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EDITORIAL

Milí čtenáři,
kalendář nezná žádná zastavení, takže se už zase 

nachýlil konec dalšího školního roku. Hned na úvod 
dnešního resumé bych proto chtěl všem učitelům 
i  nepedagogickým pracovníkům našich základních 
škol poděkovat za deset měsíců vskutku vyčerpávající 
práce (kdo neučil, nikdy nepochopí) a souběžně popřát 
co nejklidnější a  nejpohodovější prázdniny. Kolegové, 
velmi si Vaší práce vážím.

Kaleidoskop z  oblasti vzdělávání zahájím krátkou 
notickou o  stávajících přestavbách našich dvou 
základních škol  – ZŠ náměstí Míru a  ZŠ 5.  květen. 
Zatímco jedna rekonstrukce je pomalu před koncem 
a  na začátku srpna by škola měla být předána zpět 
do užívání, děti a  učitelé z  5.  května budou muset 
v  náhradních prostorách v  Mařanově ulici ve Vesci 
vydržet až do září či října. Objekt bývalého soukromého 
gymnázia a později ubytovny bude ale vzdělávání sloužit 
i posléze: pevně věřím, že už od září zde budou působit 
první tři ročníky waldorfské školy, která je součástí 
ZŠ Kaplického v  Doubí. S  objektem jako s  náhradními 
prostory přitom počítáme ve střednědobém výhledu 
i  dál: minimálně dvě další naše školy by tu mohly 
po dobu své rekonstrukce najít dočasné zázemí. Ale 
o tom, až přijde čas.

Společně s  kolegy z  iQlandie a  Technického muzea 
jsme se rozhodli založit Nadační fond LISTEM 21. Jeho 
název odkazuje na aktuálně žádoucí trend posílení 
vzdělávání polytechniky (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) a  i  cíl míří k  témuž  – 
prostřednictvím fondu chceme koordinovat vzdělávání 
přírodovědných a  technických předmětů externími 
subjekty a shromažďovat prostředky k jeho financování. 
Naše školy totiž většinově postrádají kvalitní zázemí 
k  tomuto typu výuky, což je dále neudržitelné. Rádi 
bychom, aby v  dalších měsících k  fondu přistoupil 
i  Liberecký kraj, stejně jako Technická univerzita 
v Liberci. Uvidíme, zda se nám to podaří.

Poměrně velkou změnou je i  personální posílení 
tzv. školských rad. Až dosud v  nich zasedal zástupce 
pedagogů, rodičů a  zřizovatele (nominant politických 
stran). Nově chceme počet členů zdvojnásobit, jak nám 
umožňuje školský zákon. Rodiče i  pedagogové tedy 
zdvojnásobí své zastoupení, šestým členem by pak 
měl být nominant osadních výborů či místních spolků. 
Cíl tohoto opatření je dvojí  – jednak chceme zvýšit 
roli školských rad, a  to zejména v  oblasti koncepční 
a  strategické práce (spolupráce na tvorbě ŠVP či 

rozvojových dokumentů škol), za druhé sledujeme 
daleko vyšší zakotvení školy v  místní lokalitě, chcete-
-li ve spádovém obvodu, rozvoj její komunitní činnosti, 
jejího přirozeného přesahu za hranice vlastních 
školských budov. Ředitelé škol mají možná z  tohoto 
kroku obavu, podle mě však zbytečnou. Ti dobří z nich 
(a  takových je významná většina) si totiž dokážou 
bez problémů obhájit své teritorium a  autonomii 
rozhodování a  naopak naplno využijí smyslu této 
inovace pro další rozvoj školy. A to je pro mě podstatné. 
Nu a  pro ty zbylé to může být potřebný impulz k  tak 
žádoucí progresi. Vzdělávání je naprosto zásadní 
kapitolou v  životě společnosti a  musí postupovat 
stále vpřed; stagnaci či dokonce zaostávání si vůbec 
nesmíme připouštět.

Přeji Vám, milí čtenáři, krásné léto, požehnané 
dostatkem slunce i vody. A v září ve školních škamnách 
zase na shledanou.

Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu, školství, 

sociální věci a cestovní ruch
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Principy demokratické spolupráce 
uplatňujeme v  ZŠ U  Soudu také díky 
dlouhodobému fungování našeho 
školního parlamentu. A  díky této 
spolupráci nechybí v  našem školním 
dění nové nápady.

V právě končícím školním roce z této 
filozofie vzešlo množství třídních, 
mezitřídních i  celoškolních akcí 
a projektů, které žákům a pedagogům 
nejen zpestřují učební povinnosti, ale 
i pomáhají k osobnostnímu růstu.

Za všechny tradiční projekty 
lze jmenovat například celoroční 
spolupráci prvních a  devátých 
ročníků, tedy určitou formu 

patronace nejmladších a  nejstarších 
žáků. Obzvlášť zajímavá s  velkým 
osobnostním přesahem se tato 
spolupráce jeví v  případě, kdy 
současní deváťáci začínali u  téže 
paní učitelky jako jejich nejmladší 
„kolegové“. Tak tomu bylo právě 
letos. Děti společně strávily 
některé školní dny, akce, projekty, 
prožily spolu několikadenní výjezd 
s  přírodovědným a  vlastivědným 
zaměřením, sportovní pobyt, spaní ve 
škole. Není tedy divu, že i dvoudenní 
závěrečný školní výlet se rozhodly 
strávit ve společné harmonii.

Z  projektů naprosto nových 

jmenujme ten, za jehož vznikem 
také hledejme školní parlament  – 
Den naruby. V  rámci této závěrečné 
akce jsme se rozloučili 24.  června 
se školním rokem, spolužáky, jejich 
rodiči, pedagogy a dalšími pracovníky 
školy. 

Na programu byly celodenní 
zábavné i  vzdělávací činnosti, 
odpolední vystoupení pro rodiče, 
školní diskotéka, kterou připravila pro 
celý 1. stupeň skvělá 9. A, občerstvení 
v  kavárničkách a  čajovnách nebo 
závěrečné opékání buřtů s kytarovým 
doprovodem našich hudebních 
kroužků.

1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU

PRINCIPY DEMOKRATICKÉ SPOLUPRÁCE
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO

V  sobotu 1.  června se na hřišti ZŠ 
Vrchlického uskutečnil již druhý roč-
ník závodů rodičů s dětmi, tentokrát 
s názvem Vrchliáda. 

Krásné, teplé počasí přilákalo cel-
kem 38 týmů a  spousty diváků, kte-
ří poskytli velmi důležitou morální 
podporu nejen dětem, ale především 
sportujícím rodičům, z kterých občas 
byla vidět značná nervozita. 

Po oficiálním zahájení se každý ro-
zutekl do různých koutů hřiště, kde 
porovnávali nejen svoji šikovnost, ale 
i  fyzickou zdatnost s  ostatními rodi-

nami. Po dvou hodinách urputného 
snažení došlo na finální vyhlášení, 
kdy byli odměněni ti nejlepší v každé 
z 9 disciplín a první 3 týmy, které do-
sáhly nejlepšího průměru umístění ve 
všech disciplínách. 

Na třetím místě se letos umístil 
tým Smíšků, druhé místo obsadil tým 
Podzimkovi a  první místo obhájili 
Sajfíci, tentokrát s  doprovodem ma-
minky. Speciální pochvala patří naší 
kolegyni paní učitelce Slabé, která se 
odvážila zúčastnit se se svou dcerou, 
a umístily se na těsném 4. místě. 

Po vyhlášení výsledků jsme se 
odebrali na pozemky hřiště, kde 
nás čekalo pohoštění od pana ředi-
tele Skalského – spousta buřtů, le-
dové osvěžení a  nádherný hudební 
doprovod zajištěný rodinou Červe-
ňákových. Po dni plném sportu a  s 
břichem plným buřtů se zbytek zá-
vodníků odebral do svých domovů, 
kde dobíjeli ztracenou energii. Ještě 
jednou bychom chtěli velmi poděko-
vat všem zúčastněným a  doufáme, 
že se uvidíme i na příštím ročníku!

