali ji 
s tou dnešní. Vrcholem jejich prezentace bylo spartakiádní vy-
stoupení na píseň Poupata. 

Žáci sedmých tříd se zaměřili na známé osobnosti, které byly 
před rokem 1989 perzekvovány. Natočili krátké poutavé video, 
ve kterém v  rolích moderátorů zpovídali známé osobnosti. 
Také napodobili vysílání rádia Svobodná Evropa. Jednotlivé 
rozhlasové zprávy proložili písněmi, jež si s pádem komunistic-
kého režimu neodmyslitelně spojujeme. 

Osmé třídy se zabývaly samotným průběhem revoluce. Vy-
tvořili informační postery, transparenty a  rekvizity pro svou 
prezentaci. Při ní předvedli živou časovou osu a  zahráli si na 
demonstranty. Žáci si také připravili opakovací kvíz. Předsta-
vovali známé politiky 80. a 90. let a ostatní hádali jejich jména. 

Žáci devátých tříd pak na závěr rozebrali hodnotové cíle, 
symboly a  hesla revoluce. Vystoupili s  dobovými politickými 
projevy, vyrobili transparenty a  zrekonstruovali průběh de-
monstrace na Národní třídě. Na svých posterech vytvořili slov-
níčky historických pojmů. 

Cílem projektu bylo přiblížit dnešním dětem pro ně již dávno 
vzdálenou historii. Díky divadelním výstupům jednotlivých tříd 
si zažila většina žáků atmosféru revoluce doslova na vlastní kůži 
a dozvuky projektu díky četným posterům a rekvizitám je mož-
né zaznamenat na chodbách školy i po jeho ukončení.

Třídenní pobyt v Berlíně byl odměnou pro šest 
dívek  ZŠ Husova za vítězství v kategorii star-
ších žákyň v soutěži 1:0 pro němčinu, jež spojuje  
znalosti z  němčiny s fotbalovými dovednost-
mi. Během pestrého programu, který připravila 
Česko-německá fotbalová škola, měli účastní-
ci možnost prohlédnout si celý fotbalový areál 
Herty Berlín a zatrénovat si pod dohledem pro-
fesionálních trenérů spolu s dalšími mladými fot-
balisty z Německa a Litvy. V sobotu zažili všichni 
atmosféru prvoligového utkání na olympijském 
stadionu při zápasu Herty s Hoffenheimem.  
V programu nechybělo ani zhlédnutí některých 
pamětihodností, především míst připomína-
jících berlínskou zeď, a prohlídka Reichstagu. 
Děvčata – Eliška Nováková a Valentýna Kopecká 
ze 7. B, Markéta Kosáková, Ema Odehnalová a 
Ema Piklová z 8. A a Anna Šebestová ze 8. B. –  si 
svou odměnu opravu užily a už se těší na nový 
ročník této soutěže.

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

VÍKEND S HERTOU BERLÍN 
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10. října pro nás – 7. B a 8. třídu – za-
čal brzo ráno. Už v  6.30 jsme odjížděli 
směr západ. Po čtyřech hodinách cesty 
jsme byli v  cíli: v  Národním technickém 
muzeu – Centru stavitelského dědictví 
Plasy, kde byl pro nás připraven půldenní 
program z projektu Start In, do kterého 
jsme se přihlásili jako 1 z 25 škol v ČR. 

Nejprve jsme si prohlédli část muzej-
ních exponátů, poznali jsme  druhy sta-
vebních materiálů (kámen, dřevo, cihly), 
zkusili jsme si postavit křížovou klenbu 
z  molitanových částí. Poté jsme přešli 
do další budovy, kde nám hlavní lektor 
ve své prezentaci vysvětlil, co bude na-
ším úkolem, že si od začátku až do konce 
vyzkoušíme v týmu všechny možné pro-
fese. A tak se z nás stali projektanti dět-
ského zahradního domku, geodeti, kte-
ří si museli správně vyměřit pozemek, 
zedníci, kteří zkoušeli stavět základovou 
zeď z cihel a pomocí vodováhy vyvažova-
li nerovnosti, tesaři, kteří si poradili s pi-
lou a zvládli odříznout část polena a do-
konce i vyříznout klínek, stavbyvedoucí, 
kteří podle plánku řídili celou stavbu. 
Samozřejmě jsme měli připravené fošny 
se zářezy, ale správně je sestavit dohro-
mady, s tím jsme si museli poradit téměř 
úplně sami. A zvládli jsme to – domeček 
jsme opravdu postavili! Měli jsme velkou 
radost z dobře odvedené práce a ani nám 
nevadilo, že se domů dostaneme až za 
tmy. 

Kdoví, možná z  nás některých jednou 
budou stavaři…

Na ZŠ Švermova úspěšně funguje kariérové 
poradenství, jehož cílem je pomáhat žákům 
jakéhokoliv věku při rozhodování v  otázkách 
vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání.

Kariérové poradenství je elementární součást 
přípravy žáků na jejich budoucí profesní uplatnění na 
trhu práce, které začíná již správným výběrem střední 
školy, a  navíc sehrává podstatnou roli v  rámci společného 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci KP jsou pořádány různé akce, workshopy, exkurze, 
skupinové poradenství a to vše s jedním cílem, aby žáci uměli 

pojmenovat a  uvědomit si své silné stránky, schopnosti 
a dovednosti.

Jednou z mnoha zdařilých akcí byla právě návštěva Centra 
stavitelského dědictví Plasy.

Ani zdaleka to nebyla akce poslední, naši studenti se mají 
rozhodně na co těšit.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA

PLASY

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ JEDE
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Projektový den byl zaměřený na zprostředkování aktuál-
ních vědeckých poznatků z  výzkumu lesních ekosystémů. 
Žáci byli rozděleni na skupinky, ve kterých pracovali celou 
dobu programu. Každá skupinka prošla postupně stanovišti – 
falešné zprávy (z nabídky novinových titulků odhadovala, co 
jsou skutečné a co vymyšlené zprávy z lesních výzkumů, vše 
bylo doplněno ilustračními obrázky a vysvětlením), další za-
stavení se věnovalo dlouhověkosti stromů v přirozených po-
rostech. Děti v  soutěžní osmisměrce hledaly možné příčiny 
zániku stromu (divočák, sucho, vichřice apod.), což sloužilo 
zejména k následnému vysvětlení ekologických pojmů – sa-
moředění a konkurence.

Na dokreslení rozdílu mezi růstem stromu v  ho-
spodářském a přirozeném lese sloužila spolupracující akti-
vita stavba věže, založená na střídání období světla a tmy, 
a tím pádem skokového růstu (zejména pralesních stromů). 
Žáci tak na vlastní oči mohli vidět, jaké výšky dosahuje sto-
letý buk v  přirozeném lese. V  zastavení detektivka pátrali 
žáci po tom, co (dle přírodovědných indicií) spojuje zdánlivě 
nesourodé organismy (zástupce ptáků, mechů, hub…) spo-
jovníkem byla nezbytnost mrtvého dřeva k  životu daného 
organismu. To sloužilo jako odrazový můstek k detailnímu 
zkoumání vzorků hub a mrtvého dřeva, doplněnému ještě 

o  informaci z  posledních výzkumů o  přenosu informací 
a  látek skrze houbová vlákna a  ukázku půdních hub na 
připravených Petriho miskách.

