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Vážení čtenáři,
naše základní školy mají za sebou dalších deset 

měsíců své činnosti. Považuji tento školní rok za 
velmi vydařený  – navštívil jsem každou z  našich 
dvaceti běžných ZŠ hned dvakrát a  v  průběhu oněch 
čtyřiceti zastávek jsem na většině z  nich vnímal 
opravdu velký zájem a  chuť zlepšovat jak úroveň 
vzdělávání, tak vnitřního prostředí i  třeba rozvoj tolik 
potřebné komunikace s okolním světem. Bez uzardění 
přiznávám, že k  tomu všemu se snažíme naše školy 
všemi možnými způsoby motivovat. Přidáváme jim 
na jedné straně významně peníze na provoz, snažíme 
se investovat tam, kde je to nezbytné (bohužel méně, 
než bychom opravdu chtěli), a  očekáváme za to, že 
školy zapracují na svých profilech minimálně v  rámci 
Střednědobých cílů kvality vzdělávání (http://www.
liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile ‑kvality ‑zs ‑fin ‑verze.
pdf), jak je v loňském roce schválila rada města.

Jedním z  takto vytčených úkolů je přitom i  zvýšení 
míry participace žákyň a žáků na chodu školy, nejlépe 
prostřednictvím žákovských parlamentů. Jsem 
potěšen, že parlamentům se v  našich školách začíná 
dařit nebývale; vždyť je má již více než polovina 
z  nich, na dalších se pak připravuje jejich založení. 
Nejde přitom o  nikterak triviální věc  – aby žákovské 
parlamenty dobře a  účelně pracovaly a  jejich konání 
nebylo jen formální, musejí mít nejen zkušené, 
vnímavé a  pro věc zapálené pedagogické vedení, ale 
i náležitá pravidla fungování a dostatečně motivované 
členstvo, tedy zástupce zvolené jednotlivými třídami. 
Jinak řečeno, parlamenty musejí mít na jedné straně 
stanoveny hranice, do čeho mohou promlouvat, na 
straně druhé získat prostor některé ze svých podnětů 
ve škole i  skutečně realizovat. Pokud by totiž každý 
z  námětů vedení školy neochotně „zabilo“, bylo by 
na místě se ptát, proč takové těleso vůbec zřizovat. 
Zkrátka, z  parlamentu musí mít prospěch především 
škola a  její prostředí, což by mělo být nejvlastnějším 
cílem pedagogů i žáků.

Abych se s  činností již existujících žákovských 
parlamentů seznámil, pozval jsem jejich zástupce 
7. června na libereckou radnici. Do historické síně, kde 
zasedají zastupitelé, dorazili vyslanci 15 škol, osmička 
z  nich pak svým kolegům náležitě prezentovala 
historii i aktuální kroky svých parlamentů, své úspěchy 
a  výsledky. Cílem setkání bylo vzájemně se seznámit 
i  inspirovat a  také motivovat školy, kde se myšlenka 
parlamentarismu zatím neuchytila. I  podle ohlasů 
z  účastnických škol mohu říci, že společné zasedání 
v důstojných prostorách a v rámci kultivované diskuze 
nebylo zbytečné. Školám tedy patří velký dík, že mé 
pozvání vyslyšely a své zástupce vyslaly.

Na oplátku mohu slíbit, že takové „schůzování“ 
nebylo zdaleka poslední. Už na červnovém plénu jsem 
se zavázal, že se do konce letošního kalendářního roku 
potkáme znovu, tentokrát ale už půjde o setkání ryze 
pracovní. Sami žáci si totiž předem zvolí dvě témata (ze 
šesti nabídnutých) – jedno školní a jedno městské, jimž 
by se chtěli věnovat. Budou si muset zároveň připravit 
vlastní návrhy a  argumenty a  s  těmi uspět před 
ostatními parlamentáři. Chci tím ještě více podněcovat 
demokratické ideje, etické hodnoty a  racionální 
polemiku, jichž je třeba každému společenstvu lidí. 
A  je bez pochyb, že příštími nositeli těchto ideálů se 
v budoucnu stanou právě dnešní děti.

Ivan Langr,
náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO

Vybraní žáci 6. až 8. ročníku ZŠ Vrchlického, 
kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, 
strávili společně se svojí učitelkou němčiny 
Jarmilou Skalskou pět nevšedních dnů 
v  dětském odpočinkovém centru KiEZ  
v Sebnitzu, nabitých jazykovým, poznávacím, 
sportovním a  společenským programem. Ve 
dnech 8.–12.  5.  2017 měli výbornou příležitost 
nejen k  využití a  prohloubení svých jazykových 
znalostí, ale i k navázání řady kontaktů se svými 
německými vrstevníky. Vždyť v celém areálu bylo 
dalších 12 skupin z  německých škol, které jsme 
potkávali během dne a na oblíbených večerních 
diskotékách.

Užili jsme si všechny naplánované akce, ať už 
to byl orientační běh s GPS, či na poznání města 
zaměřená Stadtrallye Sebnitz, turnaj v kuželkách 
nebo výlet na pevnost Königstein. Ani náročný 
výstup na stolovou horu s  pevností a  následná 
únava neodradily některé odvážlivce, kupodivu 
většinou děvčata, aby překonala strach z výšek 
a  poprala se s  více než 90 lezeckými prvky 
lanového centra Kletterwald Königstein. Velmi 
příznivě děti přijaly i  několik hodin zábavné 
výuky němčiny s jazykovou animátorkou Ilonou 
Köhler.

Kromě vynikajícího ubytování a  stravy 
a  obětavé programové vedoucí nám vyšlo 
i počasí. Škoda jen vymezeného času pro pobyt, 
který nám tak rychle utekl. Pocit příjemně 
stráveného týdne v  nás ale stále přetrvává. 
Věříme, že nově získané kontakty budeme 
nadále rozvíjet a  na jejich základě se podaří 
uskutečnit další setkání s německými kamarády.
 

 Jarmila Skalská, učitelka NJ
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ŠIKULOVÉ Z BARVÍŘSKÉ SETKÁNÍ V LIBERCI

Základní škola Barvířská je zapojena do projektu mezinárodního partnerství 
škol Erasmus+. Projekt nese název Meet up with the future a  spolupracují na 
něm školy z Islandu, Norska, Německa a Turecka. Ve dnech 15.–19. května 2017 
proběhlo setkání v  České republice a  škola zde hostila skupinu 11 učitelů a  14 
žáků z těchto partnerských zemí.

Oficiální část programu zahrnovala prohlídku školy i vstupy do výuky a také 
prezentace místních spisovatelů každé země za využití moderních nástrojů 
(programy Book Creator a  Glogster, online kvízy v  programu Kahoot). Žáci se 
aktivně zúčastnili školního života tím, že po skupinkách ve třídách představovali 
svou zemi a  odpovídali na dotazy českých dětí, dále měli možnost vyzkoušet 
si výrobu šperku na hodině keramiky a učitelé tělesné výchovy pro ně připravili 
i sportovní dopoledne plné soutěží.

Součástí setkání však bylo také představení nejzajímavějších míst Liberce 
a okolí. Společně jsme navštívili libereckou radnici, knihovnu, iQlandii, Ještěd či 
zoo, ale zavítali jsme třeba i do vzdálenějšího okolí na zámek Sychrov a podnikli 
pěší  výlet po Českém ráji. Učitelům jsme dopřáli také exkurzi v  pivovaru 
Svijany a  ve sklárně Ajeto v  Lindavě, protože výroba piva a  skla je s  naší zemí 
neodmyslitelně spjata. Žáci byli ubytováni v  českých rodinách, a  měli tak 
možnost zblízka poznat náš způsob života  – mnozí tu zažili třeba svůj první 
táborák s  opékáním buřtů. Setkání bylo zakončeno v  pátek návštěvou Prahy 
a prohlídkou nejznámějších pražských památek.

Další projektové setkání proběhne v říjnu v Německu.

ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ

Štáb České televize přijal pozvání paní 
učitelky Martiny Šímové a dětí ze 4.B ZŠ 
a MŠ Barvířské v Liberci k návštěvě školy. 
Důvodem této pozvánky bylo natáčení 
oblíbeného pořadu pro děti s  názvem 
Šikulové, jež na škole proběhlo v  úterý 
4. dubna.

Tématem našeho dílu byla Austrálie, 
takže všechny výrobky i  informace 
od moderátorů Jany a  Iva se týkaly 
tohoto zajímavého kontinentu. Čtyři 
skupiny dětí vyráběly bumerang, 
klokana v  podobě kapsáře, zdobily 
zrcadla tečkovanou technikou, kterou 
používali původní obyvatelé Austrálie 
‑ Aboridžinci. Posledním výrobkem byl 
milý, barevný had. Velkým zážitkem 
bylo sledovat práci televizního štábu. 
Děti byly při práci zabírány dvěma 
kamerami, zvukaři je pečlivě nahrávali 
a  každou scénu odstartovala paní 
s filmovou klapkou. Na všechno dohlížel 
přísným okem pan režisér. Několik dětí 
si mohlo vyzkoušet práci moderátora 
a  učilo ostatní kamarády zdobit 
rámy zrcadel. Celý pořad bylo možné 
zhlédnout na kanále Déčko v  neděli 
7. května v 11 hodin.



ZŠ BARVÍŘSKÁ JE MISTR ČR VE FUTSALU

1 2 3 4 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2017

Základní škola Barvířská zažívá v posledních letech mnoho 
sportovních úspěchů. Po vítězství v  prestižní fotbalové 
soutěži Coca Cola Cup v  roce 2015, ve které svěřenci školy 
získali titul mistra ČR a slavili i vítězství v česko ‑slovenském 
superfinále, letos v dubnu opět vybojovali sportovci z 8. a 9. 
třídy 1. místo ve školní celorepublikové futsalové lize pro rok 
2017. Soutěž pořádala FAČR a letos proběhl již 7. ročník této 
prestižní soutěže.

Aby se chlapci probojovali do republikového finále, museli 
postupně postoupit přes krajské, divizní a konferenční finále. 
V  těchto zápasech ani jednou neprohráli. Postupový turnaj 
vyvrcholil republikovým finálovým soubojem, který proběhl 
5. dubna ve Žďáru nad Sázavou. Společně s  kolektivem 

Barvířské se do finále turnaje probojoval celek ze ZŠ 
Bednářova Brno. O vítězi se rozhodlo až v závěru utkání. To 
skončilo výhrou 3:1 pro Liberec.

Během celého turnaje chlapci prokazovali velkou bojovnost 
a  týmového ducha. Patří mezi hráče FC Slovan Liberec 
v kategoriích U14, U15 a U16. Vysoké sportovní nasazení je jim 
proto vlastní. K  úspěchu chlapcům pogratuloval i  hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta.

Vítěznou sestavu tvořili:
David Kožurik, Tadeáš Vik, Martin Bulejko, Kamil Janouš, 

Matyáš Kaiser, Jan Křeš, David Lochman, Karel Moc, František 
Špinka, David Čuřík, Šimon Hejl, Lukáš Plechatý, Jakub 
Winkler a Ondřej Valenta.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU
CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

Vzhledem ke kladným zkušenostem získaným v  úspěšně 
probíhajících projektech „Čtenářské kluby na 1. i 2. stupni ZŠ“ 
neváhali pedagogové školy U Soudu přijmout výzvu obecně 
prospěšné společnosti Nová škola a  spolupodílet se na 
realizaci jednoho z osmi celorepublikových Center kolegiální 
podpory v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

„Smysl center kolegiální podpory vidíme v  možnosti 
pravidelného scházení a výměně zkušeností mezi těmi, kteří 
přímo pracují s  dětmi. Se stoupajícími nároky na učitele se 
zvyšuje i  jejich poptávka po praktických nápadech. Centra 
kolegiální podpory je umožňují nejen sdílet, ale i  prakticky 
prožít a  následně dále použít v  jednotlivých hodinách,” 
oceňuje Magdaléna Handlířová, učitelka ze ZŠ Janáčkovo 
náměstí v  Krnově, škole, která je jedním z  center sítě 
„Vytváříme společenství nad knihou“.

Dalších sedm center vznikalo postupně během tohoto 
školního roku i v dalších krajích ČR. Liberecký kraj je v této síti 
zastoupen Základní školou Liberec, U Soudu.

Ústřední myšlenkou vzniku center byla především možnost 
průběžného sdílení v  oblasti dětského čtenářství mezi 
pedagogy, knihovníky, vychovateli, rodiči a všemi, které toto 
téma zajímá. Vychází se ze zkušenosti z již dobře zavedených 
čtenářských klubů na školách a z idey bezpečného prostředí 
pro rozvoj dětského čtenářství. Prostřednictvím center pak 
bude celý koncepční záměr adaptován pro použití v  běžné 
výuce i v neformálním vzdělávání.