 L. Chamer, M. Horáková
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Chodit na štaflích jako malíři nebo smontovat stojánek 
na mobil, to si v pátek 12. dubna mohla vyzkoušet skupinka 
sedmáků a osmáků. 

Navštívili totiž střední školu strojní, stavební a dopravní 
na Letné a  seznámili se tam s  tím, co obnáší studijní 
obor malíř a  truhlář. V  dílnách je při práci vedli zkušení 
mistři i  samotní studenti. Každý dostal možnost sestavit 
si a  pomocí aku šroubováku sešroubovat stojánek na 
odkládání mobilu. Připomínal rozkládací lehátko a  ti 
šikovnější zvládli ve vymezeném čase stojánky hned dva. 

Zatímco jedna skupina trávila čas s  truhláři, druhá se 
učila techniku fládrování. Pomocí speciálního válečku 

dokázali naši žáci vytvořit imitaci dřevěné desky. Byli 
velice šikovní. Samotný pan mistr prohlásil, že dokázali 
za chvilku to, co někteří jejich studenti nezvládnou za 
celý rok. K  malířům však neodmyslitelně patří i  chůze na 
štaflích. Že to není nic jednoduchého a někdy to i bolí, děti 
také poznaly. Překvapené byly i z toho, že součástí výuky je 
i umění padat ze štaflí. 

Na závěr si všichni své výrobky nalakovali a mohli odnést 
domů. Série návštěv na této škole bude pokračovat, takže 
se máme na co těšit.

 
Marcela Lubasová 

ŽÁCI SI ZKOUŠÍ ŘEMESLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU
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POZOROVÁNÍ PTACTVA

V  květnu se žáci v  rámci výuky Ekologických praktik účastnili ko-
mentované ornitologické vycházky, kterou připravil Martin Pudil ze 
Severočeského muzea v Liberci.

Za krásného slunečného počasí vycházka začala na naší školní za-
hradě, kde jsme pozorovali ptačí druhy, o  kterých jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí. Pak jsme se s dalekohledy vydali do blízkého oko-
lí. Byli jsme překvapeni, kolik ptačích druhů se v okolí školy vyskytuje. 
Naše pozorování bylo také spojené s odchytem do nárazových sítí, ve 
kterých se zachytily sýkora koňadra a pěnice černohlavá a které jsme 
si prohlíželi úplně zblízka. 

Na závěr povídání byly také sýkora i pěnice okroužkovány a vypuště-
ny zpět do přírody. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, rozeznávali 
hlasy ptáků, pozorovali a našli hnízda některých z nich.

V  návaznosti na ornitologickou vycházku se žáci navečer sešli na 
školní zahradě, aby na ní přespali a mohli ráno pozorovat a sčítat ptačí 
druhy v rámci zapojení do soutěže Živé zahrady.

Na ohni jsme si opekli buřty a sladké trdelníky. Po setmění jsme se 
vydali do ruprechtického kostela, který byl v rámci Noci kostelů ote-
vřen pro širokou veřejnost. Skoro k půlnoci jsme se unaveni zachumlali 
do svých spacáků a usnuli. V brzkých ranních hodinách některé z nás 
probudil ptačí zpěv, ale to se nám ještě nechtělo z vyhřátých spacáků 
do chladného rána vylézat. Po šesté hodině jsme už byli všichni probu-
zeni a za svitu ranního sluníčka a ptačího zpěvu jsme vstali. Pozorovali 
jsme ptačí druhy pro sčítání Českého svazu ochránců přírody a bylo 
jich opravdu hodně. Během celého pobytu na zahradě jsme sledovali 
i  dění v  budce s  webkamerou, kde hnízdí modřinky, kterým každým 
dnem vyletí dva potomci.
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PRVNÍ POMOC NA ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU

Žáci ZŠ nám. Míru se v  dubnu účastnili 
setkání se zahraničními studenty a  za-
městnanci TUL v  prostorách Univerzitní-
ho náměstí a menzy na akci Speak-Dating. 
Na dvanácti stanovištích měli možnost se 
setkat s lidmi z různých kultur světa (Řec-
ko, Francie, Turecko, Tchaj-wan, Ukrajina, 
Španělsko, Polsko…) a  seznámit se ales-
poň trošku s jejich kulturou nebo osobním 
příběhem.

  Dostali za úkol zjistit co nejvíce zají-
mavostí o  zemích, ze kterých studenti 
pocházejí, o  studentech osobně, o  jejich 
názorech na život v České republice, o je-
jich koníčcích či zálibách. Naši žáci před-
čili veškerá naše očekávání a se studenty 
suverénně komunikovali v angličtině, což 
překvapilo i samotné aktéry a pořadatele 
akce. 

  Děkujeme organizátorům z  TUL, že 
jsme se mohli této milé akce zúčastnit.

Žáci 8. a  5. ročníku navštívili Fakultu zdravotnic-
kých studií na TUL, která pro ně připravila dvouhodi-
nový vzdělávací program základů poskytování  prv-
ní pomoci. V  první části je Bc. Stanislav Mackovík 
seznámil s  činností letecké záchranné služby a  se 
základními pravidly poskytování první pomoci s dů-
razem na prevenci úrazů při sportovních aktivitách. 

V druhé části programu si pod vedením studentů 
fakulty prakticky vyzkoušeli postupy při ošetřování 
krvácející rány a při nepřímé masáži srdce na figurí-
ně. Součástí programu byla také ukázka přístrojové-
ho vybavení sanitního vozu fakulty.

 Pro žáky byl program přínosný, doplnili si znalos-
ti z hodin biologie člověka a prakticky si vyzkoušeli 
úkony při poskytování první pomoci. Tímto bychom 
chtěli Fakultě zdravotnických studií za celou akci po-
děkovat.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA

 Naše škola se již několikátým rokem účastní  Hejtmanova 
poháru. Soutěží se ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Žáci si 
v  rámci této soutěže zopakují a  vyzkouší trochu z  fotbalu, 
basketbalu, gymnastiky a  celkové obratnosti. Výborné je, 
že za soutěží není třeba nikam jezdit a zapojí se do ní celá 
škola. Dobrou tradicí pro naše žáky a  jejich rodiče je také 
vánoční turnaj v badmintonu. 

Nezahálíme ani v  jiných sportech. Například dívky  
1. stupně letos poprvé postoupily ve florbalu do krajského 
kola a obsadily krásné 6. místo. V atletice naši malí sportovci 
z 1., 3. a 5. ročníku postoupili z okresního kola do krajského 
finále, kde třikrát obsadili deváté místo a  dvakrát místo 
desáté. 

Žáci pátých tříd se letos zúčastnili prvního ročníku 
v  přehazované, kde ze základního kola postoupili do 

okresního a  získali po lítém boji třetí místo. Ve vybíjené, 
která je jejich dalším oblíbeným sportem, skončili 
v  okresním kole opět na velmi pěkném 3. místě. Pro  
5. ročník jsme letos také uspořádali třídenní cyklistický 
výlet do okolí Osečné.

     Do sportovních aktivit se pravidelně zapojuje i naše školní 
družina a  školní klub. V  lednu a  v  únoru se žáci zúčastnili 
lekce lezení s  jištěním i  bez jištění, tzv. boulderingu, na 
horolezecké stěně Šutr pod vedením zkušených odborníků. 
Dále se naše škola stala součástí projektu AŠSK „Sportuj ve 
škole“, v jehož rámci probíhají jednu hodinu týdně lekce pro 
děti navštěvující odpolední družinu.

Takže na závěr lze říci jediné – přejeme si, aby u nás ve škole 
ani jedno dítě nestálo a nenudilo se. Aby všichni sportovali, 
všichni se společně bavili.

ŽIJEME SPORTEM

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2019
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Pěvecký sbor Slunečnice ze ZŠ Švermova i  v tomto 
pololetí pokračoval ve své činnosti. Ohlédneme-li se zpět, je 
zřejmé, že vůbec nezahálel. Zúčastnil se spousty koncertů 
a  vystoupení, a  proto bylo potřeba, aby se jeho členové 
kromě klasických zkoušek intenzivně připravovali také na 
soustředěních.