Program byl vystavěn dle zásad konstruktivistické pe-
dagogiky  – u  každého žáka proběhla postupně evokace, 
uvědomění a reflexe, včetně zásadních „AHA“ efektů v klíčo-
vých aktivitách. Některé aktivity vycházely z metody čtením 
a  psaním ke kritickému myšlení (např. výroky pravda/ne-
pravda). Jiné – např. detektivka a na ní navázané pozorování 
– pak z metody flow učení dle Josepha Cornella se silným 
soustředěním na detail. Zážitková pedagogika se nejvíce od-
razila v  aktivitě stavba věže, včetně závěrečného debriefin-
gu. Metody se ukázaly jako přiměřené této věkové skupině 
a motivovaly žáky ke společné práci.

Na závěr se žáci pokusili sestavit lesní ekosystém 
z  připravených dílů (odpovídající jednotlivým stanovištím) 
do fungujícího společenství a měli možnost program reflek-
tovat v ústní zpětné vazbě. 

Velký díl informací v  projektovém dni byl pro žáky nový. 
Množství informací však bylo celkově přiměřené, a  tak 
v  závěrečných reflexivních aktivitách většina dětí dokázala 
odpovědět na klíčové otázky, a cíle projektového dne stano-
vené předem byly v uspokojivé míře naplněny.

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ ŠVERMOVA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA

Pěvecké sbory naší školy se v prosinci roku 2019 zúčastnily 
hned několika vystoupení. Své adventní zpívání zahájil 
pěvecký sbor Sluníčka ve středu 4. prosince krátkým vstupem 
na každoročním vánočním koncertě Katedry primárního 
vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a  pedagogické 
na Technické univerzitě v Liberci. Vybraní žáci 3. a 4. tříd tak 
velmi pěkně reprezentovali školu především před tamějšími 
pedagogy i studenty.

Podruhé Sluníčka zazpívala dne 6.  prosince v  libereckém 
OC Fórum, kde se předvedla svým rodičům a  blízkým, 
kteří své děti přišli podpořit. Koncert přilákal mnoho uší 
kolemjdoucích.

Dále se pěvecké sbory Sluníčka a Lojzík účastnily vystoupení 

na Libereckém Adventu, kde v pondělí 9. prosince zazpívaly 
pro návštěvníky adventních trhů na náměstí Dr. Edvarda 
Beneše. Naši zpěváčci, tentokrát i  z  prvních a  druhých tříd, 
tak všechny přítomné příjemně naladili vánočními písněmi.

Naposledy pěvecké sbory naší školy vystoupily na 
školním koncertě ve čtvrtek 12. prosince v kapli Vzkříšení ve 
Vratislavicích. Zde se navíc předvedl sbor složený z  našich 
nejstarších žáků a žaček Výšinka. Přibližně hodinový program 
obohatil i  blok vánočně laděných písní v  podání flétnového 
souboru Altenzzo. Tento koncert byl krásnou pomyslnou 
tečkou za kalendářním rokem 2019 a my všichni už se těšíme, 
jaké pěvecké příležitosti nám přinese rok nový.

 Kristýna Harisová

PĚVECKÉ SBORY NA ADVENTNÍCH KONCERTECH
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Předvánoční čas nás většinou vede k  zamyšlení, čím udělat 
druhému radost a  jak vykouzlit úsměv na jeho tváři. V  sobotu 
30. listopadu tomu v naší škole nebylo jinak. Před první adventní 
nedělí u nás proběhly vánoční tvořivé dílničky. 

Paní učitelky, vychovatelky a děti měly s jejich přípravami plné 
ruce práce. Návštěvníci měli možnost si ve třinácti dílničkách 
vytvořit nepřeberné množství vánočních ozdob, přáníček 
a  drobných dárků. Pohodová atmosféra nás všechny naladila 
na nastávající adventní čas a  společným tvořením jsme strávili 
příjemnou sobotu.

Díky podpoře Libereckého kraje z  programu volnočasových 
aktivit a Spolku rady rodičů působícího při Základní škole Aloisina 
výšina v Liberci se keramický ateliér Malina otevřel i rodičům. 

Keramický ateliér Malina má na ZŠ Aloisina výšina dlouholetou 
tradici. Mezi mnoha zájmovými útvary, které škola svým žákům 
nabízí, se těší veliké oblibě. 

Kroužek keramiky navštěvuje každoročně přes sto žáků. Další 
děti využívají možnost pracovat s keramikou i v rámci vyučování. 
Své výrobky pak prezentují na školních jarmarcích i  dalších 
akcích školy.

Každou středu v podvečer mohou rodiče přijít se svým dítětem 
a pod vedením lektorů strávit společně čas plný tvoření a pohody. 
Malí výtvarníci inspirují dospělé, tatínci své ženy, rodiče inspirují 
účastníky z  řad pedagogů a  zaměstnanců školy. Maminky 
zpravidla přinesou i nějaké pohoštění, a tak se z každé středeční 
dílny stává malá oslava umění, rodiny i školy. 

V  rámci odpolední výuky regionálních 
dějin navštívili žáci 8.  třídy libereckou 
radnici. Měli zajištěnou komentovanou 
prohlídku o  natáčení filmů v  radnici, 
ale nejen v  ní. Paní průvodkyně, 
která filmovou kancelář založila, jim 
prostřednictvím fotografií a videí ukázala, 
jak filmaři proměňují interiéry radnice. 
Vysvětlila, jak probíhají všechny přípravy, 
jak se vyrábí kulisy, co všechno je potřeba 
zařídit a  zmínila samozřejmě i  některé 
zážitky ze zákulisí. 

Všichni zúčastnění pochopili, jak 
velmi náročné je natáčení filmu připravit 
a  zorganizovat, a  proto je překvapilo, 
že za tak krátkou dobu získala liberecká 
filmová kancelář mnoho významných 
ocenění. 

Po prohlídce interiérů se žáci dostali 
až na věž, ze které byl díky slunečnému 
počasí nádherný výhled. Všichni byli 
potěšeni tím, že je Liberec díky své 
architektuře atraktivní pro takové 
filmaře, jako je například oscarový 
režisér Ron Howard. Takovou vzácnou 
návštěvou se každé město pochlubit 
nemůže.

Natálie Kolářová, třída 8. A

LIBERECKÁ RADNICE A FILM

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

PŮJDEM SPOLU NA KERAMIKU 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ

NAŠE ÚSPĚCHY

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

V roce 2020 oslaví Základní škola Oblačná v Liberci 150 let 
od svého založení. Je to jedna z nejstarších škol v našem měs-
tě. Srdečně zveme všechny bývalé i  současné učitele, žáky, 
zaměstnance i rodiče na Den otevřených dveří a přátelské se-
tkání v sobotu 29. února 2020 v budově školy.

Během druhého čtvrtletí byli naši žáci úspěšní v řadě 
soutěží. Žáci devátého ročníku se zúčastnili turnaje 
v piškvorkách na SPŠSE. Vytvořili tři týmy, z nichž dva si 
vylosovaly „černého Petra“ = týmy z 3. ročníku průmyslo-
vé školy. Do semifinále sice tyto týmy nepostoupily, ale 
i tak hrály skvěle! Třetí tým ZŠ Oblačná v užším výběru 
těsně prohrál v zápase o 3. místo a nakonec se umístil na 
krásném, ale neoblíbeném „bramborovém“ místě. 