Využitím zkušeností získaných v  Čtenářských klubech se 
rozšiřují možnosti uplatňování nových metod a forem práce 
formou otevřených workshopů pro všechny zainteresované 
pedagogy z  celého Libereckého kraje. Poskytujeme jim 
platformu pro neformální setkávání se nad knihami, novými 

obohacujícími čtenářskými technikami, 
nápaditými aktivitami, které mohou 
žákům i  učitelům zpříjemnit a  osvěžit 
hodiny literární výchovy nebo jazykového 
vyučování.

Společná setkávání byla zahájena 
v  březnu 2017 a  do konce školního roku 
2016/17 proběhly workshopy tematicky 
zaměřené na novinky v  dětské literatuře, 
dílnu čtení, realizaci čtenářského klubu 
ve škole, metody a  formy práce s  knihou 
nebo na tvorbu čtenářské lekce. Projekt 
je financován z  prostředků operačního 
programu Evropské unie „Výzkum, vývoj 
a vzdělávání“ a přesahuje rámec tří let, bude 
tedy pokračovat i  v  následujícím školním 
roce. Zveme tímto všechny zájemce 
z  řad pedagogů, kteří mají chuť rozvíjet 
čtenářskou gramotnost netradičním 
novátorským způsobem.
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ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI PANGEA

V letošním školním roce se naše škola zapojila poprvé do 
mezinárodní matematické soutěže Pangea, která probíhá 
již třetím rokem. Do soutěže se zapojilo více než 41 000 žáků 
z celé České republiky (z Libereckého kraje to bylo 1 769 žáků). 
Soutěžilo se v kategoriích 4.–9. ročník.

V únoru proběhlo na naší škole školní kolo, kdy vybraní žáci 
dostali 15 úloh a měli 45 minut k vypracování. Do finálového 
celorepublikového kola se podařilo z  naší školy postoupit 
čtyřem žákům.

Byli to Jana Soukupová (7. třída), která skončila na 1. místě 
v  Libereckém kraji a  na 13. místě v  ČR, Jan Přibyl (4. třída), 
který skončil na 1. místě v  Libereckém kraji a  na 18. místě 
v  ČR, Matěj Cihelka (4. třída), který skončil na 2. místě 
v  Libereckém kraji a  na 30. místě v  ČR, Petr Klajl (8. třída), 
který skončil na 4. místě v  Libereckém kraji a  na 39. místě 
v ČR.

Do finálového kola, které se konalo 5.  května 
v  Kongresovém centru v  Praze, postupovalo vždy 50–60 
nejlepších žáků z  celé České republiky. V  silné konkurenci, 
kdy mezi pozvanými byli především žáci gymnázií, se ti naši 

neztratili. Nejlépe skončil Petr Klajl, a  to na krásném 13. 
místě.

Úspěšným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy 
a přejeme jim další výborná umístění.

 Olga Roháčová
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ZLATÝ ŠTĚTEC

Ve čtvrtek 4.  května se naše škola zúčastnila výtvarné 
soutěže Zlatý štětec. Tato soutěž se již po několikáté stala 
zlatým hřebem celoroční práce v rámci výtvarné výchovy. Po 
loňských úspěších na prvním, ale i  druhém stupni byli žáci 
„‚namotivováni“ a  o  soutěž byl velký zájem. Výběr probíhal 
z každé třídy po dvou uchazečích, maximálně se však mohli 
zúčastnit čtyři žáci z ročníku. Z každé třídy byli tedy vybráni 
ti nejtalentovanější, aby se utkali ve tvorbě suchým pastelem 
s ostatními žáky Libereckého kraje.

Téma, které bylo vyhlášeno těsně před 14. hodinou, znělo 
INDIÁNI. Ti na obrázcích tancovali kolem ohně, jezdili na 
koních, lovili bizony nebo stříleli z  luků. Na celou práci měli 
žáci cca 60  minut, což nebylo mnoho. Po odevzdání prací 
následovala hodinová pauza, během které se porota složená 
ze známých výtvarníků libereckého kraje rozhodovala, které 
práce se umístí na 1.–5. místě v každé kategorii.

Kategorie odpovídaly ročníkům, do kterých žáci v  rámci 
základní školy docházejí. Během vyhlášení se vítězům 
předaly drobné ceny a diplomy. Za naši školu se na 2. místě 
umístila Bára Škodová (I. stupeň). Ostatní žáci měli krásné 
nápady, ale bohužel na vítězství to nestačilo. Všem malířům 
děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy, přejeme jim 
mnoho dalších výtvarných zkušeností a zážitků a doufáme, 
že další ročník opět vytvoří možnosti k získání a prohloubení 
výtvarných zážitků i na jiné úrovni než na té školní.

 Irena Jará
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU
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SPORTOVNÍ DEN NA PŘEHRADĚ

Dne 1. června se již tradičně sešli všichni žáci i učitelé naší 
školy na Liberecké přehradě, aby společně oslavili Den dětí 
soutěžními kláními. I díky nadšení všech zúčastněných a také 
pěknému počasí, které nám stejně jako vloni přálo, se tento 
společně prožitý den stal jedním z nezapomenutelných.

Všichni jsme se společně shromáždili v 8 hodin a 30 minut 
na hlavní pláži Liberecké přehrady a zapálením olympijského 
ohně jsme slavnostně započali další Harcovské olympijské 
hry.

Děti byly již s  předstihem rozděleny žáky 9. třídy do 20 
týmů, deváťáci se také stali kapitány jednotlivých družstev – 
dané skupiny představovali vždy jednu zemi. Zastoupeny byly 
všechny kontinenty  – ty pro změnu reprezentovali učitelé 
převlečení do tradičních oděvů.

Po slavnostním zahájení se týmy reprezentující jednotlivé 
země vydaly k  daným stanovištím, na nichž pod vedením 
učitelů musely plnit nejrůznější úkoly. Ke každé z pěti disciplín 
se vydaly vždy čtyři skupiny společně a  bojovaly proti sobě 
o co nejlepší umístění.

Kolem Liberecké přehrady byla rozmístěna stanoviště 
s  následujícími disciplínami: fotbal v  písku, jízda na 
koloběžce, atletické sudoku, přírodovědný kvíz a mezi dětmi 
zajisté nejoblíbenější jízda na lodích s  lovením gumových 

kačenek, které se letos staly maskoty celých Harcovských 
olympijských her.

Poté co družstva obešla celou přehradu a  splnila všechny 
disciplíny, sešli jsme se opět na pláži, abychom vyhlásili vítěze 
sportovního klání a slavnostně hry ukončili. Děti si z tohoto 
společně prožitého dne odnesly nejen plno zážitků, ale také 
pěkné odměny, např. perníkové medaile a kačenky, bonbóny, 
puzzle, omalovánky, svačinové boxy, hračky a mnoho dalších 
cen.

Věříme, že si všichni tento den užili a  odnesli si krásné 
vzpomínky. Budeme se těšit zase za rok!
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V  pátek 30.  června nás čeká nejen konec školního roku, 
rozdávání vysvědčení, těšení se na dlouhé letní prázdniny, ale 
také loučení se s povinnou školní docházkou. Tímto se chceme 
podělit o naše vzpomínky a pocity, se kterými školu, která nám 
byla bezpečným přístavem, opouštíme.

V  první třídě se nám představa devíti let na základní škole 
zdála nekonečná. Dnes už ale vidíme, že vše neskutečně rychle 
uběhlo. Teď už můžeme jen rekapitulovat a  vzpomínat  – 
mnoho jsme toho společně prožili  – učení, získávání nových 
informací, stmelovací pobyty, školní výlety, prodávání kytiček 
na podporu léčby rakoviny atd. Potkali jsme taky hodně 
kamarádů, se kterými budeme zajisté i  nadále v  kontaktu. 
Za dobu devíti let také mnozí spolužáci odešli, ale přicházeli 
i noví. Stejně to bylo i s učiteli. Střídání třídních učitelů pro nás 
nebylo nejlehčí, ale i to jsme společně zvládli.

Víme, že jsme nebyli nejhodnější, ale věříme, že i přes to nás 
učitelé měli rádi. A my jsme měli rádi je. Ze školy se nám bude 
odcházet těžko. Čeká nás mnoho nového, musíme opustit 
naši třídu, školu, kamarády, učitele a začít znovu od začátku. 
Ale jak se říká: Změna je život, všechny začátky jsou těžké 
a také něco končí a něco nového začíná. Věříme, že vše nové 
a neznámé, co nás čeká, zvládneme.

 Žáci 9. třídy ZŠ Na Výběžku

LOUČENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

BADATELSKÉ BATŮŽKY

Již několik let využívají žáci naší školy při výuce prvouky, 
přírodovědy a  přírodopisu při vycházkách do okolí školy 
badatelské batohy. Najdou v nich užitečné pomůcky pro 
praktické pozorování rostlin i  živočichů. Například lupu, 
dalekohled, zkumavky, pinzety, pozorovací nádobku, 
klíče na určování rostlin a  živočichů, cedník, síťku, šátek 
a podložku na psaní.

Děti tak mohou vyrážet na jaře s  dalekohledem na 
ornitologická pozorování, s  lupami a  zkumavkami na 
zkoumání bezobratlých či částí rostlin nebo se síťkami na lov 
drobných vodních živočichů. Zkoumané rostliny a živočichy 
pak mohou určovat pomocí přiložených klíčů a atlasů.

Pro jednotlivé ročníky jsou vytvořeny pracovní listy, které 
navazují na ŠVP prvouky, přírodovědy a přírodopisu.

Děti si vycházky s badatelskými batohy oblíbily. Díky práci 
s nimi si žáci prohlubují znalosti o přírodě a zažívají radost 
z objevování.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ
TK TYK TAK LIBEREC

Naši nejmenší tanečníci, MINI děti, kterým je 
6–8  let, se 1.  dubna zúčastnili Festivalu tanečního 
mládí – regionální soutěže v  předtančení pro 
severočeský region v  České Lípě s  formací „Beck 
in the game“. Jejich odhodlání, vytrvalý trénink, 
a  především radost z  pohybu je vynesly na vrchol 
a  naši nejmenší se umístili na 1. místě. Porazili 6 
dalších formací z  celého Severočeského regionu 
a  získali nominaci na mistrovství České republiky, 
které se konalo 13. května v Brně.

Brzy ráno vyjelo 6 aut plných dětí, rodičů 
a prarodičů soutěžit do Brna. Protože na mistrovství 
přijeli jen ti nejlepší z každého regionu, setkali jsme 
se s dalšími osmi tanečními formacemi. 

Naše děti si vylosovaly číslo 9. Nastupovaly tedy 
jako poslední taneční formace. Vykročily do boje 
s takovou radostí a silou, až nám trenérům i rodičům 
šly slzy do očí. Fandili jsme, jak to nejvíc šlo. Děti do 
tance daly vše, co mohly. S jejich tanečním výkonem 
byly velice spokojené i obě trenérky.

Dlouho jsme čekali na výsledky. Pak to přišlo… 
TK TYK TAK Liberec obsadil 2. místo! Děti skákaly 
a  radovaly se. Rodiče plakali štěstím. Vždyť takový 
úspěch se podaří málokdy. Jeli jsme domů jako 
vicemistři České republiky.

V  roce 2017 jsme se tedy stali vicemistry ČR 
v  soutěži Festival tanečního mládí (FTM)  – soutěž 
svazu učitelů tance (SUT).

Moc gratulujeme dětem za krásné umístění, 
děkujeme rodičům za nádhernou atmosféru a skvělý 
přístup. Děkujeme také trenérům Věnce Drábkové 
a Markétě Opltové za přípravu formace „Beck in the 
game“.

COOLINAŘENÍ

V  dubnu se žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek Kuchtík, zúčastnili 
regionálního kola kuchařské soutěže Coolinaření. Soutěž se konala 
v komunitním Centru Generace. Tříčlenná dětská družstva měla za úkol vybrat 
a  připravit zdravou svačinu. Úkolem bylo také zodpovědět otázku, s  kým 
a proč by se děti o takto připravenou svačinu rozdělily. Za podpory a fandění 
rodinných příslušníků děti samy v časovém limitu dvou hodin vytvořily své 
pokrmy. Koordinátorka soutěže výsledné dobroty vyfotografovala a společně 
s  recepty a  věnováním odeslala komisi hodnotitelů. Společně soutěžíme 
o  postup do celostátního kola, kde vítězové obdrží možnost zúčastnit se 
zážitkového víkendu. Protože je do soutěže přihlášeno přes 500 receptů, 
budeme si muset na celkové výsledky ještě počkat.

Naši školu reprezentovala tři družstva: Kuchtíci, Lišky a  Miňonky. Za 
Kuchtíky vařil Vašek Rozkovec z 5. B, Fanda Dušek 3. C a Matěj Zedek 3. 
C. Družstvo Lišek a Mimoněk zastupovaly dívky ze třetích tříd, a to Natka 
Albertová, Lucka Dlouhá, Andělka Josífková a  Verča Vlčková, Anička 
Samšiňáková a Ester Soukupová.