Mezi významné aktivity sboru patřilo například jeho 
vystoupení na onkologickém oddělení liberecké nemocnice 
v rámci projektu Tulipánový měsíc, který je realizován každý 
rok v březnu. 

Začátkem dubna se potom Slunečnice zúčastnila 
krajského kola přehlídky dětských a středoškolských sborů 
v Jablonci nad Nisou.

Z  dalších aktivit pěveckého sboru Slunečnice je třeba 
zmínit pravidelné koncerty, hojně navštěvované zejména 
rodiči, konající se přímo ve škole.

Členové sboru byli také oceněni velkým potleskem 
během vystoupení na Velikonočních trzích v Praze, kde měli 
silnou konkurenci v podobě různých folklorních, tanečních 
a divadelních souborů. Svou účastí zde podpořili charitativní 
projekty.

Za zmínku jistě stojí i vystoupení na festivalech, na nichž 
získala Slunečnice úspěchy a ocenění. 

V  současné době sbor plánuje natáčení vlastního CD. 
Nezbývá než držet palce, aby se povedlo. A  aby Slunečnici 
jak členové, tak veřejnost zachovali přízeň.

PĚVECKÝ SBOR SLUNEČNICE SE DÁL ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ

ZŠ ŠVERMOVA V ANGLII

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2019

Skupina 30 žáků s  pedagogickým doprovodem se 
vypravila objevovat krásy nejen Londýna, ale i  jižní Anglie. 
A že to krása byla! 

Hodně se chodilo, vidělo, fotilo, mluvilo, smálo, ale 
i nakupovalo.

A co jsme se dozvěděli? Že vůbec není pravda, že v Anglii 
pořád prší, že je to země, která má k  nabídnutí spoustu 
krásných a  unikátních míst, že korunovační klenoty jsou 
dechberoucí, že angličtina je dorozumívacím jazykem 
number 1 a učit se ji má smysl, že jedním z nejkrásnějších 
pokladů jižní Anglie jsou křídové útesy, ale hlavně že naši 
žáci jsou super skvělí cestovatelé, na které bylo spolehnutí, 
a kteří tak velkou měrou přispěli k tomu, že zájezd do Anglie 
byl pro všechny skvělým zážitkem. 
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V dubnu u nás ve škole probíhal projektový den na 
téma ornitologie, který se konal v  rámci Dne Země, 
každoročně organizované události zaměřené na 
propagaci a  podporu ekologie a  ochranu životního 
prostředí. 

Po škole bylo rozmístěno 9 dílen, které byly 
zaměřené na různé oblasti – někde žáci zkoumali ptačí 
peří pod mikroskopem, jinde vyplňovali křížovku, 
skládali rozstříhané obrázky ptáků, které poté 
pojmenovávali. Mnoho zajímavého se děti dozvěděly 
o ptačí migraci, mytologii, seznámily se také s čapím 
folklorem, pověrami a  symbolikou. Nechyběly ani 
podstatné informace, které se nám mohou hodit 
v  každodenním životě  – například jak se zachovat, 
pokud najdeme ptačí mládě mimo hnízdo, nebo třeba 
to, jak poznáme, že ptáci právě hnízdí.

Jako bonus k nám přijel pan Martin Pudil, který na 
školním pozemku natáhl tenkou, špatně viditelnou 
síť pro chytání ptáků. Povídal nám o hnízdění, zpívání 
a kroužkování, které nám posléze ukázal na ptácích, 
co na školním pozemku chytil do sítě. 

Tento den si všichni moc užili a dozvěděli se hodně 
nových a zajímavých věcí o těchto tvorech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU

ORNITOLOGICKÝ DEN



ZÁJEZD DO ANGLIE 
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JARNÍ INSPIRACE V JÍDELNĚ

Do školní jídelny ZŠ Na Výběžku v  Har-
cově zavítal známý šéfkuchař pan Robert 
Sklenář, jenž je nejen členem Asociace ku-
chařů a cukrářů České republiky a působil 
jako šéfkuchař v  hotelu Zlatý Lev, ale je 
též známý jako vítěz prvního ročníku Bosh 
Fresh festivalu a  mnozí pravděpodobně 
také znají jeho televizní pořad Škola vaření 
s  Robertem Sklenářem. Dvakrát po sobě 
v letech 2016 a 2017 byl nominován v pres-
tižní anketě Zlatý kuchař. Zde se v roce 2016 
umístil na krásném druhém místě a o rok 
později na třetím. 

A právě on přišel ukázat, že lze věci dělat 
jinak, že se i přes jistá omezení (spotřební 
koš, zákony, finanční limity) můžeme vy-
dat svou cestou a vařit kvalitně a chutně.

Školní jídelny se totiž v dnešní době potý-
kají s mnoha překážkami. Dle portálu jidel-
ny.cz je takový školní oběd jedním velkým 
kompromisem mezi jídelnou, státem, jenž 
obědy dotuje, a často také poněkud zvlášt-
ními požadavky rodičů a dětí jako strávní-
ků. Podle pana Roberta Sklenáře je možné 
i  přes omezený rozpočet uvařit kvalitní 
jídlo, je jen nutné být kreativní a pochopit 
surovinu jako takovou  – poté se dle jeho 
názoru stává gastronomie hrou. Součas-
ným trendem je vaření ze zdravých suro-
vin, bohužel se často stává, že děti nejsou 
na zdravá jídla zvyklé z domova – co nevidí 
doma na talíři, to také nejedí ve škole. Pro-
to je potřeba ukázat, že i zdravé jídlo může 
dobře chutnat a být pro děti lákavé.

Naše paní kuchařky měly možnost na-
čerpat inspiraci pro jarní menu, které bylo 
veselé, pestré a  kreativní, a  seznámily se 
i  s  trendem „od čumáčku po ocásek“, kte-
rý k  nám přichází z  Francie  – jde o  snahu 
spotřebovat vše, a tím pádem předcházet 
nadměrnému plýtvání s potravinami. 

Žáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci si 
pochutnali například na vepřových výpeč-
cích na jablkách a černém pivě se špekový-
mi knedlíky, na krůtí roládě s  karotkovým 
pyré, jako dezert mohli okusit třeba trha-
nec s  lesním ovocem a  zakysanou smeta-
nou. 

A  právě děti jsou pro pana šéfkuchaře 
těmi nejvděčnějšími strávníky, mají totiž 
na rozdíl od dospělých čisté chutě, nenaru-
šené například kouřením či alkoholem.

Po úspěchu tohoto projektu budeme vel-
mi rádi za možnost další spolupráce.

Jako každý rok se i  letos žáci z  naší školy vypravili od 27.  4. do 4.  5. na 
zájezd do Anglie. Žáci před sebou měli dlouhou cestu autobusem s dopro-
vodem dvou řidičů, učitelů a  paní průvodkyně. Společně s  našimi dětmi 
cestovaly také děti z  Prahy a  Rumburku. Cesta tam probíhala přes noc 
a v brzkém ránu všichni nastupovali na trajekt, ten následně během 2 ho-
din doplul na Britské ostrovy. Odtud se pokračovalo do Oxfordu, kde děti 
měly první prohlídku památek a města a večer ubytování v hostelu. Ráno 
po snídani se pokračovalo v cestě, a to do finální destinace, města York. 
Když autobus dorazil do města, děti měly opět krátkou prohlídku a navští-
vily krásnou katedrálu a k večeru byly přepraveny do svých hostitelských 
rodin. Třetí den zájezd poprvé navštívil britskou školu, kde strávil celé do-
poledne, a odpoledne se zašel podívat do vikingského muzea. Čtvrtý den 
byla opět dopolední výuka a po obědě se jelo do muzea první a druhé svě-
tové války s názvem Eden Camp. Pátý den se před obědem žáci zase přiučili 
něco nového a následně se vydali do hradu, ve kterém sídlí rod Howardů. 
Šestý den byla klasická dopolední výuka a potom cesta do starého kláštera 
Fountain Abbey, kde děti viděly staré stavby a překrásné zahrady. Poslední 
den se brzo ráno děti rozloučily se svými hostitelskými rodinami a vydaly 
se na cestu do Londýna, kde si mohly něco málo nakoupit. Večer vyrazila 
celá výprava zpět do České republiky.