Vědomostní soutěže IT SLOT pro žáky 8. a  9. tříd 
v oblasti IT se letos zúčastnilo celkem 3 860 dětí ze 115 
škol z celé ČR. Do finále postupuje prvních 50 soutěží-
cích. Mezi nimi je i naše žákyně Adéla Putíková, která se 
umístila na krásném 13. místě. 

 
V  listopadu se konal tradiční okresní přebor škol 

v šachu. ZŠ Oblačná obsadila obě kategorie a z obou si 
přivezla medaile. V mladší kategorii školu reprezento-
vali Jan Schiffert, Vladimír Košátko, Octavian Cocerva 
a  Matěj Denk. Jaroslav Košátko, Petr Machálka, Mar-
tin Putík a Jakub Šprysl soutěžili ve starší kategorii. Jan 
Schiffert v mladší kategorii získal 5 bodů ze 6 možných 
a Martin Putík ve starší kategorii získal 4 body z 5 mož-
ných. A  ostatní kluci za nimi o  moc nezaostávali. Vý-
sledkem bylo, že si všichni přivezli domů dvě medaile. 
Jednu za umístění v soutěži škol v rámci družstev, dru-
hou za umístění v soutěži škol v rámci jednotlivců.

Základní škola Český Dub uspořádala již 6. ročník ote-
vřeného mistrovství v matematice pro žáky 8. tříd. 
Naši školu reprezentoval Tomáš Kelbasa a poměřil své 
síly s 38 žáky z jiných základních škol Libereckého kraje. 
Tomášovi gratulujeme – umístil se na 1. místě!
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KAM JSME SE PODÍVALI? 

Žáci 8. a  9. tříd spolu s  vyučujícími dějepisu vyrazili do 
památníku Terezín. V  muzeu ghetta nás čekala úvod-
ní přednáška na téma diskriminace Židů od r. 1933, hlavní 
funkce ghetta Terezín, dokumentární film s  terezínskou 
tematikou a  diskuze. Následovala prohlídka bývalého 
ghetta, expozic Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, 
modlitebny z  doby ghetta, márnice, obřadní síně, kolum-
bária,krematoria, židovského hřbitova a workshopu. Prv-
ní skupina zpracovávala téma Ghetto očima dětí a  druhá 
se zabývala Efektem přihlížejícího. Poté jsme se přesunuli 
do Malé pevnosti, kde nás čekala prohlídka bývalé věznice 
gestapa opět s průvodcem. 

V  říjnu se uskutečnilo v naší školní družině Jablkohraní. 
Všechna tři oddělení školní družiny se sešla v  parku nad 
školou a děti běhaly štafetu, při níž si předávaly jablko mís-
to obvyklého štafetového kolíku. Následovalo hraní s jab-
líčkem ve školní družině, kdy děti měly projít s jablkem na 
hlavě určitou vzdálenost a popřípadě udělat dřep či si sed-
nout. Dětem se dařilo a mnohdy jsme se i zasmáli. Posled-
ní aktivita byla namalovat jablíčko libovolnou technikou. 
V prvním oddělení si druháci zvolili vodové barvy a násled-
né dokreslení černou fixou. V  druhém oddělení malovali 
křídovými pastely a pastelkami a ve třetím oddělení to byla 
kresba fixami. 

V průběhu října se žáci 6. A zapojili do projektu Záložka 
do knihy spojuje školy. Do projektu se zapojilo 1095 čes-
kých a  slovenských škol. Úkolem každé třídy bylo vyrobit 
záložky na téma „List za listem, baví mě číst“ a vyměnit si 
je s  partnerskou školou. Zobrazený motiv musel souviset 
s  nějakou knihou, textem či knižním hrdinou. Naši žáci si 
záložky vyměnili s 1. třídou Soukromé základní školy v Ko-
šicích.

Vedle Agory „simulovaného zastupitelstva“, které bylo 
velmi pěkně prezentováno na Facebooku města, se zástup-
ci našeho školního parlamentu zúčastnili na krajském úřa-
dě společného setkání s dalšími 9 parlamenty Libereckého 
kraje. Každá škola představila svůj parlament a akci, která 
se povedla a  je inspirativní pro ostatní. Náš parlament se 
pochlubil především loňským bleším trhem pro Karolínku. 

Žáci byli v  další části rozděleni na skupiny a  v  nich disku-
tovali nad zadanými tématy – propagace akcí parlamentu, 
schůzky parlamentu, spolupráce parlamentu, problémy 
při realizaci akcí. Nakonec dostala každá škola za úkol vy-
brat, co je nejvíce zaujalo. Pro naše zástupce byl těžký úkol 
vybrat to nejvíce inspirativní. Potěšilo nás, že některé naše 
akce byly hodnoceny ostatními parlamenty jako nejvíce 
zajímavé a že naši zástupci dobře zvládli prezentaci svého 
parlamentu. V  současné době dokončuje náš parlament 
charitativní akci „Vánoční krabice“ pro děti z  konkrétního 
azylového domu.

V  pátek 6.  prosince jeli žáci na adventní zájezd do 
Wrocławi, města úzce spjatého s českými i německými dě-
jinami. Prohlédli jsme si Tumský ostrov, katedrálu sv. Jana 
Křtitele a Rynek – nádherné náměstí Starého města s rad-
nicí. Paní průvodkyně Veronika má polské kořeny, a  tak 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o  městě, ale 
i o životě v zemi našich sousedů. Na závěr jsme si vychut-
nali tradiční sváteční trhy s  vůní klobás a  jiných místních 
specialit za zvuku vánočních koled.

Jako každý rok přispěla naše škola k výzdobě vánočního 
stromku před radnicí. Jedná se o  zlatý čokoládový bon-
bon. Tím jsme se krásně naladili na Vánoce a přejeme i vám 
klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2020.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 

Tradicí naší školy je uspořádání vánočních dílen, při nichž 
se žáci, rodiče a ostatní přátelé školy sejdou v odpoledních 
a večerních hodinách k ručnímu tvoření. Škola se tak v tomto 
okamžiku promění k  nepoznání a  v  některých třídách se 
otevřou velmi různorodé vánoční dílničky. 

Ani letos tomu nebylo jinak a 3. prosince své taje otevřely 
dílny perníkové, papírové, balicí, ozdobné a  mnohé 
další. Návštěvníci této akce si tak mohli vytvořit mnoho 
netradičních výrobků (zajímavé vánoční zápichy, krásně 
zdobené perníčky, vánoční ozdoby z  papíru, výrobky 
ze dřeva) a  naučit se techniky balení vánočních dárků. 
V  nabídce kavárničky se objevila káva, čaj, svařené víno 

a vynikající rumové řezy s lineckým cukrovím, které napekla 
děvčata z naší školní jídelny. Pro malé děti zde byl vytvořen 
dětský hrací koutek a  celou atmosféru vánočního času 
dotvářely hrající koledy. 

V  18 hodin se všichni návštěvníci sešli v  aule školy, v  níž 
byl nádherně ozdoben vánoční stromeček. Za doprovodu 
zpěvu koled v  podání našeho školního sboru došlo k  jeho 
slavnostnímu rozsvícení. Velmi chválím právě celý pěvecký 
sbor, který podal velice hezký výkon. 