O VODĚ

Světový den vody připadá na 22.  března 
a  nejen v  Liberci se konají happeningy 
oslavující tento významný den.

Nechtěli jsme být na naší škole pozadu, 
a  proto jsme využili nabídky společnosti 
SčVK. Programem pro žáky druhého stupně 
se tak stala přednáška „O  vodě“, která se 
uskutečnila 10. května. Věnovala se tematice 
pitné vody, ceně, úpravě i  osvětovým 
myšlenkám o tom, co pít a nepít.

Žáci se dozvěděli, jak nám škodí energetické 
nápoje, kolové nápoje a  jiné ochucené 
minerální vody. Během zajímavě strávených 
dvou hodin si žáci rozšířili své povědomí 
o  vodě a  mnozí si uvědomili její důležitost, 
kterou dříve pokládali za samozřejmost.

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2017
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ

Již počtvrté jsme se zapojili do 
mezinárodního eTwinningového 
projektu. Cílem projektu je poznat cizí 
zemi, její kulturu, zvyky, nové kamarády, 
jejich koníčky a  životní styl. Naučit 
se používat anglický jazyk v  běžné 
komunikaci, rozšířit si slovní zásobu 
a využívat internet jako zdroj informací.

V  předchozích letech jsme 
spolupracovali s dětmi z Polska, Turecka 
a  Slovenska. Tento školní rok navázala 
skupina žáků 2. stupně spolupráci 
se studenty Oberschule Lachendorf‑
‑Außenstelle Eschede v Německu.

Délku projektu jsme si stanovili na jeden 
školní rok a každý měsíc jsme zpracovávali 
dané téma. V  září jsme se seznámili, 
vyměnili si fotografie, povídali si o  svých 
koníčcích a zájmech. V říjnu jsme poznávali 
svá rodná města, v  listopadu se věnovali 

zemím, ve kterých žijeme. V  prosinci na 
oba týmy čekalo tradiční téma – vánoční 
svátky a jak se slaví u nás a jak v Německu. 
V lednu každý popisoval svůj typický den, 
v únoru jsme si psali o oblíbených sportech 
v našich zemích. V březnu jsme zabrousili 
do kultury a  povídali jsme si o  našich 
oblíbených filmech, muzice. V dubnu jsme 
porovnávali naše kuchyně a  oblíbená 
jídla. V  květnu jsme si psali o  oblíbených 
zvířatech. V  červnu jsme si vyzkoušeli, 
kolik informací si o  našich partnerech 
pamatujeme, jak se dobře známe a projekt 
jsme ukončili. Doufáme ale, že přátelství 
mezi našimi školami zůstane. V  příštím 
roce budeme v  projektu pokračovat a  již 
se těšíme na nové kamarády.

Podrobnosti o projektu jsou na www.
oblacna.cz nebo na Twinspace.

ETWINNINGOVÝ PROJEKT

ÚSPĚCH NAŠEHO ČASOPISU

Školní časopis Piknik vychází na naší škole již 20 let. Každý měsíc si tak mohou naši žáci, a nejen oni, přečíst zajímavosti 
a novinky o škole, co se zajímavého se na naší škole událo, zasoutěžit si o ceny, přečíst si literární tvorbu z pera svých 
spolužáků, dozvědět se něco víc o učitelích i svých kamarádech.

Redakci časopisu tvoří zástupci jednotlivých tříd. Ti se pravidelně jednou týdně scházejí a  časopis připravují pod 
vedením učitele. V současné době funkci šéfredaktora zastává p.učitel Prade.

Letos jsme časopis přihlásili do 1. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a nevedli jsme si špatně. V krajském 
kole získala tištěná verze časopisu zvláštní cenu poroty v kategorii 1. a 2. stupeň, v kategorii webové magazíny získal 
Piknik 1. místo za obal, grafiku a titulku. S elektronickou podobou časopisu jsme postoupili do celorepublikového kola.

PRÁZDNINY V OBLAČNÉ

Prázdniny jsou k  tomu, aby si 
učitelé i  děti odpočinuli, načerpali 
nové síly do dalšího školního roku. Ve 
škole ale klid nebude, naopak školu 
čekají rušné prázdniny. Jen se za 
dětmi zavřou dveře, učitelé nastoupí 
v pracovních oděvech a budou školu 
připravovat na stavební úpravy, 
kterých je na prázdniny připraveno 
docela dost.

Výměna oken na čelní straně 
budovy do ulice Oblačná, tím 
bude mít nová okna už celá škola, 
v několika třídách se bude opravovat 
podlaha, šatny budou vybaveny 
novými skříňkami, pak nastoupí 
malíři a natěrači a závěrečnou tečku 
udělají paní uklízečky, které všechno 
umyjí a naleští, aby se vše lesklo 
a vonělo čistotou. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA
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VÍTĚZNÁ PRÁCE CELOREPUBLIKOVÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

TUTORSKÉ ČTENÍ ANEB JAK SE STÁT ČTENÁŘEM

Ve čtvrtek 25. května 2017 se naši žáci objevili v prvních třídách. Přišli 
sem se zcela jasným záměrem – prověřit čtenářské dovednosti prvňáčků. 
To je totiž princip tzv. tutorského čtení.

Ještě než se přistoupilo k samotnému čtení, velcí s malými se navzájem 
představili. Poté si již ve dvojicích našli svůj koutek a společně se začetli 
do různých knih. Během četby se věnovali dvěma základním čtenářským 
strategiím  – shrnování a  předvídání. Pak přišlo na řadu scénické čtení 
se Čtyřlístkem. Ze všech dětí se rázem stali Myšpulíni, Pinďové, Fifinky 
a Bobíci a prožívali více či méně ztřeštěná dobrodružství.

Protože všichni prvňáci zvládli tuto obtížnou zkoušku na výbornou, 
mohli být odpoledne slavnostně pasováni samotným králem na rytíře 
řádu čtenářského. Za své celodenní snažení všichni dostali knihu a listinu, 
ve které stvrdili svým podpisem, že budou čtení navždy věrni.

GEOCENTRUM V ŽITAVĚ

Naše škola se letos stala součástí 
evropského projektu, který organizuje žitavské 
geocentrum. Duší tohoto projektu je geologický 
nadšenec Günter Küpper. S  ním a  společně 
s  několika německými a  polskými školami 
jezdíme pravidelně objevovat tajemství nerostů 
a minerálů.

Jednou měsíčně se koná tzv. Geo ‑Tag. 
Sejdeme se společně přímo v  prostorách 
geocentra, kde po krátké přednášce následuje 
tematicky propojená praktická činnost. 
Pravidelně se také účastníme workshopů 
s různým zaměřením – při tom květnovém jsme 
například čistili mamutí strom, významnou 
žitavskou geologickou památku. V  neposlední 
řadě se také účastníme exkurzí do různých 
koutů celého našeho euroregionu.

Geologie patří mezi trochu opomíjené a  ne 
právě oblíbené přírodovědné obory. Pro naše 
žáky se ale právě díky tomuto projektu stává 
čím dál tím atraktivnější.

JAK VYRŮSTÁM S KNIHOU

KRISTIAN KOUTEK, 11 LET

Ke knihám mne to přitahovalo už odmala. Nejdříve mi četli 
rodiče, později jsem začal číst sám a objevil jsem, jaké kouzlo má 
kniha oproti filmu. Když se ponořím do četby, moje představivost 
jede na plné obrátky. Co vlastně znamená vyrůst s knihou, vždyť 
rostu s každou?

Když nad tím tak přemýšlím, nejvíc jsem asi vyrostl s trilogií 
Spící město, Spící spravedlnost a Spící tajemství od Martina 
Vopěnky.

I když tato trilogie opravdu hodně naráží na vládu a její chybné 
kroky, které by ve skutečnosti opravdu mohly nastat, tak mne 
poučila, a to jak ve směru rychlých rozhodnutí, rychlých zvratů 
a odmítavosti rodičů cokoli řešit, tak i ve směru tajemství 
a zatajování ze strany dospělých a vlády.

Dozvěděl jsem se, že i hodní lidé se v určité situaci mohou stát 
opravdu zlými. A také, že ukvapeným rozhodnutím můžu hodně 
ztratit a že dospělí někdy dělají opravdu, ale opravdu špatná 
rozhodnutí. Někdy je pravda přímo před námi, ale my ji nevidíme. 

Uvědomil jsem si, že někdy stačí skutečně hodně málo úsilí pro 
udělání velkého kroku, ovšem jindy je potřeba napnout veškeré 
své úsilí pro udělání kroku malého. Při čtení jsem si uvědomil, že 
dospělé není možné přijímat zcela nekriticky – někdy jsou vysloveně 
tvrdohlaví, jindy líní, nezřídka i neinformovaní. Když jsou dospělí 
dlouho pryč, bývají neinformovaní, tím pádem ztrácející nervy, 
protože nevědí, kde co je a kde se co šustlo.

Nebo jsem jsi všiml toho, že když talíř rozbije dospělý, uklidí se to 
a je klid. Když talíř rozbije dítě, ihned se na dítě začne řvát. A když 
se řvoucí dospělí uklidní, tak to sice vypadá, že je vše v pořádku, 
ale když za půl roku přijede návštěva, tak se ihned vypráví, jak dítě 
rozbilo talíř a jak dítě rozbilo tamhleto, ale o tom, že rodič rozbil 
talíř a že rodič rozbil tamhleto, nepadne ani slovo.

Tato trilogie vypráví o strhujících dobrodružstvích dětí, ale já 
jsem si z ní odnesl spíše to, jak moc nespravedlivý je často vztah 
mezi dítětem a dospělým, a o kolik dokáže v určitých situacích být 
dítě schopnější než dospělý.

Jednoduše, jak by řekl malý princ: „Dospělí vidí jen čísla, odborné 
názvy, peníze a vzhled. Nic jiného je nezajímá.“



9 10 11 12 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2017

NĚMČINA NA ZŠ HUSOVA JEDE!

Letošní rok byl pro naše 
žáky v rámci německého 
jazyka velmi úspěšný. 
Děti jednak uspěly 
v  německé olympiádě 
jak v  okresním, tak 
krajském, a  dokonce 
i  v  národním kole (8. 
místo v  kategorii II 
A). Dalším velkým 
úspěchem je účast 
v  soutěži o  nejlepší 
video na téma „Typisch 
tschechisch auf deutsch“ 
pořádané SGUN.

Děti natáčení velmi 
bavilo a  natočily 14 
úžasných videí, s  kterými se umístily na předních místech v  různých 
kategoriích – od třetích ročníků až po deváté třídy. V měsíci květnu také 
69 našich žáků absolvovalo ve spolupráci s Goethe Institutem v rámci 
projektu PASCH jazykové zkoušky v  němčině  – FIT in Deutsch 1, 2. 
Většina z nich zkoušku úspěšně zvládla. Všem moc gratulujeme. 

 Renata Šebestová,
 (koordinátorka výuky NJ na ZŠ Husova)

ZKUŠENOST JE NEJLEPŠÍM UČITELEM

V  zimním vydání Devadesátky jsme již 
informovali o  získaných finančních prostředcích 
z EU v  rámci programu Erasmus+ na mobilitu 
pracovníků škol.

V  rámci projektu s  názvem Zkušenost je 
nejlepším učitelem je již deset pedagogů ZŠ 
Husova připraveno vyjet na jazykové a  jazykově 
metodické pobyty. Během letních prázdnin 
bude sedm vyučujících naší školy studovat ve 
Spojeném království, dvě kolegyně vyjedou do 
Německa a  jedna vyučující do Francie. Cílem 
výjezdů je rozvoj cizojazyčných a  metodických 
kompetencí učitelů a  po jejich návratu z  kurzů 
očekáváme prohloubení spolupráce v  rámci 
mezipředmětových vztahů a zařazení CLILu na 2. 
stupeň.  Kamila Panušková

Název projektu: Zkušenost je nejlepším učitelem
Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023236
Příjemce grantu: základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

V  květnu se žáci II. stupně ZŠ Husova zúčastnili 
Projektového dne v  science centru  iQlandie, kde byl pro 
každou třídu připraven speciální program.

Šesté ročníky zahájily svou nevšední výuku vědeckou show 
o neobvyklých vlastnostech vody i ohně. Následně se šesťáci 
vypravili přímo „do vesmíru”. V planetáriu cestovali Mléčnou 
dráhou, zjistili, kde se ve vesmíru nachází naše planeta, 
zakusili cestovat rychlostí světla a  prozkoumali i  tajná 
zákoutí Sluneční soustavy. Poté ještě následovala prohlídka 
expozic, z  nichž si měl každý žák vybrat dva pokusy, které 
detailně popíše ve své zprávě. Na závěr dne se žáci zúčastnili 
ještě jedné VELKÉ SCIENCE SHOW.