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2019
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ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ
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JABLOŇOVÁ FEST

 V neděli 26. května proběhl v Lidových sadech již 7. roč-
ník této tradiční akce ZŠ a ZUŠ Jabloňové, která završuje 
celý školní rok. 

Na jevišti se představili současní žáci školy i  její absol-
venti: školní sbory Červík Pepík, Karolka a Carola, flétnové 
soubory Apricots a Naštorc, jazzová formace Apple saxes, 
country kapela Grasshoppers, poprockové Křížaly, sou-
bor lidové hudby Jablůňka, Komorní orchestr a se svou bu-
benickou show nechyběly samozřejmě Aries. Kromě hu-

debních uskupení vystoupily školní mažoretky i  kroužek 
zumby. Jako host vystoupila skupina Nasycen.

Součástí akce je udělování cen Jonatán, ocenění žáků, 
kteří v  průběhu školního roku dosáhli úspěchů v  oboro-
vých soutěžích, předmětových olympiádách nebo výraz-
ného zlepšení ve své práci či za mimořádný čin. 

Pro děti byly připraveny zábavné a  sportovní soutěže. 
Na jarmarku prodávali své výrobky žáci jednotlivých tříd 
a nabízeno bylo i bohaté občerstvení.
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Umělecké vzdělávání by mělo celkově kultivovat (nejen) 
nastupující mladou generaci. Nemělo by tedy záležet striktně 
na uměleckosti výkonů, ale spíše na tom, do jaké míry může 
umění obohatit a kultivovat život mladých lidí, spoluutvářet 
jejich hodnotovou škálu a vést je ke vztahu ke kultuře obecně. 
Objeví-li se mezi žáky a  studenty mimořádná osobnost, 
talent, který je nesporný, je to velká radost a  pochopitelně 
výzva pro pedagogy.

Daniel Matejča (*2005), žák houslové třídy pana prof. 
Ivana Štrause (ZŠ a  ZUŠ Jabloňová v  Liberci, HAMU Praha) 

patří k  nejtalentovanějším adeptům houslové hry v  České 
republice. Výčet jeho úspěchů v soutěžích, kterých se účastní 
od roku 2011, je již velice obsáhlý a  kromě prvních míst jej 
zdobí řada zvláštních ocenění. Je mj. absolutním vítězem 
národního kola soutěže ZUŠ v roce 2017, vítězem a laureátem 
prestižních mezinárodních soutěží (Kocianova houslová 
soutěž, Soutěž Josefa Muziky, Mezinárodní houslová soutěž 
Josefa Micky), členem vítězného klavírního tria v ústředním 
kole soutěže ZUŠ 2019, kde získal i  mimořádné ocenění za 
hru na housle. 

Daniel se účastní workshopů s  předními 
houslisty, které pořádá Česká filharmonie. 
Jako nejúspěšnějšího zástupce ČR Kociánovy 
houslové soutěže v roce 2016 a 2018 jej pozval 
patron soutěže Pavel Šporcl ke společným 
celovečerním koncertům. 

Na své domovské ZUŠ je členem 
Komorního orchestru vedeného jeho otcem 
Ištvánem Matejčou a členem souboru bicích 
nástrojů Aries – Daniel hraje výborně i na bicí 
nástroje (v  roce 2015 a  2018 získal 1. místo 
v  ústředním kole Národní soutěže ZUŠ) 
a  na klavír (mj. postup do národního kola 
soutěže ZUŠ 2017). Je držitelem ocenění Zlatý 
oříšek 2017, které je udělováno mimořádně 
talentovaným dětem. I přes košaté hudební 
aktivity s velkými nároky na přípravu zůstává 
Daniel sympatickým mladíkem se zcela 
běžnými zálibami  – rád jezdí na kole a  má 
rád výlety do hor.

Jan Prchal, zástupce ředitelky školy

Ve školním roce 2018/19 se žáci 7. A ZŠ a ZUŠ Jabloňová 
zapojili do česko-německého environmentálního 
projektu Homo et regio. 

Během 4 setkání spolupracovali s  žáky ze 7. třídy 
z  německé Freie Mittelschule „J. H. Pestalozzi“ 
v Groβdubrau. První kontakty žáci navázali již v říjnu při 
návštěvě biosférické rezervace u obce Wartha nedaleko 
Bautzenu. 

V  květnu společně absolvovali program v  okolí 
Jizerky zaměřený na lesní lovce. Dále se pak vzájemně 
navštívili ve svých školách. Prohlédli si, jak školy fungují, 
a  především si zahráli na průvodce po nejbližším okolí 
školy. V případě naší školy se žáci zaměřili na cyklostezku 
podél řeky Nisy. 

Díky své dvojjazyčné podobě plnil projekt motivační 
a  interkulturní funkci. Děti měly možnost aktivně 
mluvit cizím jazykem, mohly nahlédnout do školního 
života našich nejbližších zahraničních sousedů, poznaly 
ekologicky cenné lokality v  blízkém okolí svých měst 
a také se hlouběji musely zajímat o okolí své školy.

ČESKO-NĚMECKÝ PROJEKT V ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ

VELKÝ TALENT  – DAN MATEJČA 

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2019
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TEĎ UŽ VŠICHNI VÍME, KAM ODPAD PATŘÍ

S  týdenním předstihem, 15.  dubna  2019, oslavili žáci ZŠ  
U Školy po vyučování svátek naší planety – Den Země. 

Akce Ukliďme Liberec se zúčastnilo 98 dětí, převážně  
1. stupně, a 8 pedagogů. K mladším kamarádům se připoji-
li i šesťáci se svými třídními učiteli a panem ředitelem. Vy-
zbrojeni rukavicemi a speciálním nářadím vyrazili školáci do 
boje s odpadem v okolí školy. Společně žáci a učitelé odpa-
dem naplnili 41 pytlů, ve kterých převládaly plasty, papíry, 
sklo, disky od aut, matrace, ale i zapomenuté prádlo. 

Oblast kolem Sport Parku, tunýlku pod tratí a  spojovací 
cestu k nádraží (Cechovní ulici) děti proměnily k nepoznání. 
Odměnou jim byla nejen pochvalná slova a obdiv některých 
kolemjdoucích, ale i velmi chutné buřtíky ugrilované panem 
školníkem na zahradě školy. Všichni zúčastnění byli spoko-
jeni s vykonanou prací a odcházeli s nadějí, že si lidé uvědo-
mí, kam patří odpad, a budou o svou planetu lépe pečovat.

Světlana Sedláková, 
koordinátor environmentální výchovy při ZŠ U Školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLY

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2019
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POZNÁVÁNÍ EVROPY

FLORBALISTÉ ZŠ U ŠKOLY OBHÁJILI VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU ASŠK

V jarních měsících se uskutečnily dvě poznávací expedice. 
Třicet devět žáků 8. a  9. tříd se v  rámci výuky německého 
jazyka vypravilo pod vedením svých učitelů poznávat hlavní 
město Německa – Berlín. Během dvou dnů si prohlédli vý-
znamné německé památky. V Postupimi obdivovali králov-
ský park a letohrádek Sanssouci pruského krále Fridricha II. 
V  Berlíně si děti prohlédly monumentální historické i  sou-
časné stavby, navštívily i významná místa spojená s komu-
nistickou historií NDR. Výlet zakončily výjezdem výtahem 
na berlínskou televizní věž (Fernsehturm).

Angličtináři se v  květnu vydali na osmidenní poznáva-
cí expedici do Anglie. Procestovali starobylý kraj Yorkshire 
a poznávali hlavní město Velké Británie Londýn. Během své 
výpravy viděli mnoho historických staveb, navštívili ob-

divuhodná místa (výrobnu čokolády, železniční muzeum, 
přístav Whitsby, městečko Scarborough, pobřežní skaliska 
Flamborough, národní park a romantické údolí Malmsdale). 
Dva dny cestovatelé strávili i v anglické škole a získali certifi-
kát za absolvování výuky. Poslední den výpravy strávili žáci 
v  Londýně. Výsledkem seznamování s  Londýnem pak byly 
fotografie symbolů Londýna – double-decker, London Eye, 
parlament, Westminster Abbey, Buckinghamský palác. Jen 
královna se před naší výpravou bohužel schovala.