Je pro nás velkou radostí každoroční velká návštěvnost 
této akce, z níž je vidět, že zastavení se v tom předvánočním, 
někdy velmi hektickém čase, má smysl.
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WALDORFSKÉ TŘÍDY ZŠ KAPLICKÉHO

Waldorfské třídy při ZŠ Kaplického se rozrůstají do 
významné a  početné komunity. Spolek rodičů těchto tříd 
uspořádal v  sobotu 7.  prosince  2019 pro děti a  příznivce 
waldorfského vzdělávání adventní jarmark. Proběhl 
v  prostorech ZŠ Gollova. Rodiče zajistili několik druhů 
občerstvení i  mnohé externí prodejce. Děti s  třídními 
paními učitelkami vyrobily vlastní výrobky, jako např. 
přáníčka, lžičky a  jiné ozdoby z  Fima. Děti pak za pomocí 
rodičů doma dovyráběly další výrobky, které pak s  velikou 
chutí na jarmarku prodávaly. Přinesly s  sebou pečené 
cukroví, perníčky, sušené ovoce i  bylinky, pečený čaj, 
drátěné výrobky, vonné pytlíčky, vánoční ozdoby, přáníčka, 
náramky, prsteny a  jiné šperky, svícny, mýdla, knihy, 
našívané, háčkované i  plstěné drobnosti a  mnoho jiných 
specialit. Z  utržených peněz daroval každý ¼ do pokladny 
své třídy a například druhá třída věnuje své vydělané finance 
na podporu zvířat v nouzi, kterou zajišťuje liberecká nadace 
Archa. Děti během minulého školního roku několikrát 
tato zvířata, která byla nalezena v  přírodě, a  potřebovala 
lidskou pomoc, navštívily. Rozhodly se tedy s paní učitelkou 
podpořit především ptáky, a  to formou krmiva, které jim 
bude po nějaký čas podáváno. 

K  navštívení bylo také mnoho dílniček  – např. výroba 
svíček z vosku, výroba přáníček ozdobených bramborovými 
razítky, příprava pomerančového džusu, výroba dřevěných 
vánočních ozdob anebo i  měditepání šperků či mističek aj.

Na jarmarku byl zajištěn také bohatý kulturní program. 
Jarmark by otevřen pěvecko - instrumentálním vystoupením 
dětí z  waldorfských tříd pod vedením paní učitelky Marie 
Zíchové. Společně s  dětmi jsme si zazpívali několik koled 
známých, ale i  neznámých. Následovala divadelní hra, 
kterou pro děti zinscenovali dobrovolně sami rodiče. 
Byla to samozřejmě hra o  narození Ježíška. Doprovázena 
byla výtečnými kostýmy, zpěvem, hrou na kytaru i  flétny 
a  jinými divadelními rekvizitami, jako např. zápalnou 
světlicí či gongem. Především ale bylo oceněno nasazení 
herců, kteří se svých rolí zhostili s  velkou zodpovědností 
a  nadšením. Pan režisér Adam Kubišta mohl a  také byl se 
svým divadelním uskupením spokojený. Všichni aktéři se již 
těší na ještě profesionálnější provedení v  příštím školním 
roce. Později odpoledne tvořila atmosféru jedinečná hudba 
smyčcového Kvartetu 4 tet a na závěr přišli zazpívat senioři 
se svou skupinou Matylda a  Tylda. Zpěv vánočních koled 
v  jejich podání zněl radostně, a  slavnostně tak uzavřel 
letošní druhý adventní jarmark v naší historii.

Waldorfské třídy sílí a  velmi by potřebovaly jeden 
společný prostor ke svému živobytí. Dělení třech 
waldorfských tříd do dvou budov, vzdálených od sebe přes 
půl města, je neudržitelné a ohrožuje samotnou podstatu 
waldorfské školy. Chápeme problémy města se zajištěním 
prostor pro základní školy, ale tento problém s rozdělením 
waldorfských tříd je opravdu nutné vyřešit v řádu měsíců. 

Za kolegium waldorfských tříd Tereza Hrůzová 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Ani tentokrát jsme nemohli chybět na tradičním 
setkání školních parlamentů.

V  pátek 6.  prosince se konalo další z  řady setkání 
žákovských parlamentů na půdě Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Tentokrát bylo hlavním tématem 
sdílení zkušeností s pořádáním speciálních dnů a akcí. 
Moc se nám líbily nápady ostatních škol, konkrétně 
pak webová prezentace školního parlamentu, 
instagramový účet, tematické akce. My jsme zde 
prezentovali akci doggtrekking, která měla úspěch jak 
u nás ve škole, tak i u posluchačů na setkání.

Náš parlament nezahálí a  každé setkání probíráme, 
jakým  způsobem zatraktivnit pobyt na naší škole i v jejím 
okolí. V minulém školním roce jsme např. zorganizovali 
různé tematické dny, navrhli jsme grafickou výzdobu 
chodeb u  odborných učeben, odhlasovali jsme instalaci 
informačního panelu Ámos, nově jsme odhlasovali 
instalaci nápojového automatu a nákup nových laviček 
do prostoru chodeb na II. stupni. Mimo jiné v současné 
době připravujeme projekt obnovy soch před vstupem do 
naší školy a máme v plánu uspořádat Valentýnský den.
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ÚSPĚCH ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
MĚSÍC OHLEDUPLNOSTI A NASLOUCHÁNÍ

17. LISTOPAD 2019

Listopad byl pro děti ze školní družiny Lesní měsícem 
ohleduplnosti a naslouchání. Připomněli jsme si 30. výročí 
sametové revoluce a následně jsme zahájili čas adventu.

Naši druháčci si letos oblíbili šití. Zpočátku šili pytlíky 
na poklady nebo  voňavé polštářky. Později jsme společně 
ušili velikého draka, kterého děti ozdobily natisknutými 
dlaněmi. Na důkaz toho, že svoboda je velmi důležitá. A že 
právě tak jako drak je i svoboda v našich rukou. 

Abychom pochopili význam zdánlivě  jednoduchého slova 
svoboda, hodně jsme si o ní povídali a mnohé si vysvětlovali.

A  protože se v  minulosti příliš „nenosil“ adventní čas 
a s ním spojené zvyky, následovala hned druhá, už tradiční 
družinová akce adventní tvoření s rodiči. Během příjemného 
odpoledne vzniklo mnoho nápaditých věnečků, dekorací 
a  třpytivých perličkových hvězdiček. Děti vytvářely 
originální kartičky, jmenovky a přání. Měly možnost samy 
ušít na šicím stroji dárkový sáček. Došlo i na posezení u kávy 
či čaje nebo ochutnávku dobrot.

Zkrátka každý si vybírá to, co ho baví. A i v tom tkví přece 
kouzlo svobody.

Za školní družinu Jiřina Čiháčková 

Náš program probíhal dva dny  – v  pátek 15. a  v  pondělí 
18.  listopadu. V pátek učitelé s našimi spolužáky vyzdobili 
školu. Po škole visely plakáty s tehdejšími novinami, vtipy, 
ale i spousta dalších věcí z tehdejší doby. 

Hned ráno se žáci druhého stupně shromáždili ve velké 
tělocvičně spolu s  učiteli. S  našimi dvěma spolužačkami 
jsme odrecitovaly krátké prózy na téma sametové revoluce. 
Potom následoval projev pana ředitele, ve kterém nám 
povídal, co se dělo v době sametové revoluce na naší škole. 
Také zazněly Krylovy a  Hutkovy písně, Modlitba Marty 
Kubišové apod.

Po první hodině v tělocvičně se všichni žáci až na skupinu, 
ve které byli dva fotografové, recitátoři a  jeden maskot 
v  podobě dvouocasého českého lva, rozešli do svých tříd. 
Výše zmiňovaní dobrovolníci, mezi nimiž jsme byly i  my, 
se vydali do nižších tříd vyprávět mladším spolužákům, 
jak studenti protestovali na Národní třídě za demokracii. 
Potom se lev se třídou vyfotil a naše skupinka se vydala do 
dalších tříd.