Sedmáci, osmáci i deváťáci si kromě expozic iQlandie užili 
návštěvu laboratoří, ve kterých se rozdělili do pracovních 
skupinek, a  sami pak prováděli různé pokusy. Sedmáci 
objevovali vědecké hračky, zabývali se také vlastnostmi 
kapalin – měřili jejich hustotu, zjišťovali hydrostatický tlak. 
Osmáci prováděli ekologické pokusy zaměřené na úsporu 
energie. Získávali elektrickou energii pomocí fotovoltaických 
článků a  modelů větrných turbín. Žáci devátých tříd si 
vyzkoušeli zapojení jednoduchých elektrických obvodů 
s  různými prvky. Zkoumali, jak účinně se zahřívá voda 
v různých rychlovarných konvicích, tak aby si uměli vybrat tu 
nejúspornější.

Polytechnické a  přírodovědné pokusy, které mohou žáci 
pozorovat a  sami si vyzkoušet v  expozicích iQlandie, jsou 
výborným doplňkem běžné školní výuky. Vhodně ji doplňují 
zejména takovými pokusy, které by bylo obtížné dělat ve 
školních podmínkách. Vlastní zkušenost a  pozorování jsou 
pro žáky neopominutelné a přinášejí jim radost z vlastního 
objevování. Díky expozicím si tak lépe osvojí a  zapamatují 
přírodovědné a  technické poznatky. Věda v  iQlandii je 
opravdu záživná, ilustrativní a inspirující.

 Tereza Hrůzová a Pavel Pešat

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA
ZŠ HUSOVA V IQLANDII



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA
SPOLUPRÁCE ŠKOL

Je možné, aby děti z  běžné základní školy v  Liberci měly 
možnost spolupracovat se studenty a  učiteli z  Karlovy 
univerzity?

U  nás, na 5. květnu, ano. Díky aktivitě našich učitelů 
jsme se zapojili do evropského projektu v  rámci programu 
Výzkum, věda a vzdělávání. Projekt je zaměřen na vytvoření 
tzv. Společenství praxe, ve kterém je realizována pravidelná 
spolupráce a  vzájemné obohacování učitelů základních 
a vysokých škol, studentů a žáků škol. Obsahově je spolupráce 
zaměřena na vzdělávací oblast Člověk a  příroda a  směřuje 
k  popularizaci a  zvyšování kvality výuky přírodovědných 
oborů. Příjemcem dotace je Karlova Univerzita a naše škola 
s ní uzavřela smlouvu o spolupráci.

A  jak spolupráce probíhá v  reálu? Přečtěte si, jak popisují 
aktivity naši žáci.

PRAKTICKÉ CVIČENÍ Z CHEMIE NA KATEDŘE CHEMIE 
UNIVERZITY KARLOVY

V pátek 10. března 2017 se žáci osmé a deváté třídy vydali 
za věděním do srdce naší republiky – Prahy – na sjednanou 
exkurzi v  areálu Univerzity Karlovy. Na katedře chemie 
nás čekalo praktické cvičení z  chemie. Neobešlo se to sice 
bez teorie, ale všichni pozorně naslouchali a  zavítali do 
jedné z  laboratoří, kde si vyzkoušeli přípravu komplexních 
sloučenin. Po programu jsme se procházeli po Praze a jejích 
památkách, obzvlášť nejkrásnější byl Pražský hrad.

CHEMIK DETEKTIVEM
Ve čtvrtek 11.  května jsme se vrátili na místo činu. 

V  Praze nás čekal zajímavý poznávací workshop s  názvem 
Chemik detektivem. Vyslechli jsme si, jak se pohybovat na 
skutečném místě, kde se stal trestný čin, a  jak postupují 

opravdoví kriminalisté. Dále jsme si vyzkoušeli odběr otisků 
prstů, kterými se zabývá forenzní věda – daktyloskopie, pak 
rozbor, informace o  DNA a  praktické vyzkoušení separace 
vlastní DNA ze slin.

Na závěr nám dali příležitost nechat si ruku polít tekutým 
dusíkem.

Garantem spolupráce s Univerzitou Karlovou je pan učitel 
Mgr. Zouzalík, který své zapálení pro chemii přenáší i na své 
žáky. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v jeho práci. 

 Aneta Marešová, Elena Zharková 8. B

SBÍRKA PRO DĚTSKÝ DOMOV FRÝDLANT

Může každý jednotlivý žák školy ovlivnit její fungování? 
V ZŠ 5. května v Liberci rozhodně ano. Na naší škole pracuje 
již mnoho let školní parlament, nyní pod vedením Veroniky 
Pálkové. Každý rok připravují zástupci jednotlivých tříd 
několik společných akcí, které jsou určené nejen pro naše 
žáky a rodiče, ale mají i širší záběr. V  letošním roce se naše 
děti zamyslely nad tím, jak by mohly pomoci těm méně 
šťastným dětem bez rodinného zázemí.

Uspořádaly v  prostorách školy sbírku oblečení, hraček, 
knížek a doplňků pro dětský domov ve Frýdlantu. Sbírka se 
setkala s  velkým zájmem a  naplnilo se celkem 105 krabic, 
z  toho bundy, šaty, kabáty, trička, kalhoty, mikiny a  další 
kousky oblečení v počtu několika set kusů. Kromě oblečení 
jsme dovezli do dětského domova také 450 knížek, 389 kusů 
různých hraček, spousty doplňků, bot a  bačkor, také jedno 
kolo a dvě koloběžky.

Naše děti měly velmi dobrý pocit z dobře odvedené práce 
a  děti z  dětských domovů zase radost z  nového oblečení 
a hraček.

Naši žáci a  žákyně odvedli velký kus práce, pečlivě 
a odhodlaně přebírali a třídili přinesené věci. Vážíme si jejich 
nápadu i pomoci, bez které by sbírka neproběhla. Samozřejmě 
bez pomoci rodičů by se sbírka také neobešla. Děkujeme 
všem a ceníme si záslužného počinu a samostatnosti našich 
žáků. Veronika Pálková
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KIN ‑BALL TÝM DELFÍNI

Kin ‑ball je míčová kolektivní dynamická hra současné 
doby. Tradici má v Kanadě. U nás se hraje od roku 2011 v 18 
pilotních školách, oddílech nebo sportovních klubech. Je to 
hra pro všechny bez rozdílu pohlaví a věku. Hraje se s míčem 
omnikin (to znamená „vše v  pohybu”), který má atypické 
rozměry 122 cm v  průměru. Na hřišti (20 x 20 metrů) proti 
sobě hrají tři barevně odlišená družstva, z  nichž každé má 
4 hráče. Cílem hry je udržet míč ve hře takovým způsobem, 
aby po útoku (podání) další dvě družstva míč nedokázala 
správně zpracovat (chytit), a neměla šanci tak získávat body.

Tato hra je založena na pohybu, rychlosti, motorické 
koordinaci, prostorové orientaci, ale především na aktivní 
spolupráci všech hráčů v  týmu. Zápasy se hrají pro školní 
účely na 2 vítězné periody do 13 bodů, takže zápas může trvat 
a rozhodovat o vítězství družstva až po dobu 4 period.

Na naší škole ZŠ 5. května Liberec jsme původně chtěli touto 
sportovní aktivitou pouze zpestřit hodiny tělesné výchovy. 
Zájem o tento sport u žáků vzrostl natolik, že vznikl kin ‑ballový 
tým Delfíni, který během šestiletého působení získal v  rámci 
celoročních soutěží základních škol opakovaně čtyřnásobný 
titul mistra české republiky v  roce 2013, 2014, 2015 i  2016. 
V letošním roce jsme získali na MČR 3. místo – bronz.

Další výborná umístění získali i  naši bývalí žáci, kteří 
v  kategorii středních škol obsadili na MČR 2015 a  2016 
2.místo a nominovali se i do reprezentačního družstva, které 
z  loňského MS ve Španělsku přivezlo bronzovou medaili. 

Středoškoláci se též letos coby „nováčci” zúčastnili několika 
víkendových turnajů v rámci Středoevropské ligy, kam se na 
základě výborných předchozích výsledků nominovali. Letos 
též obdrželi možnost účasti na trénincích českého repre 
týmu a divoké karty na MS v Japonsku.

Již třetím rokem, za velké podpory vedení naší školy se 
zapojujeme i do prezentací a ukázek tohoto sportu v rámci 
velmi navštěvovaného sportovního veletrhu – SportLive 
v HomeCredit Aréně.

V  letošním roce 2017 jsme též byli oceněni, a to v  rámci 
vyhlašování ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2016 
okresu Liberec mládežnické týmy. Skončili jsme na 5. místě.

V  rámci našich tréninků jsme již zorganizovali i  místní 
turnaje, kdy jsme sami hostili družstva, např. Kamenický 
Šenov, Desná.

Každý rok též probíhá pod záštitou Českého svazu kin‑
ballu letní kin‑ballové soustředění v Itálii.

Náš tým je otevřený všem zájemcům ze všech škol, 
trénujeme každý pátek 13.45–15.30. hod.

Přejeme všem našim aktivním kin‑ballistům hromadu 
energie a ještě více sportovních úspěchů.

Děkujeme též všem současným i  bývalým žákům, nyní 
středoškolákům, za vynikající reprezentaci a šíření dobrého 
jména naší školy. 

 Marcela Kněbortová
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HUDBA – POEZIE – DIVADLO – VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Červen je pro Základní školu Aloisina výšina, 
specializovanou na tvořivost a umění, měsícem prezentace 
uměleckých aktivit na veřejnosti. Škola sice pořádá umělecké 
akce po celý rok, ale přeci jen, v  červnu má vše nádech 
rekapitulace a blížících se prázdnin.

5. června 2017 se v Naivním divadle Liberec konal festival 
tvořivé dramatiky Než zazvoní zvonec. Na tradiční akci se 
sešlo 140 dětí z osmi dramatických souborů školy. Vstupenky 
ani nestačily pro všechny rodiče a příznivce dětské dramatiky.

Diváci zhlédli osm inscenací, z  nichž některé úspěšně 
reprezentovaly školu na okresním a  krajském kole Dětské 
scény. Jen týden před festivalem tři z  uvedených inscenací 
reprezentovaly českou dramatiku na mezinárodním festivale 
Teatrrrałki v Polsku – kromě pochval poroty děti získaly skvělé 
druhé místo s inscenací Černý kohout, Vojta Votrubec navíc 
získal cenu poroty za herecký výkon. Projekt byl podpořen 
Fondem vzdělávání statutárního města Liberec.

Mezi další akce prezentující umělecké aktivity Základní 
školy Aloisina výšina patří Večer hudby a  poezie, který se 
konal 7.  června  2017. Nejlepší recitátory školy doprovázel 
středoškolský pěvecký sbor Altitudo, složený z  bývalých 
žáků. Diváky potěšil výkon nejmladších talentů stejně 
jako interpretace zkušených recitátorů, kteří reprezentují 
Liberecký kraj na celostátní přehlídce.

Výtvarná soutěž Liberec – moje město, taktéž podpořená 
Fondem vzdělávání statutárního města Liberec, cílila na 
nejmladší talenty z  mateřských škol. Děti ze čtyř škol se 
sešly, aby pod vedením pedagogů společně tvořily, poznaly 
nové techniky, předvedly svůj talent, a především se výborně 
bavily.

Školáci byli dětem z  mateřských škol oporou a  vzorem, 
zároveň ty starší potěšila kázeň, nadšení a  umělecké 
zkušenosti předškoláků. Učitelé se inspirovali vzájemně, do 
svých škol si odnášeli mnoho zajímavých nápadů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA
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ŠKOLA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

Sídliště Kunratická je jedno z  nejhezčích sídlišť 
Liberce. Výhled na Ještěd i  na Jizerské hory, krůček 
od přírody. Jen kulturní zázemí zde chybí. To je jeden 
z důvodů, proč se Základní škola Aloisina výšina snaží 
stát se komunitním centrem této části Liberce. Ve 
škole se do pozdních večerních hodin ozývají hlasy 
pěveckého sboru rodičů, v  tělocvičnách probíhá čilý 
ruch, hřiště je několikrát týdně otevřeno veřejnosti. 
Škola sama pořádá akce, na kterých se setkávají 
pedagogové, děti, rodiče a  veřejnost. Předvánoční 
jarmark, koncerty, divadelní představení, dílničky 
pro děti i  rodiče, semináře pro předškoláky a  mnohé 
další. Na konci školního roku proběhly dvě akce pro 
veřejnost, které podpořil Fond vzdělávání statutárního 
města Liberec.

Jarmark na Aloisině výšině je již tradiční akcí. I  letos 
se 8.  června po celé odpoledne děti i  dospělí bavili 
kulturním programem žáků školy, nakupovali ve 
stáncích výrobky dětí, užívali si nádherného počasí. 
Návštěvníci si užili krásný den a děti trénovaly finanční 
gramotnost. Utržené peníze využijí na školní výlety.