Děkujeme rodičům našich žáků, že žákům umožňují ces-
tovat a  poznávat země, jejichž jazyk se učí. Velké uznání 
a  dík patří cestovní kanceláři Kristof, která pomáhá škole 
a žákům zajišťovat poznávací zájezdy a studijní pobyty v ev-
ropských zemích a městech.

Žáci liberecké Základní školy U  Školy navázali na loňský  
triumf v  Poháru AŠSK, kterého se účastní florbalové týmy 
škol z  celé České republiky. Tým s  názvem „Ledoví trhači“ 
tvořený chlapci 7. a  8. tříd prošel bez zaváhání eliminační-
mi turnaji v  Libereckém kraji. Následovala „spanilá jízda“ 
okresním a krajským finále i republikovou kvalifikací. Výběr 
ZŠ U  Školy v  těchto turnajích neprohrál jediný zápas a  své 
soupeře vždy porazil minimálně dvoubrankovým rozdílem. 

Letošní finále Poháru AŠSK se uskutečnilo v  Mladé Bole-
slavi. První zápas v  základní skupině proti výběru ZŠ Plzeň 
liberecký tým prohrál. Ledoví trhači podlehli po dlouhé řadě 
třiceti pěti utkání bez porážky výběru, který byl herně vy-
spělejší. Aby mohli pokračovat v boji o celkové vítězství, mu-
seli florbalisté z Liberce porazit druhého soupeře ze základní 
skupiny, ZŠ Komenského Chodov. Přesvědčivé vítězství 9:1 
nasměrovalo tým ZŠ U Školy do semifinále.

V semifinálovém utkání se Ledoví trhači střetli s vítězem 
druhé skupiny, Znojmem. Jihomoravské družstvo se opíralo 

o dva nejlepší hráče turnaje. Liberecký tým vsadil na bojov-
nost a dravost. 

Vyrovnaný zápas rozhodl v  poslední vteřině utkání Jaro-
mír Pérez. Vítězství 6:5 posunulo Ledové trhače do finále. Fi-
nálový zápas byl reprízou prvního zápasu. V souboji o zlato 
se liberečtí florbalisté postavili proti favorizovanému týmu 
ZŠ Plzeň. Svojí bojovností a aktivním napadáním se hráčům 
ZŠ U Školy podařilo svého soupeře zaskočit. Po závěrečném 
hvizdu svítilo na ukazateli skóre 5:2 a  mladoboleslavskou 
halu zaplnily liberecké oslavy titulu. 

Trenér hráčů ZŠ U Školy Mirko Stodola měl o důvodech ví-
tězství libereckého týmu jasno: „Nepřevyšovali jsme soupe-
ře technicky, ale o to víc jsme chtěli vyhrát. Nevypustili jsme 
nic, žádný míček nebyl ztracený, a proto jsme vyhráli.“ 

Obhajobou loňského prvenství dosáhli žáci ZŠ U  Školy 
mimořádného úspěchu na poli školního florbalu. Někteří 
členové vítězného týmu budou mít na podzim možnost za-
útočit na zlatý hattrick.
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V  sobotu 18.  května  2019 ožila ZŠ a  MŠ Barvířská 
nevšedním ruchem. Probíhal totiž den otevřených dveří 
spojený s  oslavou výročí 60 let od zahájení provozu  školy. 
Pro rodiče žáků, absolventy i další návštěvníky byl připraven 
program ve velké tělocvičně a také prohlídka budovy školy, 
tematických učeben, školní družiny a mateřské školy. 

Během hlavního programu se přivítání ujal ředitel 
školy Miloslav Kuželka a  moderátorka programu Eliška 
Loulová z  9. A. Všichni zúčastnění pak společně sledovali 
představení, v  nichž se střídala divadelní či hudební 
vystoupení jednotlivých tříd z  prvního stupně, sportovní 
vystoupení fotbalové třídy 6. B a  dětí z  gymnastického 
kroužku a  na závěr zazpíval školní pěvecký sbor složený 
z  žáků 2. stupně. Svůj um předvedli i  jednotlivci, např. 
jsme mohli zhlédnout ukázku brazilského tanečního stylu 
capoiera v podání Ondry Oberta z 5. A. 

Velkým momentem bylo vyhlášení vítězů školní výtvarné 
a  literární soutěže na téma Naše škola  – nejlepší autoři 
získali sladkou odměnu a jejich práce jsou nyní vystavené na 
chodbách školy. 

Současní žáci a pedagogové se ochotně ujali návštěvníků 
a prováděli je školou. Příchozí mohli nahlédnout do učeben, 
kde byly připraveny tematické třídy. Proběhly zde ukázky 
práce v  zájmových kroužcích Lego či Boffin (vzdělávací 
stavebnice), které lákaly nejenom hravé děti, ale i  jejich 
rodiče. V učebně chemie bylo možno vyzkoušet si jednoduché 
chemické pokusy a  v  učebně jazyků byla příchozím 
představena činnost mezinárodního klubu Erasmus+, který 
je zaměřen na spolupráci se zahraničními  partnerskými 
školami. 

Velké pozornosti se těšila rovněž třída zaměřená na 
historii školy. Nad původními školními pomůckami, 
dokumenty, plakáty a  fotografiemi zavzpomínali příchozí 
na svá školní léta. Velký úspěch mělo video natočené žáky 
školy, jeho námětem byly vzpomínky bývalých absolventů 
školy a vize současného ředitele školy. 

Sobotní den byl o  vzpomínání a  setkávání. O  svých 
pocitech a vzpomínkách si lidé mohli povyprávět v kavárně-
-čajovně u  kávy, čaje a  zákusku. Máme radost, že se 
dopoledne vydařilo a návštěvníci odcházeli spokojení.
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OSLAVY 60 LET ŠKOLY 

ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ
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V  rámci mezinárodního projektu Erasmus+, do kterého 
je ZŠ a  MŠ Barvířská zapojena spolu se školami z  Polska, 
Slovinska a  Itálie, proběhlo ve dnech 25.  2.–3.  3.  2019 
setkání v Itálii a  28. 5.–4. 6. 2019 ve Slovinsku. 

První mobilita proběhla v malebném italském městečku 
Giffoni nedaleko Neapole. Žáci měli ve škole za úkol 
představit své země, město a školu, dále potom zpracovat 
informace o ostatních zemích a najít stopy ostatních kultur 
v  jejich zemích. Dalším úkolem bylo prezentovat zjištěné 
informace z  dotazníků, kde se žáci dozvěděli, do jakých 
zemí sahají kořeny jejich rodin. Posledním úkolem pak bylo 
otevřít diskuzi na téma rozdíly a podobnosti našich kultur.

Mimo velké množství práce, které se na projektu podařilo 
dokončit, měli žáci možnost seznámit se blíže s  Itálií, ať 
již prostřednictvím ubytování v  hostitelských rodinách, 
společnými výlety, nebo poznáváním zajímavých, 
historicky i geograficky důležitých míst.

Kromě prohlídky města Giffoni a jeho blízkého okolí jsme 
navštívili např. archeologickou památku Paestum, kde 
jsou nejlépe zachovalé chrámy řecké kultury. Dále byla 
na programu buvolí farma, kde jsme zhlédli ukázky chovu 
buvolů a měli jsme možnost ochutnat pravou mozzarellu, 
buvolí hamburger a zmrzlinu z buvolího mléka. Čekala nás 
i procházka přímořským městem Salerno, návštěva pláže 
a ruského kola. 

Největší úspěch však měl výlet do Pompejí, kde nás 
průvodce vtipnou formou seznámil se zajímavostmi 
běžného života v tehdejších městech a nevynechal jediný 
detail. Poslední den byla sobota, a žáci proto měli program, 
který jim připravila jejich hostitelská rodina. Někteří 
trávili většinu dne na pláži, bavili se a  seznamovali se 
s místními zvyky, jiní vyrazili do Neapole nebo do krásného 

přímořského městečka keramiky Vietri sul Mare. Bylo to 
krásné dobrodružství i  výzva a  jistě se všichni shodneme 
na tom, že jsme si ověřili své jazykové schopnosti, stejně 
jako schopnost spolupráce, zažili jsme společně krásné 
chvíle, viděli, ochutnali a  zkusili jsme hodně nových věcí 
a navázali nová přátelství.