Některé třídy se zúčastnily besedy s pamětníky sametové 
revoluce. Většina učitelů se snažila zakomponovat učivo 
k  významné události. Proto v  hodinách pouštěli naučné 
dokumenty a videa.

V  pondělí 18.  listopadu jsme se všichni ti, kteří měli 
trička vyrobená speciálně k  této významné události, sešli 
v tělocvičně a společně se vyfotili.

Myslíme, že oslavy na naší škole proběhly důstojně.
 Agáta Kosťová, Lucie Korpasová, 7. A

Náš ŽP se přihlásil do soutěže CEDU v  rámci akce „Co 
dělají školy pro demokracii“ se svým loňským charitativním 
projektem „Lesní světlušky“  – který byl zaměřen na pomoc 
nadaci Světluška, ale také na výchovnou a osvětovou činnost, 
tedy přiblížení dětem, jaký je život se zrakovým postižením 
a jak se chovat k lidem s tímto hendikepem. 

 Natočili jsme prezentaci našeho projektu a byli jsme z 31 
přihlášených škol vybráni mezi 10 nejlepších k  veřejnému 
představení naší akce před porotou na půdě Senátu PČR. 
V  porotě zasedli senátorka Miluše Horská, senátor Marek 
Hilšer, moderátor Martin Veselovský, zpěvák a herec Adam 
Mišík a předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová.

Vybraní zástupci našeho ŽP představili svůj charitativní 
projekt porotě i  ostatním 9 školám a  po závěrečném 
hlasování jsme se umístili na krásném 3.–4. místě. V soutěži 
O  cenu veřejnosti, kdy pro projekt mohli hlasovat lidé na 
internetu, jsme obsadili bronzovou příčku.

Do Senátu nás jako hosté doprovodily Kristýna 
Papoušková – projektová manažerka nadace Via, se kterou 
jsme v  rámci projektu Dobro-druzi spolupracovali, a  Nicole 
Fryčová, nevidomá studentka práv, se kterou jsme se 
seznámili při akci  Návštěva potmě. Nicole byla jedna ze 
zrakově postižených, které jsme do školy pozvali, aby nám 
přiblížili problematiku jejich života a  také předvedli práci 
s vodicími psy a dalšími pomůckami. 

Možnost zúčastnit se této soutěže nejlepších projektů ŽP 
byla pro nás odměnou za práci v  loňském roce a  návštěva 
Senátu a  vystoupení před porotou a  početným publikem 
byl velmi silný zážitek. Nejvíce nás ale potěšila slova Nicole 
Fryčové, která jako nevidomá ocenila přínos naší akce 
pro výchovu a  osvětu společnosti ve vztahu ke zrakově 
postiženým.

Úspěch a  ocenění smyslu našeho projektu je motivací 
k tomu, i nadále se věnovat charitativním akcím. 

Petra Gabarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ
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DRUŽINOVÉ ZPRÁVY

VÁNOČNÍ SETKÁNÍPARLAMENT NA KRAJI

V pátek 6. prosince se 11 žáků našeho žákovského parla-
mentu zúčastnilo inspirativního setkání na Krajském úřadu 
v Liberci. Toto setkání bylo burzou nápadů zaměřenou na 
sdílení zkušeností s pořádáním zajímavých projektů a akcí 
žákovských parlamentů na našich školách. Celkem se se-
tkání účastnilo 10 škol z Liberce a okolí. Jednotliví účastníci 
z řad žáků zde představili, jak funguje žákovský parlament 
na jiných školách, a  inspirovali naše žáky velkým množ-
stvím nápadů.

Z našeho školního parlamentu se účastnili žáci 6.– 8. tříd. 
Představili zde nejen náš školní parlament, ale i nejzajíma-
vější projekty, které náš parlament zorganizoval, např. akci 
k  17.  listopadu, kdy všichni žáci z  druhého stupně zvonili 
klíči ve školní tělocvičně. Mezi další akce patřil Den v oran-
žovém, pečení muffinů pro učitele na Den učitelů, předvá-
noční akce v domově důchodů nebo návštěva parlamentu 
v Praze.

V prosinci jsme si pro legraci a hraní vyrobili pohádkovou 
nebo filmovou bytost podle vlastní fantazie a ve skupinkách 
jsme postavičky zapojili do vlastního vymyšleného příběhu. 
Na sv. Martina jsme si četli o pověsti a dozvěděli se o vzni-
ku rčení o  bílém koni. Pro nastávající adventní čas si každý 
namaloval a  složil papírovou kapsu pro společný adventní 
kalendář sladkostí. S dřívějším setměním více času trávíme 
v herně než venku. Hrajeme si rádi vlastní hry, a to na nádra-
ží, pivovar, cukrárnu, obchody, vojáky, stavíme si domečky 
a bunkry z dek a stavebnic.

Opět po roce proběhlo na naší škole Vánoční setkání, při 
kterém jednotlivé třídy druhého stupně představily vánoční 
tradice a  zvyky různých zemí. Letos měli návštěvníci mož-
nost navštívit nejen evropské země jako Belgii nebo Finsko, 
ale mohli v jednom okamžiku poznat, jak slaví Vánoce v Aus-
trálii či Japonsku. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny 
dílničky, ve kterých si děti mohly vyrobit malý dáreček. Klid-
nou a pohodovou vánoční atmosféru dovytvářela jednotlivá 
vystoupení žáků. V  17.00 se pak všichni těšili na rozsvícení 
stromečku. Přejeme závěrem krásný advent všem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLY

Základní škola U  Školy se aktivně zapojila do projektu 
zaměřeného na prevenci bezpečnosti v  silničním provozu. 
Žáci školy jsou jako aktivní účastníci provozu vystaveni ri-
zikům spojeným s pohybem v provozu. Účastní se provozu 
na pozemních komunikacích aktivně (jako chodci či cyk-
listé) i pasivně (jako spolujezdci v autě nebo přepravované 
osoby v  prostředcích hromadné dopravy). Je proto třeba, 
aby se školní děti průběžně vzdělávaly a zdokonalovaly v do-
vednostech a znalostech, které mohou jim nebo jiným lidem 
pomoci předejít krizovým situacím nebo zachránit zdraví či 
život.

V říjnu si škola pozvala odborníky a lektory z Týmu silniční 
bezpečnosti, aby pro žáky prvních až čtvrtých tříd připra-
vili aktivity zaměřené na prevenci dopravní bezpečnosti. 
Projekt probíhal ve dvou dnech a byl rozplánován na 4 vy-
učovací hodiny. Každá ze tříd postupně prošla 4 stanovišti, 

na kterých proběhla výuka dopravní výchovy zaměřená na 
konkrétní bezpečnostní problematiku. 

Děti si formou praktických ukázek, nácviků a  pomůcek 
osvojily důležité informace o správném pohybu chodců po 
komunikacích. Dověděly se, co jsou reflexní prvky a k čemu 
slouží. Lektoři jim ukázali, jak má vypadat bezpečná výstroj 
cyklisty, jak správně používat bezpečnostní prvky, aby plni-
ly svůj účel. Žáci byli poučeni o tom, co je autosedačka, jak 
funguje. A přesvědčili se, že i v nízké rychlosti může správné 
upoutání do sedačky zachránit život. Prakticky si na figuríně 
člověka vyzkoušeli postupy a zásady první pomoci.