Letní slavnost  – klobouková show – se konala 
21.  června. Centrem akce se stala výroba klobouků 
(každý návštěvník si vyrobil vlastní klobouk 
charakterizující svého majitele) a následná klobouková 
show. Děti i  dospělí si užili příjemné odpoledne 
předznamenávající prázdniny.

CHCEME BÝT PARTNERY VE VÝCHOVĚ

Dnešní děti se setkávají s  nástrahami, které předchozí 
generace neznaly. Od rizika obezity z  nedostatku pohybu 
přes nabídku návykových látek po nebezpečí ukrytá 
v  zákoutí internetu. Mnohá rizika rodiče sami eliminovat 
nemohou, a  škola se tak stává jejich pomocníkem 
a  partnerem v  nelehké snaze ochránit děti před riziky 
současného světa. Základní škola Aloisina výšina v  tomto 
roce spolupracovala se specialisty v oboru prevence, navíc 
se naši pedagogové sami stali autory a  lektory mnohých 
projektů a příkladem dobré praxe pro ostatní školy.

Projekt Žijeme zdravě II podpořený Fondem zdraví 
a prevence statutárního města Liberec řeší otázku zdravého 
životního stylu. Děti si na pobytovém semináři na chatě 
Slovanka užily sportu, her v přírodě, výletů i zdravé a dobré 
místní kuchyně.

Také protidrogový projekt Král snů podpořil Fond zdraví. 
Pohádka Král snů je o lidské manipulaci pomocí iluze štěstí 
ve snech (působících jako droga) a schopnosti jí odolávat. 
Hlavní myšlenkou je, že jakákoli závislost (na první pohled 
se jevící jako štěstí) ve skutečnosti životní štěstí ohrožuje. 
K  tomuto poznání děti došly pomocí strukturovaného 
dramatu a prožitkové pedagogiky.

Projekt Cizinci mezi námi podpořený Fondem zdraví 
a prevence statutárního města Liberec a Libereckým krajem 
je zacílen na prevenci rasismu a xenofobie. Děti se zde učily 
klást otázky, řešit obtížné úkoly spojené s  migrační krizí, 
čelit jednoduchým řešením té či oné strany, kriticky myslet. 
Výsledná pětihodinová lekce je zdarma k  dispozici všem 
školám Liberecka.

Projekt Prométheus podpořený mětským Fondem 
vzdělávání děti seznamuje s lidskými právy a s odpovědností 
člověka za své štěstí a  svobodu. Svoboda zde není 
automatickým právem, je neslučitelná s  lidskou touhou 
odevzdat se do ochrany silnějšímu. Výsledná lekce je opět 
zdarma k dispozici všem školám Liberecka.

Projekt Neuvíznout v  pavučině se bude konat v  srpnu 
v  Krkonoších. Naši žáci budou společně s  německými 
partnery posilovat mediální kompetence, zabývat se riziky 
sociálních sítí a bezpečným chováním na internetu. Projekt 
podpořil Fond rozvojové spolupráce statutárního města 
Liberec a Česko‑německý fond budoucnosti.

My učitelé doufáme, že budeme rodičům našich žáků 
spolehlivým partnerem při jejich nelehkém úkolu.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ
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OTEVŘENÁ ŠKOLA ANEB ŠKOLNÍ JARMARK

Na ZŠ Sokolovská se stalo tradicí setkání žáků, 
pedagogů, rodičů a  přátel školy při školním jarmarku, 
který se koná vždy poslední čtvrtek v měsíci květnu.

Na celé odpoledne byl připraven bohatý program 
– vystoupení školního pěveckého sboru Pavlovická 
Jitřenka, kytaristů a flétnistů. Ve sportovním programu 
vystoupili gymnastky, břišní tanečnice. Velkým zážitkem 
bylo vystoupení žákyně Sabiny Drapákové a jejího týmu 
Trio, který se zúčastnil Mistrovství světa v gymnastickém 
aerobiku v Jižní Korei.

Na jarmarku nechyběly stánky, kde si návštěvníci 
mohli zakoupit výrobky ze školní keramické dílny a další 
dekorační výrobky i pečivo od maminek žáků školy.

Doprovodný program probíhal současně po celou 
dobu jarmarku. Snad největším lákadlem pro děti bylo 
svezení na koni, dívky odcházely s vystřelenou růží, děti 
sledovaly poslušnost policejních psů, kluci si prohlédli 
hasičské auto a příslušnou techniku. Každý, bez rozdílu 
věku, mohl skládat hlavolamy zapůjčené z  iQlandie.. 
Žák Patrik Zavoral prezentoval své zážitky ze studijního 
pobytu ve výzkumném středisku CERN, který mu 
zajistila nadace „Cesta talentu“. Ve školním bazénu si 
děti s  doprovodem rodičů vyzkoušely pod dohledem 
potápěčů potápěčské dovednosti.

Akce se nám vydařila a škola se představila jako dobrý 
spolupracující tým pedagogů, zaměstnanců školy, žáků 
a rodičů a spolupracujících aktérů.

Poděkování patří všem, kteří byli zapojeni do činností, 
připravovali a realizovali program.

 Ludmila Moravcová, ředitelka školy
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Každý rok vyjíždí žáci ZŠ Sokolovská na školu v  přírodě. 
Letos vyjelo více než 200 žáků. Vzdělávání probíhá jako 
alternativní forma výuky.

Žáci z  1. A  letošní školu v  přírodě prožili jako námořníci. 
Celý týden pracovali ve skupinách a  učili se spolupracovat, 
pomáhat si, domluvit se, vyslechnout i  vyjádřit názor, 
respektovat se. Učili se své práce přednést a zhodnotit.

V  průběhu týdne jsme proplouvali ostrovy a  na každém 
jsme plnili rozmanité úkoly. Kromě úkolů z  matematiky, 
čtení a  znalostí přírody se 
žáci seznámili s  Morseovou 
abecedou, jeskynními 
malbami, bájnými harpyjemi 
i  šiframi. Vyzkoušeli jsme 
si projít územím ticha 
a naslouchat přírodě. Vyrobili 
jsme dalekohled, stavěli lodě 
z přírodnin.

Každé ráno se děti učily 
uklízet svou kajutu (pokoj) 
a  šlo jim to velice dobře. 
Naopak večer jsme hodnotili 
uplynulý den, povídali jsme si 
o zážitcích, četli jsme ukázky 
z lodních deníků, do kterých si 
děti v průběhu dne zapisovaly 
nebo kreslily. Rozdávali jsme 
body v podobě námořnických 
nálepek. Večer jsme ukončili 
námořnickými písněmi.

Každý den jsme podnikali vycházky nebo výlety do okolí. 
Podívali jsme se na Máchovo jezero, užili jsme si projížďku na 
parníku, vyšplhali jsme na hrad Bezděz a  dozvěděli jsme se 
několik informací z jeho historie.

Vyvrcholením naší plavby bylo opékání špekáčků a hon za 
pokladem. Všichni námořníci si zasloužili diplom i  drobnou 
odměnu.

Týden se nám velmi vydařil a  už se těšíme, co nás bude 
čekat příští rok. Stanislava Stárková, třídní učitelka 1. A

Hlavní město Británie navštívilo 26 žáků 
naší školy. Kromě centra Londýna a  známých 
památek ve  městě na Temži, jako jsou Tower, 
Tower Bridge, Big Ben atd., jsme navštívili také 
belgické „Benátky severu“ Bruggy, kde žáci 
ochutnali křupavé belgické vafle a  rozplývající 
se čokoládu v muzeu čokolády. Kdo chtěl, mohl 
se ve večerních hodinách proběhnout ve větru 
a vlnách na pobřeží kanálu La Manche.

V dalším dni, ještě před příjezdem do hlavního 
města, jsme navštívili Dover a  bílé křídové 
útesy, Canterbury se známou katedrálou 
a  Chatham s  královskými doky, kde si někteří 
krom jiného vyzkoušeli výrobu lan a  prolezli 
stísněné prostory ponorky Ocelot. Večer si 
pak žáci odpočinuli v  anglickém parku před 
normanským hradem a katedrálou v Rochesteru. Největším 
hitem zájezdu a jako TOP NEJ byl dětmi vyhodnocen zábavní 
park Legoland, London Eye a nakupování v řetězci Primark. 
Také spaní v  britských rodinách, komunikace v  anglickém 

jazyce a  možnost seznámit se s  jinou kulturou se setkaly 
s velkým ohlasem. I přes tříhodinovou zácpu na dálnici M25 
a smutné události v Manchesteru se všem zájezd moc líbil.  

 Zuzana Nováková, učitelka AJ
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Do Březové, největšího zážitkového parku 
v České republice, se hned začátkem června vydala 
9.B společně s  8.B a  jejich třídními učitelkami. 
Letošní školní výlet byl plný adrenalinových 
a herních aktivit. Naši žáci se zúčastnili programu 
„Tým plus“, který obsahoval vysokolanové 
centrum, horolezeckou stěnu, bungee‑trampolíny 
(díky velké odrazové ploše a  svazku bungee lan 
se chlapcům podařilo dělat salta vpřed i  vzad, 
některým i  dvojitá), skok do prázdna (stačilo 
se rozeběhnout, odrazit a  skočit… pro mnohé 
opravdu silný zážitek), tým park, paintball, airsoft, 
lukostřelbu, rafty a blok herních aktivit.

Chlapci při mnoha činnostech překonávali 
sami sebe, do všeho šli s  plným nasazením, 
neskutečným elánem a humorem. Cílem školního 
výletu a  programu nebylo jen se pobavit, ale 
i  ukázat, že každý ve skupině je důležitý a  jedině 
jako celek jsou skutečně silní a dosáhnou cíle.

Doufáme, že pro obě třídy to byl 
nezapomenutelný zážitek a že 9. B bude na tento 
poslední školní výlet dlouho vzpomínat.

L. Janatová a L. Hájková, třídní učitelky 9. B a 8. B

VE ZNAMENÍ ČARODĚJNIC

Stalo se již tradicí, že vždy v prvních jarních týdnech se 
žáci, rodiče, učitelé, kamarádi, ale i  bývalí žáci a  bývalí 
rodiče ZŠ U Školy scházejí na turistické akci, při níž zdolají 
vrchol liberecké dominanty a  vystoupají společně na 
Ještěd.

V letošním roce to byl již devátý ročník – ve skutečnosti 
se však tato akce konala již desetkrát, neboť tu první 
v roce 2008 jsme pojali jako nultou, abychom viděli, jaký 
o  ni bude zájem. A  byl skutečně velký. Později se stalo 
i symbolem vodit s sebou své čtyřnohé psí miláčky a jednou 
s námi vyšplhala trasu i kočka.

Letošní rok jsme pojali jako „čarodějnický”, neboť se konal 
den před filipojakubskou nocí, tedy 29. dubna. Počasí nám 
moc nepřálo, během cesty nás pošimralo sice sluníčko, 
ale i zapršelo a na vrcholu nás čekala sněhová přeháňka. 
Zřejmě to také ovlivnily roztomilé malé čarodějnice, které 
se objevily na startu a  které s  největší pravděpodobností 
použily všechna svá zaklínadla a čáry, aby vykouzlily příjemné 
počasí, ve které snad nikdo po propršeném a  chladném 
týdnu nevěřil. Ty nejkrásnější a nejstatečnější byly na vrcholu 
odměněny sladkou cenou.

První na vrchol jako vždy dorazili starší žáci se svými učiteli 
a panem školníkem, kteří volí již tradičně strmou trasu pod 
lany. Každý rok se jejich čas zlepšuje a zlepšuje. Zahanbit se 

však nedaly ani ostatní skupiny, stoupající na vrchol přes 
Pláně nebo přes Bucharku. Kolem poledne jsme již všichni 
pózovali na společnou fotku, která se přiřadí do školního 
alba k devíti předešlým. Letošního výstupu se zúčastnilo 120 
žáků, 67 dospělých, 7 psů a  maskot 4.B Georg. Děkujeme 
všem, kteří letos s námi zdolali špičatý vrchol nad Libercem 
a zveme na jubilejní desátý ročník, který se odehraje poslední 
dubnovou sobotu příští rok.

Jitka Vojčiniaková, zást. ředitele ZŠ U Školy
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V rámci hodin prvouky byla ve třídě 2. A zařazena technika 
výuky formou badatelsky orientovaného vyučování 
zaměřená na přírodovědné oblasti. Jedná se o moderní formu 
výuky založenou na principu bádání, stanovení hypotéz, 
experimentování a řešení problému. Tato forma výuky vznikla 
v USA a je celosvětovou odbornou veřejností považována za 
model, který by měl děti nenásilnou formou přivést ke zvýšení 
zájmu o přírodovědné obory, který má v současnosti klesající 
tendenci. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak vypadá práce 
vědců. Pracovaly na třech badatelských aktivitách, které byly 
ze vzdělávacích oblastí: Člověk a příroda / Biologie člověka, 
„Člověka a příroda / Biologie a Člověk a příroda / Fyzika. Při 
aplikování všech tří aktivit žáci pracovali ve skupinách stylem 
kooperativního učení.