Druhá mobilita ve Slovinsku probíhala podobně. Žáci 
a učitelé nejprve měli možnost poznat chorvatské město 
Záhřeb, kde po příletu strávili odpoledne, a  poté prožít 
báječný týden ve Slovinsku. Partnerská základní škola 
z  vesničky Velika Dolina, která se nachází ve východní 
části Slovinska poblíž chorvatských hranic, se postarala 
o  bohatý program. Ten zahrnoval jak vzdělávací aktivity 
(prohlídku školy, prezentace a workshopy), tak i poznávání 
země. Navštívili např. nedaleké město Brežice a  jeho 
hrad i  radnici a  dále starobylé městečko Kostanjevica na 
Krki, které je unikátní tím, že se jeho centrum nachází na 
ostrově. 

Vlakem se vydali do hlavního města Lublaně 
a  nezapomenutelný byl i  celodenní výlet do nádherných 
krápníkových jeskyní Postojna jama a  přímořského 
městečka Piran. Poslední den pobytu všichni strávili slunné 
odpoledne na termálním koupališti. 

Žáci byli ve Slovinsku ubytovaní v hostitelských rodinách, 
takže měli možnost poznat všední život Slovinců takřka 
z  první ruky. Počáteční obavy z  komunikace padly, když 
zjistili, že se bez problémů domluví anglicky a  ještě mají 
možnost přiučit se něco z ostatních jazyků. 

Všichni zde získali nové kamarády, se kterými budou 
v  kontaktu i  nadále.  Další projektové setkání proběhne 
v  říjnu u  nás v  Liberci a  budeme se snažit, aby se u  nás 
všichni cítili tak dobře jako my ve Slovinsku.

SETKÁNÍ V ITÁLII A SLOVINSKU – PROJEKT ERASMUS+ 
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Téměř dvacetiletou tradici má na ZŠ s RVJ Husova divadelní 
spolek Amos. Zakladatelkou tehdy byla Alena Kružíková, 
která se snažila se svými scénáři přiblížit historické dějiny 
žákům na druhém stupni. Vedení souboru převzala před 
deseti lety učitelka Hana Tonevová a doslova pobláznila svou 
drobotinu ve druhých až pátých třídách. Pro ně začala psát 
své popletené pohádky, které mají vždy vazbu na současnost. 
Prolíná se do nich zpěv, hra na kytaru i výtvarné umění. 

Letos po osmé se Amos přihlásil na přehlídku 
Dlouhomostecké divadelní hrátky pořádané vždy za účasti 
zajímavých porotců. Holky a kluci každý rok přiváželi čestná 
uznání a umístění na stupních vítězů. Letos se dočkali!!! Se 
svou veselou a  trochu popletenou pohádkou O  Sněhurce 
soubor vybojoval 1. místo. 

Ocenění si zasloužili nejen malí herci, ale také kytaristé. 
Děti svým zpěvem strhly i  odbornou porotu, jejímiž členy 

letos byli kromě ředitele Městského divadla v Jablonci Pavla 
Žura a ředitele castingové agentury Ladislava Ondráčka také 
oblíbení herci Berenika Kohoutová, Robert Mikluš a  Patrik 
Děrgel. Ti si s nostalgií zavzpomínali na své herecké začátky, 
kdy sami byli členy dramatického souboru.

Děti poctivě cvičily a  trénovaly i  v  těchto letních dnech, 
moc se těšily na každou zkoušku, přestože jejich spolužáci si 
užívali počasí i her přímo pod jejich okny.

Pochvalu a  poděkování si zaslouží všichni účinkující za 
svůj skvělý výkon, rodiče za pomoc a spolupráci a velký dík 
patří také Dlouhomosteckým za opět velice zdařilou akci, na 
kterou se členové všech souborů rádi vracejí.

  Vítězné představení předvedly děti v  aule školy i  dětem 
prvního stupně a  rodičům. Závěrečná píseň Na hradě 
Okoři vyprovokovala diváky ke společnému zpěvu, a tak se 
Husovkou před prázdninami nesla dobrá a veselá nálada. 

DIVADELNÍ SPOLEK AMOS VÍTĚZEM DLOUHOMOSTECKÝCH DIVADELNÍCH HRÁTEK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA
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SEMINÁŘ I-WITNESS NA ZŠ HUSOVA

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Husova hostila 
3. června 2018 seminář pro učitele z celého Libereckého kraje 
a dalších regionů. Návštěvníci kurzu se dozvěděli, jak ideálně 
využívat svědectví pamětníků ve výuce tak, aby u  žáků 
rozvíjeli občanské kompetence a  formovali své hodnotové 
postoje, mediální gramotnost a  umění argumentace. 
Kreativní práce s  filmovými vzpomínkami pamětníků 

různých genocid napomáhá rozvoji empatického učení, 
čtenářské gramotnosti, prohloubení historického povědomí 
a  prevenci extremismu. Vzpomínky pamětníků pocházejí 
z  archivu spravovaného Univerzitou Jižní Kalifornie Shoah 
Foundation. Seminář se uskutečnil v  rámci projektu „Proti 
xenofobii, rasismu a  antisemitismu prostřednictvím 
svědectví“ za finanční podpory EU v  programu Práva, 
rovnost a občanství.

 Marcel Mahdal

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Prvňáčci naší školy nám dokázali, jak se během 
prvního školního roku naučili číst. 

V  Krajské vědecké knihovně Liberec se ve dnech  
29.–31. května 2019 konala akce „Pasování na čtenáře“. 
Tato slavnost je díky vstřícnosti liberecké knihovny na 
naší škole již tradicí.

Za účasti rodičů, třídních učitelek, paní knihovnice 
a  písmenkové královny – ředitelky Blanky Lukeš 
Reindlové – děti zpívaly, recitovaly a plnily pohádkové 
úkoly. Četly věty a skládaly je do pohádkových příběhů. 
Prvňáčkové nám ukázali, že umí číst s porozuměním, 
ale také spolupracovat a pomáhat si při plnění úkolů 
ve skupinách. Každou pohádku pak představili 
ostatním spolužákům, rodičům a  paní ředitelce. Po 
splnění všech úkolů byli naši žáčci pasováni mečem 
královny na „rytíře řádu čtenářského“. Odměnou 
malým čtenářům byla kniha a  pamětní list. Akce se 
vydařila. Všem dětem přejeme spoustu čtenářských 
zážitků.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ

Uplynuly dva roky, kdy proběhl první ročník 
Pohádkového lesa. Letos druhý ročník vyšel přímo na 
Den dětí a i snad díky tomu bylo v lese více dětí než 
pohádkových postav. Celá akce probíhala v Horním 
Hanychově v Liberci, kde na děti a rodiče čekal lesní 
okruh s  pohádkovými postavami. Po trase mohli 
návštěvníci potkat 16 stanovišť, kde děti plnily různé 
disciplíny. A  co děti mohly zažít? Mohly navlékat 
poztrácené korále Makové panenky, zajezdit si 
s  Hurvínkem a  Máničkou na koloběžce, zahrát si 
bowling se zvířátky z Madagaskaru, poznávat vůně 
koření babky kořenářky, sednout si u  ježibaby na 
lopatu či skládat puzzle s  Alenkou a  Kloboučníkem 
z  říše divů. A  jelikož to byl pohádkový les, občas se 
zjevil dědeček Hříbeček, zacinkal a zase zmizel. 

Cíl pohádkové cesty vedl až na místní Spáleniště, 
kde hasiči z Horního Hanychova, Policie ČR, Lesy ČR 
a Water Rescue připravili pro děti velkolepé defilé, a to 
v  podobě opékání vuřtů, prohlídky hasičských aut, 
skákacích hradů a jako třešnička všeho byla pěna od 
hasičů, ve které se děti po celém dni mohly zchladit.