Děti měly možnost si vše prakticky vyzkoušet, výuka 
byla pestrá, obohacená o projekci a ukázky. Děti si odnesly 
spoustu nových znalostí a dovedností, aby byly co nejméně 
vystaveny nebezpečí na komunikacích.

 Monika Holmanová, koordinátor projektu 

BEZPEČNĚ S PŘILBOU
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Žáci 4. A se tento rok zapojili do projektu České spořitelny, 
který je určen žákům 1. stupně základních škol. Tvůrci tohoto 
projektu si kladou za cíl naučit děti podnikat a nejen to. Jedná 
se totiž o ucelený program finančního vzdělávání, ve kterém 
měli žáci možnost nahlédnout do světa podnikání, a  to 
především hravou cestou.

Žáci získali příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastních 
financí, podnikání, ale i o společné práci a zodpovědnosti vůči 
sobě i ostatním.

Abeceda peněz je zážitkový program, ve kterém měli žáci 

možnost vymyslet si svůj vlastní podnikatelský plán a  ten 
následně zrealizovat. Třída od České spořitelny obdržela 
počáteční kapitál ve výši 3 000 Kč.

5.  listopadu projekt Abeceda peněz vyvrcholil vánočním 
jarmarkem v  hlavní budově České spořitelny. Děti ve škole 
vyrobily značné množství výrobků s  vánoční tematikou, 
které prodávaly ve stáncích pod názvem firmy „Hračky pro 
všechny“. Děti nepodcenily ani reklamu, snažily se pomocí 
plakátů a letáčků upozornit na blížící se akci. 

Monika Holmanová, třídní učitelka 4. A

GIVING TUESDAY S HUMANITÁRNÍ ORGANIZACÍ ADRA

Iniciativa Giving Tuesday, tedy světový svátek dárcovství, 
vznikla v  roce 2012. V  dnešních dnech je to celosvětový 
fenomén, jenž má svou tradici i  v  českém prostředí, a  sice 
od roku 2016. Tento den se koná pravidelně v  úterý po 
severoamerickém „Dni díkuvzdání“ a  zároveň má být 
reakcí na „Černý pátek“ (Black Friday), který je zejména ve 
Spojených státech spojený s  nákupní horečkou, enormním 
utrácením peněz a s největšími tržbami. Cílem této iniciativy 
je prostřednictvím dárců (jednotlivci, rodiny, organizace, 
firmy či komunity) vybrat určitý obnos peněz či jiné formy 
pomoci na dobročinné účely.

Dne 3. prosince se ke dni dobrých skutků prostřednictvím 
humanitární organizace Adra připojila i  Základní škola 
U  Školy. Akce byla primárně určená pro prvostupňové 

žáky, ale účastnila se jí i  většina žáků ze stupně druhého. 
Cílem bylo přinést hračky, knihy či deskové hry, které děti 
již nepoužívají a  rády by je darovaly na dobrou věc, tedy 
charitativnímu obchůdku Adra. Získaný výtěžek pak putoval 
na dobrovolnické programy pro seniory.

Není nad to, když je čas předvánoční prodchnut atmosférou 
dobrodiní, což bylo pro naše žáky hlavním poselstvím této 
akce. Giving Tuesday se zúčastnila minimálně polovina 
všech žáků základní školy, kterým se s pomocí dobrovolníků 
z  šestého a  osmého ročníku podařilo vybrat asi desítku 
velkých igelitových pytlů naplněných po okraj dary, jejichž 
prostřednictvím se zpříjemní či zkvalitní život seniorů 
v Libereckém kraji. Všem zapojeným patří velké díky!

Lucie Čechová, výchovná poradkyně



MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  zima 2019 / 2020

 

29 30 31 32

DEN DUCHŮ 

Již po šestnácté převzali 
v pátek 25. října na ZŠ náměs-
tí Míru v  Ruprechticích vládu 
duchové. Od rána rejdili po tří-
dách a  chodbách dětští skřít-
ci, bubáci, bubáčci, peřináčci, 
bílé i  černé paní a  duchové 
lesů, rybníků, moří, podzi-
mu… Za nadpřirozené bytos-
ti se převlékly nejen děti, ale 
i  mnohé paní učitelky, a  tak 
bylo opravdu veselo. O  velké 
přestávce se všichni slétli do jí-
delny na módní přehlídku, kde 
nejlepší masky získaly malou 
sladkou odměnu. Jedna mas-
ka byla krásnější a nápaditější 
než druhá.

Duchové a  bubáčci se pro-
línali celým vyučováním: fi-
gurovali ve slovních úlohách, 
pravopisných cvičeních, děti 
luštily halloweenské hlavola-
my a  kvízy, sestavovaly stra-
šidlácký abecedník, vařily 
strašidlácké pokrmy, kreslily 
obrázky inspirované touto te-
matikou.

Krásnou podzimní atmosfé-
ru podtrhlo neobvykle teplé 
a  slunné počasí a  překrásné 
halloweenské dýně, které vy-
řezali a nazdobili žáci 6. a 7. tří-
dy při výtvarných praktikách 
a děti ze 4. A.

Na večer si naši duchové po-
zvali i ostatní děti z Ruprech-
tic a okolí na lampionový prů-
vod a soutěže, které si pro děti 
přichystal starý známý duch 
Peřináč. Počasí bylo neobvyk-
le příznivé, a tak had průvodu 
byl opravdu dlouhatánský. 

Jsme moc rádi, že lampio-
nový průvod s Dnem duchů je 
oblíbenou ruprechtickou tra-
dicí. Celý den jsme si opravdu 
moc užili.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU
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Období adventu a  Vánoc je mimo jiné i  příležitost 
k dobrým skutkům a právě této příležitosti využily děti z 2. 
stupně ze Základní školy náměstí Míru v Liberci. Již druhý rok 
se zapojily do akce Krabice od bot, která spočívá v možnosti 
darovat dárečky zabalené v  krabici od bot dětem, které je 
potřebují. 

V  letošním roce se zapojilo 95 dětí a  podařilo se vybrat 

tolik dárečků, že zaplnily neuvěřitelných 29 krabic. Děti si 
krabice zabalily, nadepsaly na ně, jestli jsou určeny pro dívku 
nebo pro chlapce, a vše se odvezlo na sběrné místo, odkud 
dárečky poputují tam, kde je to třeba. Dětem tato akce 
ukazuje, že když se spojí síly, dají se udělat velké věci, a  že 
jakákoliv maličkost může někomu udělat radost. A za to jim 
patří velké díky!

V sobotu před první adventní nedělí jsme již poosmnácté pozvali děti, 
jejich rodiče i  ruprechtickou veřejnost, aby si u  nás vyrobili adventní 
věnce. Od 9 hodin proudili do naší školní jídelny svátečně naladění lidé. 
Připravili jsme pro ně veškerý materiál potřebný ke zhotovení advent-
ní výzdoby: základy pro věnce a  svícny, větvičky, svíčky, mašle a  velké 
množství ozdob z přírodních materiálů i krásně nazdobené perníčky.

Paní učitelky se věnovaly malým dětem, kterým pomáhaly se svícínky 
nebo se zdobením perníčků, zatímco dospělí vyráběli adventní věnce. 
Mnozí z návštěvníků nebyli u nás poprvé, a tak práce šla všem od ruky.