První aktivita „Cvičení pro zdraví“ měla za cíl modifikovat 
představu dětí o  fungování lidského těla. Děti zkoumaly, 
jak můžou zvýšit srdeční činnost. Vyhledávaly informace 
v encyklopedii Člověk a pak uskutečnily samotný experiment. 
Navzájem poslouchaly tlukot srdce, pokoušely se nahmatat 
pulz. Největším zážitkem byla práce s  fonendoskopem, 
přesněji poslouchání srdečního tepu spolužáka před cvičením 
a po cvičení.

Ve druhé aktivitě „Vzduch jako hmota“ zkoumaly, jak se 
chová vzduch ve vodě. Nejprve pozorovaly, jak z  nádoby 
ponořené do vody uniká vzduch a  jak se vzduch chová 
v  prostoru. Tento jev zkoumaly a  hledaly odpověď na 
výzkumnou otázku: „Proč papír vložený do skleničky, kterou 
ponoříme do nádoby s vodou, zůstane suchý? U této aktivity 
se nejvíce líbilo „kouzlo“, ve kterém se papír ve skleničce 
ponořené do vody nenamočil.

Třetí aktivita „Lidské smysly a  jejich interakce“ byla 
zaměřená na vliv vůně, zraku a  čichu na chuť. Na 
demonstračním stolku bylo 5 skleniček sodovky, 4 z nich byly 
obarvené potravinářským barvivem. Každá skupina si zvolila 
svého ochutnavače. Ten dostal masku na oči, klip na nos 
a pak skleničku do ruky. Nevěděl, jakou barvu má sodovka, 
kterou drží. Žáci vyslovovali domněnky, jakou chuť bude 
mít. Ochutnavač se napil a  řekl, jakou měla chuť. Takto se 

postupně vystřídali všichni. Barva sodovky 
ovlivňovala úsudek žáků o  chuti (např. 
žlutá = kyselá, červená = sladká). Pro děti 
bylo překvapením, že ochutnavač vždy 
řekl, že má chuť jako voda nebo nemá chuť 
žádnou. Ve druhé části experimentu měla 
každá skupina masku na oči, nosní klip 
a  7 misek s  různými potravinami. Žáci se 
postupně střídali v ochutnávání, testování 
a  zapisování. Tato aktivita byla pro děti 
nejatraktivnější, zejména ochutnávání 
„naslepo“ bylo značně populární.

Děti z  každé aktivity zaznamenávaly 
výsledky svého zkoumání do tabulek nebo 
pracovních listů a  pokusily se vytvořit 
závěr ze svého pozorování. Každá skupina 
své výsledky prezentovala ostatním 
spolužákům.

Badatelsky orientovaná výuka se dětem 
velmi líbila, zkoumaly a bádaly s nadšením a projevily zájem 
si hodiny prvouky takto zpestřit častěji. Tak se těšíme na 
příště…

Lucie Wiesenbergerová, třídní učitelka 2. A

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA VE 2. A

Vyzkoušej sport, který Tě bude bavit!
• Nabídka více než 40 sportovních oddílů
• Fit zóna zaměřená na výživu a fi tness
• Dalších 50 sportovních vystavovatelů

2. září od 9 hod.

Home Credit Arena

homecreditarena.cz

Home Credit Arena
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ZLATÝ ŠTĚTEC

Ve čtvrtek 4.  května proběhl na naší škole již 26. ročník 
výtvarné soutěže Zlatý štětec. Zúčastnilo se 350 dětí z  23 
organizací: základních škol z  Liberce a  okolí, mateřských 
školek, víceletých gymnázií a  zájmových organizací. Děti 
jsou rozděleny do kategorií po jednotlivých ročnících a kreslí 
suchými pastely. Na práci mají 60 minut.

Na naší škole již tradičně organizujeme školní kolo, neboť 
z řad našich dětí je o účast v soutěži obrovský zájem. Jako téma 
jsme letos zvolili: KOČKA. Téma na první pohled jednoduché, 
ale mnohým dětem dalo, jak se říká, zabrat. V oblastním kole 
pak děti kreslily na téma INDIÁNI. Ti na obrázcích křepčili 
kolem ohně, lovili bizony, stříleli z luků nebo jezdili na koních. 
Hned po odevzdání výkresů se do práce dala porota, která se 
skládala z  předních výtvarníků Liberce:  R. Zárybnického, J. 
Švihly a J. Vinkláta (ten vítězům daroval originální grafiky). Za 
Oblastní galerii obrázky hodnotily P. Škachová a P. Kašková.

Atmosféra na naší soutěži je opravdu unikátní: děti 
z  různých škol kreslí společně, mohou porovnat své 
výkresy s  ostatními soutěžícími a  pohybují se v  blízkosti 
renomovaných výtvarníků, kteří jsou pro ně velkou inspirací.

Máme radost, že o soutěž je stále větší a větší zájem.
Akce se pořádala za finanční podpory Nadace Preciosa.

MĚSÍC KNIHY

Měsíc knihy přinesl pro naše prvňáčky některá překvapení. 
Nahlédli do školní knihovny a  seznámili se se vším, co se 
skrývá na policích této místnosti. Od Františka Hrubína 
se dozvěděli, „Co je knížka“. Při projektu Čtenářské dílničky 
si jejich patroni z  8. a  9. třídy vybrali pět knih, ze kterých 
začínajícím čtenářům předčítali. Čtení bylo velmi poutavé 
a  „knížka  – bílých listů hromádka” ožívala přesně tak, 
jak o  tom mluví F. Hrubín v  již zmíněné básni. Po tichém 
naslouchání nebylo těžké splnit úkoly velkých kamarádů.

Při dalším setkání v Měsíci knihy usedli patroni do poroty 
v recitační soutěži a na prvňáčky padl velký úkol: připravit si 
a přednést báseň. Bylo zapotřebí prokázat dostatek odvahy. 
Projev vítězů byl srozumitelný, přesvědčivý a vyvolával úsměv 
na tváři všech posluchačů. Mezi ně zavítali někteří rodiče 
i prarodiče, aby drželi palce malým recitátorům. Všem patří 
velká pochvala, zasloužili si sladkou medailovou odměnu a ti 
nejlepší diplomy s věcnými cenami.
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V květnu absolvovali žáci našich 5. tříd pobytový 
program s  navazujícím dokončením ve škole 
Strážci Země ve Středisku ekologické výchovy 
Český ráj v  Sedmihorkách. Program pracuje 
s  dobrodružstvím a  prvky tajemna. Děti získaly 
přehled o  tocích energie, adaptaci, přeměnách 
materiálů a  uvědomily si, jak je na zeměkouli 
vše provázané. Rozvinuly také svoje schopnosti 
vnímat přírodu a zvýšila se u nich environmentální 
senzitivita. Až splní i  poslední úkoly, stanou se 
z  nich Strážci Země, tedy lidé, kteří mají k  Zemi 
blízký vztah a žijí s ní ve spojení.

Úkolem dětí bylo získat čtyři klíče. K tomu jim 
dopomáhal a programem je prováděl tajemný E. 
M. Po celou dobu pobytu nás provázelo krásné 
počasí, byli jsme celý den v  přírodě. Děti poctivě 
plnily úkoly, a tak získaly dva klíče a stali se z nich 
učedníci Strážců Země. Pokud se jim podaří splnit 
společně s paními učitelkami ve škole ještě několik 
úkolů týkajících se jejich vlivu na Zemi, získají 
i zbylé klíče a stanou se Strážci Země. Věříme, že 
se jim to podaří.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ
JABLOŇOVÁ FEST 2017

Jste milovníky vážné hudby? Zpíváte si lidové písně nebo 
posloucháte populární muziku? Vaše hudební požadavky 
mohly být uspokojeny 28. května v Lidových sadech na akci 
Jabloňová fest, kterou každoročně pořádají učitelé školy ZŠ 
a  ZUŠ Jabloňová. Návštěvníci dostali jedinečnou příležitost 
oslavit s námi již po páté završení školního roku.

Jako hlavní účinkující se v  bohatém programu předvedli 
naši žáci, které jste mohli vidět a  slyšet hned v  několika 
souborech, sborech a  uskupeních. Ze sborů jmenujme 
Červíka Pepíka, Karolku a  Carolu. Populární hudba byla 
zastoupena soubory Apricots, Naštorc, Aries, Grasshoppers, 
Apple Saxes a Křížaly. Nelze opomenout soubor lidové hudby 

Jablůňka a Komorní orchestr věnující se vážné hudbě.
Za zvuku tónů a  zpěvu mohli návštěvníci procházet 

jarmarkem, kde se prodávaly ruční práce našich žáků. Děti 
nabízely nejen výrobky, ale také něco k  zakousnutí. Po 
vydatné svačině si příchozí mohli také zasportovat. Žáci 
osmé třídy si pro děti připravili sportovní aktivity za malou 
sladkou odměnu. Důkazem toho, že jsou naši žáci nadaní 
i pohybově, je ukázka mažoretek a zumby.

I letos jsme přivítali vzácného hosta, soubor Rachot Band 
z  libereckého Jedličkova ústavu, který šířil pozitivní energii 
do všech koutů Lidových sadů. V minulosti na Jabloňová fest 
přijali pozvání kapely Exit 51, The Scoffers, Těla, Jarret a Atmo 
Music. Jedná se o soubory, ve kterých se objevovala či stále 
objevují jména absolventů naší školy.

O  krásnou a  symbolickou tečku na závěr se postarali 
členové kapely Jabloň Band. Kapela vznikla záměrně pro 
tuto akci a  stává se pro posluchače ještě přitažlivější tím, 
že je vytvořena učiteli, rodiči a absolventy školy. Kapela tak 
vyjádřila podstatu Jabloňová festu, a  tou je naše vzájemná 
spolupráce.
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JABLOŇWOOD ANEB VEČER FILMOVÝCH HVĚZD

KDYŽ NÁM SVÍTÍ ČERVENÁ…

Jako každoročně se i  letos v Lidových sadech konal školní 
ples ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Letošní, již 18. ročník, se nesl v duchu 
Jabloňwoodu. Večer zahájil školní orchestr filmovými 
melodiemi pod vedením pana učitele Jana Prchala.

Na plese nechyběl ani slavný červený koberec, po kterém se 
jako první prošla paní ředitelka Iva Havlenová za doprovodu 
Martina Polácha, herce z Divadla F. X. Šaldy, moderátora 
celého večera. Stejně jako každý rok se na terase Lidových 
sadů střídaly školní soubory.

Mezi účastníky plesu se objevilo i mnoho filmových hvězd, 

ples byl totiž pro všechny filmové nadšence i  maškarní. Na 
parketu jste mohli potkat Kleopatru s Caesarem nebo Brada 
Pitta s Angelinou Jolie a Laurela s Hardym.

Během večera si mohli všichni pořídit na památku snímky 
ve fotokoutku nebo u  legendárního „Jabloňwoodského 
chodníku slávy”. A všichni se až do noci skvěle bavili při tanci 
s  nezaměnitelně energickým orchestrem Big’O’Band Marka 
Ottla.

Ples ZŠ a  ZUŠ Jabloňová byl krásnou tečkou za letošní 
plesovou sezónou a rozhodně si nenechte ujít příští ročník.

21 22 23 24 … MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2017

22. květen byl pro žáky devátých tříd dnem 
zábavy, odhodlání, ale i  strachu a  nervozity. 
Toho dne se pro budoucí absolventy naší školy 
otevřely dveře Českého rozhlasu Liberec. Děti 
pak se vzrůstající nervozitou hypnotizovaly 
nápis ON AIR, který se každou chvíli měl 
rozzářit červenou barvou. Červená barva 
v rozhlasu neznamená STŮJ!, ale symbolizuje 
posluchače čekající na hlas moderátora. 
Dočkali jsme se a  usměvavá redaktorka 
přivítala své posluchače. Ve chvílích, kdy 
se rádio ponořilo do tónů české hudby, 
odpovídala na naše zvídavé otázky.

Měli jsme tu čest setkat se s šéfredaktorem 
Českého rozhlasu Liberec Tomášem Benešem, 
který nás provázel celou exkurzí společně 
s  Jaroslavou Mannovou, editorkou. Sami 
žáci si mohli vyzkoušet čtení zpráv, zavolat 
si o písničku na přání, společně také vytvořili 
kampaň na podporu poslechu Českého 
rozhlasu Liberec. Nejvíce ale žáky zaujala 
redaktorská činnost v  terénu. Děti se vydaly 
do ulic s nahrávacím zařízením a vyptávaly se 
kolemjdoucích na anketní otázku: „Co říkáte 
na milost pro Jiřího Kájínka?“

Žáci z  exkurze odcházeli s  překypující 
dobrou náladou a  s  pocitem dobře odvedené 
práce, ale také se slovní zásobou rozšířenou 
o profesní mluvu z oblasti rádia.