Velké poděkování patří pedagogům ze ZŠ Ještědská, 
Hasičům z Horního Hanychova ve spolupráci se SRPŠ, 
Lesům ČR, Policii ČR, společnosti Water Rescue 
Liberec, Školní jídelně Gastron a  všem rodičům 
a žákům, kteří se jakkoliv podíleli na celé akci. Bez vás 
by tato akce nemohla proběhnout, děkujeme. 

V  neposlední řadě děkujeme všem účastníkům, 
kteří se stali součástí Pohádkového lesa a  prožili 
Dětský den s námi. Děkujeme a za dva roky se opět 
budeme těšit. 

POHÁDKOVÝ LES 
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Žáci i jejich rodiče pomáhají škole po celý školní rok chovat 
se ekologicky a sbírat starý papír. Všichni žáci jsou zapojeni 
do celoškolní sběrové soutěže. Pro ty nejlepší připravujeme 
v závěru školního roku výlet za sběr, který se stal již tradiční 
akcí naší školy. Výletu se tak účastní žáci různého věku od 
prvního až do devátého ročníku.

Koncem května 2019 skupina dětí navštívila dílnu ručního 
papíru v  Litoměřicích. Děti tak měly možnost nejen poznat 
tradiční tvorbu ručního papíru, ale i vyrobit si v dílně vlastní 
arch. Dílna je umístěna v  historickém hradebním opevnění 

města a  podařilo se jí podpořit ekologické vnímání světa 
používáním a  přetvářením přírodních materiálů. Děti 
si vyzkoušely, že prastaré řemeslo neztratilo nic na své 
originalitě, kráse a užitku. V dílně se všem moc líbilo.

Jako správní návštěvníci historického města Litoměřice 
se žáci také podívali do podzemních tajemných chodeb 
a  sklepů, které jsou vyhloubeny až ve třech patrech nad 
sebou pod úrovní náměstí. Zpřístupněna je 366 metrů dlouhá 
část sklepů. 

Letošní výlet se opravdu vydařil.

Ještědské se podařilo opět získat zlato
Již po páté se sešlo 12 základních škol z Liberce na dvoudenní 

sportovně vědomostní soutěži  – Dobi Cup 2019. V  této 
soutěži rozhodují výsledky jak žáků, tak i  učitelů a  každý 
výkon rozhoduje o  závěrečném pořadí. Každý závodník se 
svým výkonem podílel na závěrečném umístění. Dokázali 
jsme, že jsme tým, který dokáže táhnout za jeden provaz. 
Nejen žáci ze sportovních tříd z  2. stupně reprezentují 
v atletických soutěžích naši školu. Na soutěže se pravidelně 
vydáváme i s dětmi z 1. stupně. 

Štafetový pohár, okresní kolo, 2. místo
Ve středu 24. 4. se konalo na atletickém stadionu okresní 

kolo Štafetového poháru pro žáky 1. stupně. Všichni 
žáci a  žákyně podali v  chladném počasí vynikající výkon 
a  zaslouženě si vybojovali  2. místo  mezi šesti školami. Žáci 
absolvovali štafetu na 8 krát 100 m a 8 krát 200 m. 

V krajském kole Štafetového poháru se nám tolik nedařilo. 
Konkurence byla veliká. Naše výkony stačily na 7. místo, 
přestože se všichni snažili odvést nejlepší výkon. Doplňkovou 
disciplínu v hodu medicinbalem vyhrál Jáchym Jeslínek. 

3boj s Adamem, okresní kolo
Ve středu 29.  5. se konalo okresní kolo 3boje žáků 1.–5. 

tříd. Přestože ještě ráno pršelo a teploměr se vyšplhal pouze 
k  10 °C, přijelo 316 žáků, kteří si chtěli vybojovat postup do 
krajského kola. Konkurence byla veliká, proto nás velmi 
těší, že se družstvu žáků z 1. a 2. tříd podařilo zvítězit, a tím 
si zajistit postup na kraj. Ve své kategorii zvítězili: Leona 
Drchalová z 1. B, Kučera Matěj z 2. A, výtečné 2. místo si 
vybojovala Magdalena Sádecká z 1. A, na 3. místě Matouš 
Půbal ze 4. B. S  organizací závodu vydatně pomáhali žáci 
a žákyně z 8. C.

3boj s Adamem, soutěž třídních průměrů
 Již pátým rokem se všechny třídy 1. stupně zapojují do 

soutěže třídních průměrů O  pohár hejtmana Libereckého 
kraje. Na krajském finále 3boje se dozvíme, jak naše třídy 
dopadly v  porovnání s  ostatními zapojenými třídami, 
školami. 

 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ZŠ JEŠTĚDSKÁ

VÝLET ZA SBĚR – LITOMĚŘICE 2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA

ROZLOUČENÍ S TEENAGERY 

Tak to přišlo, poslední hodina výtvarné výchovy pro žáky 9. 
třídy, pro mnohé z nich poslední hodina s pastelkami v ruce v je-
jich životě. Ačkoli tohle by si pan učitel přál nejméně. 

Čtyři roky se snažil dětem předkládat témata k  výtvarnému 
zpracování, učil je různé techniky, ubezpečoval je, že kreslit 
může každý, jen je potřeba odhodit zábrany. Snažil se, aby děti 
ztratily ostych z kreslení a malování a výtvarná tvorba je těšila, 
hodiny výtvarné výchovy si užily. Žáci jistě pochopili, že kdo se 
do práce ponořil a vydal ze sebe, co nejvíce uměl, byl vždy po-
chválen a přinejmenším dostal jedničku, ačkoli o tu vůbec nešlo. 

Až se jednou budete, děti, dnes teenageři, ptát, k čemu byla 
dobrá výuka výtvarné výchovy, vzpomeňte si na hodiny pohody, 
kdy jste se mohli volně realizovat, kreativně tvořit, vyjadřovat se 
jinak než jen mluvením a psaním a třeba se někdy i „kousnout“ 
a překonat nechuť. Kdo by si nepřál cítit se tak ve svém zaměst-
nání? Hodně štěstí v životě přeje váš učitel výtvarky.

 Pavel Kos
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Tři tříčlenné týmy naší školy se úspěšně zúčastnily Robosoutě-
že, kterou už popáté uspořádala Fakulta elektrotechnická ČVUT 
Praha. Úlohou tohoto ročníku soutěže pro 2. stupeň ZŠ a odpoví-
dající třídy víceletého gymnázia bylo sestavit a naprogramovat 
robota tak, aby v časovém limitu 90 sekund samostatně bez ja-
kékoliv další pomoci přemístil a případně roztřídil co nejvíc ba-
revných kostek rozmístěných na soutěžní ploše do předem defi-
novaných úložišť. 

Naše týmy si vedly opravdu velmi dobře, všechny postoupily ze 
základních kol do vyřazovacích bojů a umístily se celkově v prv-
ní polovině výsledkové listiny: 5., 13. a 20. místo je tak bezespo-
ru velkým úspěchem našich mladých týmů, složených zejména 
z žáků pátých a sedmých tříd.

Všem týmům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. 
 Kateřina Kvapilová 

ROBOSOUTĚŽ 2019 



21 22 23 24 …

AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZŠ 5. KVĚTNA

Fotbalový turnaj 
Žákovský parlament na základě instagramové anke-

ty vyslyšel hlas/pobídku  žáků školy  a  rozhodl se uspořá-
dat  fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily  1. a  2. stupeň. 
Podmínka bylo následující – vytvořit tým o složení 5+1 žáků 
z daného stupně. Často tak byly k vidění různé věkové vari-
ace, které ve výsledku vytvořily velmi zajímavý mix napříč 
třídami. Pro družstva byly připraveny i  lákavé ceny. Na ví-
těze z obou stupňů čekaly trofeje/poháry, dále pro první tři 
místa diplomy a také sladké odměny.

Prvně uspořádaný turnaj sklidil pozitivní ohlasy, a to jak 
z  řad rodičů (děkujeme i  těm, kteří dokonce pomáhali bě-
hem zápasu), tak především i od zúčastněných dětí. Je tedy 
pro nás výzvou zrealizovat v dalším školním roce další tur-
naj a  učinit z  této akce  tradiční záležitost i  pro další roky. 
Poděkování patří i  Mgr. Kněbortové a  Mgr. Makovínymu, 
kteří pomohli s řízením zápasů.