Velkou radost nám také dělá to, že se k nám každý rok na tuto akci vra-
cí naši bývalí žáci, máme tedy příležitost zjistit, jak prospívají na dalších 
stupních škol i v samotném životě.

Mnozí z nás si už začátek adventu bez našeho „věncování“ ani neumějí 
představit. Přejeme všem klidné Vánoce.

ADVENT

KRABICE OD BOT

3229 30 31 …
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA

Učebna přírodních věd před rekonstrukcí a po ní 

VRACÍME SE…

Naše základní škola prošla v  tomto kalendářním roce vel-
kým třeskem. Po mnoha letech plánování a  příprav jsme se 
konečně dočkali poměrně rozsáhlé rekonstrukce obou budov 
školy. 

Znamenalo to pro nás všechny – učitele, provozní zaměst-
nance, žáky i  rodiče velké vypětí sil. V  březnu jsme se sbali-
li, obě budovy vyklidili a přemístili se do náhradních prostor 
v budově Technické univerzity ve Vesci v Mařanově ulici. Pro-
voz školy v této budově byl náročný, neměli jsme téměř žádné 
školní vybavení, chyběly nám tabule nejen ty interaktivní, ale 
i obyčejné, neměli jsme počítačovou učebnu, tělocvičnu, mi-
nimum pomůcek… Máme ale šikovné učitele, kteří náročnou 
situaci zvládli. Velké díky patří i našim rodičům a jejich dětem, 
kteří zvládli dojíždění na druhý konec města městskými či 
speciálními školními autobusy. Skvěle fungovala v  náhrad-
ních prostorách i školní jídelna.

Pátek  13. prosince byl posledním dnem výuky v náhradních 
prostorách. Nastal druhý přesun přes celé město. Tentokrát 
zpět do našich zrekonstruovaných budov, a  proto mnohem 
radostnější. Budova 1. stupně se oblékla do nové fasády, má 
nová okna, dveře. Nová je i  kotelna, topná tělesa, došlo na 
rekonstrukci elektro rozvodů, rozvodů vody i  odpadů. Nové 
jsou sociálky ve 2. a  3. patře, rozhlas, hodiny, osvětlení. Při-
bylo nám celé jedno patro s  více než 900 m2, kde budeme 
mít k dispozici moderní odborné učebny – jazykovou labora-

toř Robotel, učebnu mechatroniky, přírodovědnou učebnu, 
učebnu pracovních činností a také moderní cvičnou kuchyň-
ku. Celá budova je nyní také zcela bezbariérová.

Budova 2. stupně dostala nová okna, kotelnu a hlavně nový 
vzhled celého suterénu. I tady nám přibyly nové odborné učeb-
ny, a to učebna přírodních věd, jazyková učebna a dílny. Od-
borné učebny jsou vybaveny nejmodernějšími technologie- 
mi, měřícími systémy Pasco, žákovskými počítači, interaktiv-
ními tabulemi. I tato budova je nyní bezbariérová.

Za pouhých 9 měsíců našeho „vyhnanství“ zvládli stavbaři 
velký kus práce a patří jim velké poděkování. 

Poděkování patří i našemu zřizovateli, statutárnímu městu 
Liberec, odboru strategického rozvoje a  dotací, odboru ma-
jetkové správy a odboru školství. Rekonstrukce školy se čás-
tečně realizovala z dotací, a to „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 
5. května I. a  II. stupeň“, a  „Stavební úpravy pro energetické 
úspory ZŠ 5. května I. a II. stupeň“. Cílem projektů bylo zvýšení 
kvality a  dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a  celoži-
votní učení a snížení energetické náročnosti budov.

Slavnostní otevření budov proběhne 28.  ledna 2020 za 
přítomnosti vedení města a  stavebních firem. Ve stejný 
den od 16.00 hod. plánujeme den otevřených dveří pro 
naše rodiče a další veřejnost, na který vás srdečně zveme.

29 30 31 32 …
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KOUSÍČEK OD MEDAILE

TVOŘIVÝ 5. KVĚTEN

First Lego League (FLL) je roboticky a přírodvědně zaměře-
ná celosvětová soutěž pro týmy žáků a studentů ve věku do 
16 let. Soutěžící musí postupně přesvědčit porotu ve čtyřech 
disciplínách, a to „Týmová spolupráce“, „Výzkumný úkol“, „Ro-
botgame“ a „Design robota“.

Jen málo chybělo a náš tým by na letošní robotické soutěži 
získal medaili. Po naprosto přesvědčivém vítězství ve Výzkum-
ném úkolu, 2. místě z Týmové spolupráce a 4. místě z Designu 
a  konstrukce robota nás z  medailových pozic odsunul menší 
bodový zisk ze splněných misí v Robogame. V tréninkových jíz-
dách náš robot jistě plnil úkoly za více než 340 bodů, to se ale 
bohužel nepodařilo potvrdit v soutěži, kde jsme dosáhli pouze 
na 185 bodů. I přes tento dílčí nezdar je na místě velká pochvala 
celému týmu za příkladnou reprezentaci naší školy.

Letošní ročník soutěže měl pro nás ještě další, přidanou 
hodnotu. Výzkumný úkol „Peterka park“ jsme  přihlásili i do 
akce  města Liberec – Tvoříme Liberec. Jedná se o  projekt, 
který je financován z  participativního rozpočtu města Li-

berec. Občané Liberce mohou podávat návrhy na zlepšení 
opravdu čehokoli ve městě Liberec. Náš tým tuto nabídku 
objevil a  hned se jí chopil. Rozhodli jsme se najít prostor 
a změnit ho pro nejen puberťáky, ale pro širokou veřejnost 
bez rozdílu věku. Jedná se o park mezi ulicí Klášterní a Jablo-
necká, protože nikde v blízkosti centra není místo pro sport 
a odpočinek. Lidé by tu našli hřiště na fotbal, florbal a bas-
ketbal, workout zónu, kde by si protáhli svá těla, klidovou 
zónu, kde by si zahráli stolní hry a přečetli knihu. Místo, kde 
se dá zahrát stolní tenis, „sprejerskou“ zeď, kde je dovoleno 
sprejovat, a minidirtpark, kde by se vyřádili na kolech. A proč 
Peterka park? Na počest libereckého rodáka pana Františka 
Peterky – Krakonoše z Krkonošských pohádek, který celý ži-
vot miloval pohyb a sport.

Podali jsme návrh, teď jen přesvědčit občany města, aby 
pro nás v březnu hlasovali, a vytvoří se místo, které bude slou-
žit všem a přinese spousty zábavy, uvolnění a radosti.