ZMĚNA JE ŽIVOT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ
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ODPOLEDNE PRO SVĚTLUŠKU

Náš školní parlament na jednom ze svých setkání rozhodl, že by chtěl 
uspořádat charitativní akci, a pomoci tak potřebným. Po dlouhých diskuzích 
a úvahách vybral nadaci Světluška, která pomáhá zrakově handicapovaným 
lidem.

Ve středu 17.  května uspořádal své první charitativní Odpoledne pro 
Světlušku. Na 16 stanovištích chtěl přiblížit nejen dětem, ale i dospělým, že 
vůbec není snadné dělat běžné věci, když vám neslouží zrak tak, jak byste 
si přáli. Účastníci si mohli vyzkoušet rozpoznat běžné předměty hmatem, 
čichem či sluchem. Díky ochotným organizacím, jako je Tyflocentrum 
nebo Lira, jsme si mohli zapůjčit hmatové nebo zvukové pexeso, domino 
či člověče, nezlob se pro nevidomé, slepeckou hůl, pomůcky pro nalévání 
nápojů nebo rozpoznávání bankovek.

Stanovili jsme si základní symbolické vstupné jen 20 Kč, a  i  přesto se 
nám podařilo získat přes 3 500 Kč. Protože se někteří rodiče nemohli 
akce zúčastnit, připravili parlamenťáci ještě stánek na našem tradičním 
jarmarku, kde prodávali drobné výrobky našich žáků. Celkový výtěžek 4 500 
Kč byl zaslán na konto Světlušky 888373888/0300, kam můžete přispět i vy.

 Za Školní parlament ZŠ Lesní Michaela Ulvrová,
 učitelka na 2. stupni, vedoucí školního parlamentu

Pokud jste už ukončili základní školu nebo 
se k tomu pomalu připravujete, zaznamenali 
jste, jakou změnou jste si za těch 9 let prošli.

Tak třeba já – prošla jsem velikou evolucí, 
doma by mohli říci i lehkou revolucí. Na 
začátku prvního stupně jsem byla tichá 
holčička, která při vyvolání šeptala.

Celkově, „za mých mladých let“ to na naší 
škole bylo jinačí. Nepoužívali jsme takové 
„vymoženosti” jako iPad, nedostávali jsme 
ovoce, když kolem procházel někdo z devátého 
ročníku, zkameněli jsme… no prostě jiná 
generace.

Okolo třetí třídy, jsem byla doslova jiná, 
snažila jsem se na sebe upozorňovat, ne vždy 
v pozitivním slova smyslu. Byla jsem celkem 
rváč a prostě jsem se snažila být „cool”, 
naštěstí mi paní učitelka srazila hřebínek, než 
jsem něco vyvedla. Moje paní učitelka… no, 
někdy jsme ji celkově jako třída neměli rádi, 
jelikož byla moc přísná a dávala nám stále 
úkoly, ale dodnes jsem jí za to vděčná, jelikož 
bez toho bych se nenaučila učit.

Jak jsme se přehoupli přes pátou třídu, 
bylo to těžší. Změnila se nám třída, měli jsme 
nového učitele a byli i nový spolužáci. Trvalo 
to dlouho, ale zvykli jsme si na sebe a vytvořili 
alespoň nějaký kolektiv. Ne perfektní. Ale 
který taky je?

Druhý stupeň… nejlepší doba mého 
dosavadního života. Někdy přišly i hrozné 
chvíle, ale bez nich by to nešlo. Člověk se 
celou dobu hledá, ztrácí kamarády, dělá si 
nové kamarády, je vystresovaný a někdy na 
všechno kašle.

Za svůj „pobyt” na druhém stupni jsem 
zjistila, že mám více tváří. „Pohodářka” – 
taková jsem do té chvíle, než mi oznámí, že 
se budou psáttesty. „Studyholik” – někdy 
jsem schopná se kvůli testu učit cca do 
2.00. Většinou to dělám, jen když mi teče 
do bot, a to je cca tak 2xtýdně. „Stresařka” 
– mě byste vedle sebe mít nechtěli, kdybyste 
psali přijímací zkoušky. Klepu nohou, zuby, 
propiskou, prostě čím to jde.

Příští rok to bude asi největší změna za můj 
celý život. Přestupuji na jinou školu. Všechny 
ty budovy, ve kterých jsem dospěla, všichni ti 
kamarádi budou pryč. A budu jen já a moje 
nová škola. Všichni ze ZŠ Lesní mi budou 
chybět, děkuju za dobré zázemí.

Lidi, zažila jsem s vámi super věci a budete 
mi chybět.

 Andrea Mašínová, žákyně 8. ročníku

…



2825 26 27 MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2017

POHÁR ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE FLORBALU

Pod záštitou Českého florbalu se v průběhu školního roku 
konal florbalový turnaj určený žákům 4. a 5. tříd. Do turnaje, 
který svým finálovým utkáním gradoval v  pátek 21.  dubna 
v aréně Sparta v Praze, se přihlásilo více než tisíc škol.

Družstvo našich čtvrťáků a páťáků si před začátkem bojů 
v  základních skupinách vytyčilo jeden cíl. Raději možná 
sen než cíl. Poprvé v  historii existence tohoto turnaje jsme 
si moc přáli porazit všechny silné týmy z Liberce a zahrát si 
kolo krajské. Nikdy jsme prozatím neměli možnost potkat se 
v zápasech se školami z Jablonce, Semil či České Lípy.

Tu možnost jsme si skutečně vybojovali a náš sen si splnili. 
Ba co víc. Po úžasném finálovém vítězství 6:3 nad soupeřem 
ze ZŠ T. G. Masaryka z  Lomnice nad Popelkou jsme si jako 
krajští vítězové vybojovali právo reprezentovat Liberecký 
kraj ve finále národním, kterého se na konci března účastnilo 
8 nejlepších týmů z Čech.

Náš prvotní sen byl rázem přebit touhou utkat se, a třeba 
i  vyhrát, s  týmy z  Prahy, Plzně, Milevska, Kladna či Kolína. 

A  ani v  národním finále se nakonec nenašel žádný tým, 
který by naše mužstvo porazil, a tak jsme se do školy vraceli 
s  titulem nejlepšího týmu Čech. Poslední zastávkou v  naší 
jízdě už bylo finále republikové.

To se konalo koncem dubna v  Praze v  aréně Sparta. Ani 
v něm jsme se neztratili a porážet zvučné soupeře bavilo naše 
kluky dál. Tým ZŠ Lesní potvrdil pro letošní školní rok pozici 
nejlepšího florbalového týmu z  Čech. Na Moravě se našel 
jediný tým, který naše mužstvo v  cestě za titulem zastavil. 
Kluci ze Znojma v  dramatickém finálovém zápase necelé 
dvě minuty před koncem vyrovnali stav a  v  samostatných 
nájezdech se stali šťastnými vítězi celého turnaje.

Být druhým týmem České republiky je pro nás obrovský 
úspěch. Dokázali jsme si přeci splnit náš sen zahrát si poprvé 
v historii krajské kolo. Celému týmu patří za účast v turnaji 
obrovská gratulace.  

 Aleš Dlouhý, učitel na prvním stupni
 a trenér školního florbalového týmu

…



ŠTAFETOVÝ POHÁR 2017

V PECCE UŽ NÁS ZNAJÍ!

Jeden z  dalších úspěchů Základní 
školy Dobiášova se zrodil na poli 
štafetového běhu. Na konci května 
se v Čáslavi na atletickém stadionu ve 
Vodrantech konalo republikové finále 
čtvrtého ročníku Štafetového poháru. 
Patronkou Štafetového poháru je 
Ludmila Formanová, špičková česká 
atletka a  mistryně světa. Ludmila 
trénovala pod vedením české atletické 
legendy Jarmily Kratochvílové 
a dokázala získat mnoho medailí.

Naše škola se takto daleko dostala 
poprvé za celou existenci soutěže, kdy 
jsme se probojovali přes okresní kolo, 
které se konalo 28.  dubna 2017 na 
Městském stadionu v  Liberci. V  okresním kole jsme si hravě 
poradili se všemi soupeři, a postoupili tak do kola krajského. 
Krajské kolo se konalo 16. května taktéž na Městském stadionu 
v  Liberci. Tento závod byl o  poznání těžší a  náš tým musel 
pořádně zabojovat, abychom postoupili do vytouženého 
celorepublikového finále.

Společným úsilím jsme to však dokázali a porazili loňského 

finalistu z  Jilemnice o  pouhou jednu vteřinu. Štafetového 
poháru se v roce 2017 zúčastnilo celkem 654 základních škol, 
proto je velikým úspěchem, že se žáci naší školy dostali mezi 
nejlepších šestnáct,  statečně bojovali ze všech sil. Všem 
zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy 
a skvělé sportovní výkony.  

 Michaela Novotná, ZŠ Dobiášova

Ve dnech 12. až 14.  června  2017 proběhl v  kempu Pecka 
u Nové Paky jubilejní 10. ročník republikového finále vybíjené 
žáků 1. stupně základních škol. Z pondělí na úterý se odehrála 
kategorie dívek a z úterý na středu kategorie otevřená.

Na začátku školního roku je v  každé kategorii do soutěže 

přihlášeno více než 1000 škol z  celé České republiky. Do 
republikového finále se podaří přes okrsková, okresní a krajská 
kola probojovat pouze 16 nejlepším týmům Česka v  každé 
kategorii. V  Pecce se sejdou téměř vyrovnané a  výborně 
připravené týmy a o výsledku často rozhodne psychika hráčů 

a  někdy i  štěstí. Pro diváky je to výborná 
podívaná.

Účast na republikovém finále v Pecce je pro 
všechny školy velkým úspěchem. Naše škola 
má letos úspěch dvojnásobný, protože jsme 
se probojovali v obou kategoriích.

Chlapci obsadili pěkné 11. místo v kategorii 
A  (otevřené) a  dívky 14. místo v  kategorii B 
(dívek). I  když nemáme medailová umístění 
jako v  některých minulých ročnících, jsme 
pyšni na to, že v Pecce už nás znají. Chlapci se 
do republikového finále probojovali již po třetí 
a dívky po osmé. V dívčí kategorii se Dobiáška 
jako jediná škola z  celé České republiky 
probojovala na Pecku od 3. ročníku pokaždé!

Kluci a holky, děkujeme!
 Monika Nečasová
 trenérka týmů ZŠ Liberec, Dobiášova

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA
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KNIHA PLNÁ HORORŮ

Co za tímto názvem stojí? Zrealizovaný sen žáků ZŠ 
Kaplického v Liberci. Osmnáct hororových povídek doplnilo 
sedm básní stejného žánru a neodmyslitelně i ilustrace plné 
děsu a  napětí. Před každým příběhem se čtenář seznámí 
s profilem konkrétního autora.

Úspěšnost této knihy vyjadřují zejména ohlasy čtenářů. 
Nejčastějším je konstatování, že ji přečetli v rekordním čase 
a  jedním dechem. Další je pak dotaz, kdy se dočkají jejího 
pokračování.

Poděkování patří také pedagogům, kteří žáky k  jejich cíli 
dovedli, a samozřejmě i Fondu vzdělávání statutárního města 
Liberec za jehož přispění kniha mohla spatřit světlo světa.

JARMARK

Tradiční Kaplický jarmark začal 6. června svižným úvodem 
báječného DJ. Připraveno bylo pódium pro vystoupení našich 
žáků, která doplnilo taneční vystoupení skupiny Jizerský 
bodlák. Radost návštěvníkům jarmarku udělaly stánky 
s  originálními výrobky a  občerstvením vlastní výroby. Pro 
děti a rodiče bylo dále připraveno malování na obličej, jízda 
na koních či výroba vlastního mýdla.

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ŽÁKŮ

Každý rok se těšíme na dvě setkání s  našimi polskými 
přáteli ze sportovní školy v  Lubinu. Na podzim jezdíme 
my do Polska a  na jaře oni k  nám. Věnujeme se kreativně‑
vzdělávacímu programu, rozvíjíme jazykové dovednosti, 
a  hlavně poznáváme odlišný životní styl. Žáci jsou vždy 
ubytováni v rodinách. Nejlepším zážitkem letošního setkání 
byla návštěva polského dolu na měď a  u  nás workshop 
zdravého životního stylu. Loučení nebývá smutné, neboť 
jsou všichni propojeni Facebookem.

Kvapem se přiblížil konec školního 
roku a  žáci mají za sebou skoro 
všechny letošní soutěže a  akce. 
Nejen rodič, ale i  pedagog má 
z  dosažených úspěchů, obrovskou 
radost. Rádi bychom vyzdvihli 
vynikající výsledky našich žáků  
z 5. A, ZŠ Kaplického Liberec.

Oskar Jirásek obsadil 2.–6.místo 
okresního kola v Pythagoriádě. Dále 
získal 3. místo na šachovém turnaji 
(v kategorii U12)  – Valdštejnské 
slavnosti a 6.místo v (kategorii U8–
U14). Šachy Oskara baví a svůj další 
úspěch (8. místo) slavil na turnaji 
„Jarní Kapličák 2017”.

Veronika Pávová a  Matěj Maršík získali 4. místo (soutěž 
družstev) v  Dopravní soutěži, pořádané městem Liberec. 
Prokázali nejen znalosti, ale i vytrvalost a logické uvažování.

Matěj Maršík ukázal svoje další znalosti v naučné soutěži 
„Vlastík“, kde se svým družstvem obsadil 2. místo. V okresním 
kole Pythagoriády (pro 5. ročník) vybojoval 7.–10.místo. 
VMatematické olympiádě okresního kola (pro 6. ročník) se 
umístil na 20.–22.místě.

Vojtěch Kotek se stal krajským semifinalistou v  Logické 
olympiádě.

Adam Sznapka zaujal v  Matematické olympiádě, 
v okresním kole 20.místo z úspěšných řešitelů.

David Vedral všechny přesvědčil, že pro něj není žádná 
soutěž příliš těžká. Obsadil v matematické soutěži „Klokánek“ 
pro 5. ročnk 1. místo v  krajském kole. V  Matematické 
olympiádě pro 5. ročník v  okresním kole, 6.–18.místo a  pro 
6. ročník 1.–5. místo. V  další matematické soutěži Pangea, 
pro 5.ročník, se stal v krajském kole absolutním vítězem. 
Své úspěchy, rozšířil v soutěži Pangea ve státním kole na 8. 
a  11. místo. Ani Pythagoriáda není pro Davida neznámou, 
v okresním kole pro 5. ročník obsadil totiž 2.–6.místo. Nejen 
matematika, ale i šachy jsou pro Davida radostí, a tak vyhrál 
8. místo v  šachovém turnaji (II. liga). Jeho všestrannost 
dokazují i další úspěchy, a to v oblasti karate (Gryf Liberec).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO
Z ÚSPĚCHU MÁ KAŽDÝ RADOST
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ROČNÍKOVÉ PROJEKTY V 9. ROČNÍKU

Již třetím rokem se naši deváťáci zabývají ročníkovými 
projekty. Projekty si vybírají a  plánují od začátku školního 
roku v rámci předmětu pracovní výchova. Projekty jsou různé, 
a  přesto mají společné rysy,  jako je psaná část, praktický 
výstup a prezentace s obhajobou.

Hlavní myšlenkou je podpořit žáky v tom, čemu se věnují – 
jejich záliby, koníčky a  zájmy. Aniž bychom si to mnozí 
uvědomovali, právě v  těchto oblastech jsou žáci vlastně 
„experty“, jelikož se těmto zájmům věnují již delší dobu 
a komise v závěru roku jen „zírá“, co všechno znají a umí.

Pracovní výchova v  devátém ročníku je zaměřena na 
svět práce jako takový, žáci si volí střední školy, kde chtějí 
studovat, navštěvují úřad práce, ale také plní tzv. profilovací 
testy, nebo‑li testy zájmu a  osobnosti. Ročníkový projekt 
je pak provázán s  digitálními technologiemi, tvorbou 
a  úpravou fotografií, tvorbou videa, ale také základní prací 
s  PC (kancelářský software), a  hlavně prezentováním své 
vlastní práce.

V  závěru školního roku probíhá prezentace a  obhajoba 

projektů. Ta probíhá v  malých skupinkách, ale každý žák 
si může na obhajobu pozvat své publikum. Díky tomu se 
letošních obhajob účastnili i  bývalí žáci, kteří letošním 
deváťákům pomáhali s  jejich prací, rodiče nebo žáci nižších 
ročníků. Obhajoby navštívili také všichni žáci budoucí 
devítky, mohli se tak inspirovat prací svých předchůdců 
a využít posledních dní školního roku ke sdílení mezi sebou.

Každý rok vznikají projekty, které jsou velmi pozoruhodné, 
a odhalují tak velký potenciál některých žáků. Takoví žáci jsou 
pak při slavnostním předávání vysvědčení v  ostašovském 
kostele svatého Vojtěcha oceněni diplomem za vynikající 
ročníkový projekt, případně za výborný praktický či textový 
výstup.

Jsme rádi, že se k  nám vrací absolventi s  pozitivním 
ohlasem, jak je ročníkové projekty připravily na samostatnou 
práci, kterou po nich požadují některé střední školy. Zejména 
pak v  tom, že museli zpracovat něco „většího“ a  že se díky 
projektům naučili čerpat z různých zdrojů, citovat, a hlavně 
si práci rozplánovat a postupně ji realizovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘÍŽANSKÁ
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CIRKUS HAPPY KIDS V OSTAŠOVSKÉ ŠKOLE

Projektový týden s  cirkusem Happy Kids byl bezesporu 
největší událostí, která se v naší škole v tomto školním roce 
stala. Celé to začalo příjezdem cirkusáků a stavbou šapitó, se 
kterou nám přišlo pomoci 25 rodičů. V pondělí jsme se podívali 
na ukázkové cirkusové vystoupení a hned jsme začali trénovat 
své vlastní kousky.

Děti se rozdělily podle svého zájmu na akrobaty, 
kouzelníky, klauny, fakíry, polykače ohňů, tanečníky, 
provazochodce, žongléry a  pod vedením zkušených 
cirkusáků po tři dny nacvičovaly své číslo. Společně se 
jim podařilo vytvořit dvouhodinové představení, které 
dvakrát sehrály pro návštěvníky našeho cirkusu. A že bylo 

vyprodáno – na obě představení se přišlo podívat přes 200 
návštěvníků. Odměnou jim byl zasloužený aplaus celého 
cirkusového stanu.

Proč jsme si cirkus do školy pozvali? Chtěli jsme dát dětem 
možnost se něco neobvyklého naučit, zažít pocit úspěchu, 
otestovat vlastní hranice a třeba odhalit svůj netušený talent, 
který by v běžném životě mohl zůstat nepovšimnutý.

Všech 134 zapojených žáků využilo tuto příležitost naplno 
a  bravurně se ujalo svých vystoupení a  výsledkem byl 
neopakovatelný zážitek. Patří jim veliké poděkování, klobouk 
dolů a  palec nahoru! Děkujeme i  rodičům, kteří projekt 
podpořili a pomohli škole celou akci zorganizovat.
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V  lednu 2014 se v  naší škole v  Machníně otevřela pobočka 
Krajské vědecké knihovny v Liberci. Po třech letech její existence 
se ukázalo, že umístění do školy bylo velice přínosné nejen pro 
obyvatele Machnína, ale také pro školu. Jsme rádi, že si můžeme 
spolupráci s pobočkou jen pochvalovat. V průběhu uplynulých 
let byla zorganizována řada zdařilých akcí a  některé z  nich se 
stávají součástí našeho společného soužití.

V  letošním školním roce se v  září všichni žáci seznámili 
s  novou paní knihovnicí Radkou Svobodovou a  rovněž 
s  provozním řádem knihovny, která je tu otevřena každé 
pondělí od 11.00 do 17.00 hodin i pro veřejnost.

V  říjnu se v  knihovně uskutečnila beseda o  krásách 
podzimu. V prosinci připravila paní knihovnice ve spolupráci 
s  učitelkami mikulášskou besídku. V  únoru proběhl Den 
darování knih, kdy si každý žák mohl vybrat jednu knihu, 
kterou si mohl odnést domů, k tomu také dostal pamětní list, 
který mu tento den připomínal. V březnu jsme se celá škola 
vypravili do hlavní budovy KVK v  Liberci na malou exkurzi. 

Všichni žáci si mohli projít dětské oddělení, půjčit si knihu 
a  na místě s  ní pracovat a  pak ve zkratce říci, o  čem četli. 
Tomuto se také učíme v  dílnách čtení, které jsou součástí 
českého jazyka. Následně jsme se přemístili do hudebního 
kabinetu, kde jsme si prožili Muzikohrátky. V noci z 31. března 
na 1. dubna (jako každoročně) proběhla Noc s Andersenem. 
Letošním tématem byl komiks Čtyřlístek. Každý žáček si na 
památku odnesl jeden výtisk oblíbeného časopisu domů.

V  dubnu proběhly dvě besedy na téma Velikonoce 
a  velikonoční tradice a  „Čarodějnice“. Obě besedy vedla 
zkušená lektorka Hana Langrová.

I  když se mnohým může zdát, že v  tomto školním roce 
byl již dostatek akcí ve spolupráci s naší knihovnou, tak nás 
ještě čeká pasování prvňáčků na čtenáře. Toto se uskuteční 
v červnu. Prvňáci kromě pasování a dekretu obdrží knížku.

A  pak už se všichni rozjedeme na prázdniny a  budeme se 
těšit na září, kdy nás knihovna opět přivítá. Velice si vážíme 
této spolupráce a společného soužití pod jednou střechou.

SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY V MACHNÍNĚ S POBOČKOU KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI
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ZÁMĚR NA VÝSTAVBU NOVÉ TĚLOCVIČNY A VENKOVNÍHO AREÁLU

Základní škola Ještědská je druhou největší školou v Liberci. 
V  současné době ji navštěvuje 661 žáků, na druhém stupni 
jsou třídy s  rozšířenou výukou tělesné výchovy. Pro tento 
počet žáků je k dispozici pouze jedna tělocvična, krytý bazén 
a venkovní sportovní areál, který zahrnuje asfaltový atletický 
ovál, travnatou plochu a multifunkční hřiště.

Škola zajišťuje 60 hodin tělesné výuky, a proto je kapacita 
naší tělocvičny na samé hranici únosnosti. Velmi často 
využívají tělocvičnu dvě třídy najednou, tj. i  přes 50 žáků. 
Školní bazén je plně obsazen našimi žáky denně od 8 do 15 
hodin.

Venkovní asfaltový ovál nevyhovuje po zdravotní stránce, 
hrozí nebezpečí úrazů po pádu a  má také špatný vliv na 
kosterní i  svalovou soustavu. Travnatá plocha je velmi 
nerovná, a proto neumožňuje plné využití pro sporty (fotbal, 
softball). Multifunkční hřiště bylo naposledy rekonstruováno 
v roce 2001 a polytanový povrch vyžaduje generální opravu.

Z  výše uvedeného vyplývá, že venkovní areál je ve velmi 
špatném technickém stavu, proto je také pro veřejnost 
zcela uzavřen. V  oblasti Horního i  Dolního Hanychova není 
v současné době adekvátní sportovní zázemí.

Základní škola Ještědská je dlouhodobě tradiční školou se 
sportovním zaměřením. I přes stávající neutěšené podmínky 
mají žáci naší školy velmi dobré výsledky v  kraji i  v  celé 

republice. Škola vychovala řadu reprezentantů. Rádi bychom 
našim žáků pro jejich rozvoj poskytli kvalitní, a  hlavně 
bezpečné podmínky. Chtěli bychom, aby se škola stala 
komunitním centrem hanychovské oblasti. Škola by měla 
být místem setkávání místní veřejnosti. A  celý projekt tuto 
myšlenku podporuje.

Projektový záměr by měl splňovat kritéria pro pořádání 
větších sportovních akcí. To znamená standardní rozměry 
multifunkční sportovní haly, úložné prostory pro nářadí, 
náčiní a sportovní pomůcky, místa pro diváky, šatny a zázemí 
pro sportovce, sociální zařízení, klubovnu pro jednání a místo 
pro možné občerstvení.

Sportovní areál by měl obsahovat multifunkční hřiště 
pro míčové sporty, hřiště s  umělým povrchem pro fotbal, 
bezpečný atletický ovál s dráhami, sektory pro skok daleký, 
skok vysoký a vrh koulí, tenisové hřiště a hřiště na plážový 
volejbal. Dále pak parkovací místa, zázemí pro sportovce 
(šatny a  sociální zařízení, včetně sprch) a  zázemí pro 
správce areálu.

Projektový záměr podpořili: Sportovní klub Ještěd (oddíl alpských 
disciplín), Český volejbalový svaz, Spolek RAK, SRPŠ Ještědská, 
Ondřej Rybář (šéftrenér reprezentace biatlonu ČR), Osadní výbor 
Horní Hanychov.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ
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VIZUALIZACE NOVÉ TĚLOCVIČNY A VENKOVNÍHO AREÁLU

SOUČASNÝ AREÁL
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