Kateřina Kvapilová

Koláž, roláž, proláž, dekoláž, asambláž…
Tolik neznámých slov se vynořilo před žáky osmých tříd 

při výtvarné výchově. Záhy se však dozvěděli, o  čem je 
řeč. Koláž je úzce spjata s  érou modernismu a  je jedním 
z  nejpozoruhodnějších a  také nejtypičtějších technických 
a výrazových prostředků, které se objevily na umělecké scéně 
20. století. Umožňuje rychleji, bezprostředněji a také přesněji 
najít souvislosti mezi některými výtvarnými, literárními 
i  filozofickými prvky, pro jejichž vyjádření by se těžko hledal 
vhodnější způsob. Po roce 1919 vytvořil první koláže Max Ernst. 
A nyní, v 21. století, se o ně pokusili žáci osmých tříd. K tvorbě 
jim posloužili vlastní fotografie vytištěné na barevných 
papírech. Jen psychologové vědí, proč puberťáci tak nemilují 
své portéty. Ale překonali to a  pod jejich rukama vznikaly 
mnohdy velmi pěkné kompozice.  Pavel Kos

Bramborová dílnička pro děti a rodiče
Dne 26.  listopadu se konala pro první třídy bramborová 

dílnička, kde si děti z brambor vyrobily různá zvířátka (pejsek, 
ježek), bramborového čertíka, pomocí bramborových tiskátek 
vlastní přáníčka, korále pro maminky a  babičky. Nakonec 
si děti nakrájely zbytek brambor na kolečka, kostičky...  
a usmažily si vlastní hranolky.  Dagmar Tichá

Vánoční dílničky
V  posledním týdnu školy před vánočními prázdninami 

si všechny montessori třídy prvního trojročí užily vánoční 
tvořivé dílničky. Maminky si pro děti připravily vyrábění 
z  papíru a  korálků. Některé výrobky, jako třeba vosí hnízda 
či sněhuláčci z  marshmallow, se daly hned sníst. Děti 

vyrobily také krásné perníkové stromečky. Během tvoření 
děti ochutnávaly přinesené cukroví a jiné napečené dobroty. 
Zpívaly se koledy, všichni jsme si společné dopoledne báječně 
užili. Děkujeme všem maminkám, které ho s námi strávily.

Veronika Pozlerová

Autoportréty
Autoportrét, tedy nakreslit sám sebe, to bylo téma výtvarné 

výchovy v  sedmých třídách. Téma těžké i  pro zkušenějšího 
malíře. Přesto se o  něj pokusili sedmáci prvně ve svém 
životě. Nejdříve žáci vyslechli metodický výklad, jak se kreslí 
lidský obličej. Naučili se obličejové proporce, v jaké výši jsou 
umístěny oči, nos, ústa, uši, jak se kreslí tužkou jednotlivé 
části obličeje, jak se stínuje, kreslí vlasy atd. Jako pomůcku 
pro kresbu využili černobílé fotografie, které jim nafotil pan 
učitel. Kresba podle fotografií nebyla snadná, přesto se žákům 
práce povedla. Téměř všem se podařilo zachytit typické rysy 
svého obličeje. 

 Pavel Kos
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KONFISKOVANÉ OSUDYNA KYTARU

MIKULÁŠ

DÍTĚ V SRDCI

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

Žáci 9. ročníku se díky programu Severočeského muzea v Liberci 
přenesli do období rakousko-uherské monarchie a  stali se členy 
čtyř šlechtických rodů. Po vybudování svých sídel zažili na vlastní 
kůži historické události až do roku 1945, kdy museli s kufry opustit 
své domovy. Program byl velmi autentický, děti příběhy skutečně 
prožívaly. Akce proběhla v prostorách Městské galerie MY v Jablonci 
nad Nisou, kde si žáci mohli prohlédnout umělecké předměty 
zkonfiskovaného německého majetku. Pořad Konfiskované osudy 
školám vřele doporučujeme!

Od října na škole zahájil činnost kroužek hry 
na kytaru díky kazateli sboru Bratrské jednoty 
baptistů panu Pospíšilovi. Nadšení ze zvládání 
akordů a  rytmu je pro vedoucího kroužku 
jedinou odměnou. Zvládnutí první písně bylo 
překvapením i pro pracovníky školy. Děti kroužek 
velmi baví a těší se na každou další návštěvu pana 
Pospíšila. 

Na mikulášskou nadílku se naši žáci již tradičně velmi těší, 
protože za básničku nebo písničku a trošku vzorného chování 
mohou získat adventní kalendář nebo perník a pochvalu od 
čertů. Luciferka a  Mikuláš měli na výpomoc čerty a  anděly 
z řad žáků 8. a 9. tříd, kteří se s nadšením vžili do svých rolí. 
Báli se jich nejen děti, ale i učitelé. Naštěstí jsme před čerty 
obstáli a všechny třídy zůstaly v plných počtech.

Děvčata 9. ročníku během hodin 
pracovních činností ušila několik srdíček, 
stromečků a  medvídka, které naplnila 
sušenou levandulí a  poslala Perinatálnímu 
hospici Dítě v  srdci, z. s., do Kostelce nad 
Orlicí. Díky e-mailu jsme se dozvěděli 
o práci a obdivuhodném přístupu k mladým 
rodinám členek této organizace a  všichni 
doufáme, že na vánočních trzích, kam 
výrobky putovaly, najdou své nové 
majitele, kteří je vymění za drobný finanční 
příspěvek.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORLÍ
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BRUSLENÍ

SPORTUJEME

V KNIHOVNĚ

Od října chodí žáci naší školy do Home Credit 
Areny na bruslení. Velkou pochvalu mají především 
žáci speciálních tříd, kteří na bruslení docházejí. Žáci 
mají k  zapůjčení brusle i  helmy ve škole, popřípadě 
si mohou vzít své vlastní. Starší a větší žáci zkoušejí 
a  trénují na ledě náročnější prvky jako otočky 
či   jízdu ve dvojicích. Ti menší a  mladší bruslaři se 
s pomocí paní učitelek snaží o první nesmělé krůčky 
na ledě. Po každém bruslení jsou sice děti unavené, 
ale s dobrou náladou a červenými tvářemi se vracejí 
zpět do školních lavic. 

I během minulých měsíců zažívala naše škola sportovní úspěchy. 
V listopadu se konalo pod záštitou Handisportu 1. zimní mistrovství  
ČR v plavání. Žáci byli opravdu šikovní a získali mnoho medailí ve 
volném způsobu i závodu štafet. Velkým úspěchem bylo umístění 
na bedně vítězů žáků s  autismem, kteří celé závody, organizaci 
kolem nich i  velké množství lidí zvládli s  přehledem. Za odměnu 
půjdou žáci v rámci Dne zdraví do bazénu vyřádit se při soutěžích 
a hrách. Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili turnaje v basketbalu, který 
se konal v  tělocvičně SOŠ Jablonecká. Po vyrovnaných soubojích 
naši žáci obsadili krásné 3. místo a my jim velmi gratulujeme!

Začátkem prosince se žáci ze speciálních tříd vydali na návštěvu 
Krajské knihovny v Liberci. Cílem návštěvy bylo povídání o knížce 
Čertík Fidibus. Tato knížka byla vydána již dříve, to ještě žáci 
speciálních tříd nebyli na světě. Přesto svým zajímavě pojatým 
obsahem a krásnými obrázky zaujme malé čtenáře a posluchače 
i v současné době. 

Velice zajímavé, poučné a  zábavné bylo seznámení s  touto 
knížkou díky srozumitelnému výkladu paní knihovnice. Naše 
žáky velice zaujalo povídání a čtení z knížky   a děti se zatajeným 
dechem naslouchaly příběhu malého neposedného čertíka. Paní 
knihovnice měla připravené i jednoduché otázky k ději knížky, na 
které žáci hledali správnou odpověď. Celou dobu během vyprávění 
měli žáci možnost prohlížet si kreslené obrázky nejen samotného 
čertíka – hlavní postavy příběhu, ale i obrázky mořských koníků, 
velryby a  jiných mořských živočichů. Našim žákům se povídání 
o malém čertíkovi a o jeho snaze pomoci druhým v nouzi  moc líbilo 
a už se těší na další příběhy a  povídání o knížkách pro malé čtenáře.
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