Setkání parlamentů 
Náš žákovský parlament se zúčastnil setkání parlamentů, 

které se konalo v budově Krajského úřadu. Setkání to bylo 
velmi inspirativní a zároveň motivující. Vzájemné předsta-
vování projektů napomohlo naší prima partě k  pár nápa-
dům, které budeme chtít realizovat v příštím roce. Směrem 
k  našemu táboru  byl velice pozitivní  zájem kromě projek-
tů i o námi spravovaný instagram, jakožto ideální médium 
mezi námi a studenty u nás na škole. Sledovat nás můžete 
i vy! Stačí zadat: @parlament_zs5kveten.

Gala-Den 
Že se blíží vysvědčení, všichni dobře vědí. Těší se žáci, těší 

se učitelé. Je tedy třeba pomaličku „ladit“ formu, aby moh-
la módní policie považovat letní prázdniny po rozdání vy-
svědčení za zahájené. Zadání Žákovského parlamentu zně-
lo jasně: „Ve čtvrtek (23. 5.) si oblečte elegantnější oblečení, 
než obyčejně nosíte ve  všední dny. Holky a  dámy si napří-
klad mohou vzít nějaké šaty či sukni, na druhé straně klu-
ci a páni nahodí košili nebo dokonce sako či oblek (kravaty 
a motýlci vítáni)!“

A  jaký byl další důvod akce? Zkrátka proč ne?! Někdy je 
fajn obléknout se slavnostněji, oprášit osaměle vyhlížející 
šaty a košile. Naše škola si tak ze všedního dne udělala NE-
-všední a trochu zajímavější. 

Ukaž pruhy! 
Čtvrtek (9. května) byl ve znamení pruhů. Žákovský parla-

ment připravil akci, která vyzývala všechny školou povinné 
(tedy i učitele a paní ředitelku), aby světu ukázali své pruho-
vané oblečení. Na níže přiložených fotografiích se tak může-
te kochat proužkovou symfonií jak z řad žáků, tak i samot-
ných učitelů, kteří nenechali své svěřence ve štychu. Naše 
paní ředitelka jako správný lídr dokonce oblékla pruhovaný 
dres rozhodčí se svým jménem a na vše, s paní zástupkyní 
po svém boku, dohlížela (píšťalka ani nebyla potřeba).

Celá akce měla opět hlubší význam – svým podtitulem 
upozornila na snižující se počet zeber ve volné přírodě.

 Marek Bürger
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ

JARNÍ AKCE NA ZŠ OBLAČNÁ

V  posledním čtvrtletí proběhla na naší škole celá řada 
zajímavých akcí jako škola v  přírodě na prvním stupni, 
vodácký kurz pro zájemce z druhého stupně, které probíhají 
na ZŠ Oblačná každoročně, a mnoho dalších.

V rámci Dne Země 9. dubna uklízeli žáci kolem školy. Akci 
měl pod patronátem školní parlament, jehož zástupci získali 
v jednotlivých třídách dost dobrovolníků, takže úklid nakonec 
trval necelou hodinu. Pan školník nám poskytl rukavice, 
pytle na odpadky, košťata a  hrábě. Okolí školy prokouklo 
a doufáme, že pořádek okolo školy vydrží co nejdéle… 

V  úterý 14.  května se v  naší škole konala rodičovská 
kavárna, to znamená vzdělávací seminář pro rodiče. Naším 
záměrem bylo představit rodičům výuku cizích jazyků 
(především anglického a  německého jazyka) na naší škole. 
Hosty kavárny byli zástupci vedení školy a  jazykové školy 
Swallow School of English a  samozřejmě vyučující cizích 
jazyků. Seminář jsme se snažili zatraktivnit tím, že jsme 
vytvořili prostředí připomínající kavárnu (obsluhu skvěle 
zajišťovali žáci 9. třídy). Neformální atmosféra spojená 
s  občerstvením určitě přispěla k  úspěšnému průběhu celé 
akce. Na konci semináře měli rodiče prostor na své dotazy 
a připomínky. Podle jejich množství bylo jasné, že téma výuky 
cizích jazyků rodiče zaujalo a že rodičovská kavárna přispěla 
k porozumění mezi rodinou a školou.

V  úterý 21.  května se v  naší škole konal druhý ročník 
jazykové soutěže The endemit. Soutěžící si připravili scénky, 
rozhovory, básničky, písničky a  dokonce celé divadelní 
představení. Některá vystoupení byla v angličtině, ale zazněla 
i  němčina, italština a  bulharština. Všechny kulisy, pomůcky, 
převleky a  prezentace si účastníci připravili sami. V  této 
soutěži nešlo o výkony a vítězství ve sportovním turnaji, ale 
o odvahu vystoupit před publikum a překonat trému. Všechny 
účastníky (a mnoho diváků) soutěž bavila a společně si fandili. 
Smyslem a počátečním impulsem byla motivace dětí k výuce 
cizích jazyků a myslím, že toto se podařilo. Těšíme se na další 
ročník! Pokračování na další straně.
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Poslední květnový pátek si žáci deváté třídy 
připravili v nedalekém parku pohádkové soutěžení 
ke Dni dětí pro své prvňáčky, které měli celý rok 
pod svým patronátem.

Děti si vyzkoušely několik logických 
a obratnostních soutěží, nechyběl ani tradiční hod 
na cíl. Nejdokonalejší stanoviště si podle názoru 
všech připravily dvě dívky z deváté třídy, které pro 
své prvňáčky měly chůzi po speciálním laně ve výšce 
necelého metru. Ostatní stanoviště také nesmíme 
opomenout, všichni deváťáci si dali velkou práci 
s přípravou a radost dětí tomu odpovídala. Všichni 
si dopoledne velmi užili a  nakonec jsme si dali 
i dobrou zmrzlinu.

Hned na začátku června se již tradičně konal 
Všesportovní den pro žáky 5.–9. tříd. Celá akce 
je organizována pro naše žáky k  jejich svátku Dne 
dětí. Soutěže probíhají v  tělocvičně školy, v  jejím 
okolí i na liberecké přehradě. Děti jsou rozdělené do 
12 týmů a pod vedením svých kapitánů – deváťáků – 
závodí v rozličných disciplínách, jako jsou například 
florbal, šplh, duatlon, cyklohlemýžď, stolní tenis, 
skok přes švihadlo, ringo, petanque, obratnostní 
fotbal, stolní hry, vědomostní test atd.

Seznamují se a spolupracují žáci různých ročníků. 
Sportovnímu dnu letos přálo i počasí a děti se mohly 
svlažit i  v  liberecké přehradě. Vítězným týmem 
letošního ročníku se staIo družstvo kapitánky Ivany 
Šulcové.

Ve středu 5.  června se 9. třída zúčastnila 
projektového dne. Žáci byli rozděleni do třech 
skupin. Úkolem každé z nich bylo změřit venkovní 
podmínky v  okolí školy pomocí čidel EdLab. Žáci 
využívali měřicí soupravy EdLab, které naše škola 
získala v  rámci projektu Výuka přírodních věd 
nově, jehož cílem je inovace výuky přírodních věd 
se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku. 
K  měření jsme využívali čidla na měření podílu 
kyslíku a  oxidu uhličitého ve vzduchu, vlhkosti 
vzduchu, teploty vzduchu, intenzity světla atd. 
Měřili jsme také hladinu intenzity zvuku pomocí 
iPadů. Měření probíhalo vždy na rozdílných místech, 
aby žáci následně hledali vzájemné souvislosti mezi 
naměřenými veličinami (se vzrůstající nadmořskou 
výškou klesá atmosférický tlak apod.) Žáci 
v  projektovém dnu využili poznatky a  dovednosti 
v mezipředmětových vztazích v přírodních vědách.

Tyto akce jsou nejen oživením výuky, ale zároveň 
pomáhají udržovat na naší škole dobré klima a jsou 
i  součástí preventivního programu rizikového 
chování.

Během prázdnin nás čeká kompletní rekonstrukce 
učebny přírodovědných předmětů a  další dílčí 
opravy. Tak se máme v září na co těšit.

JARNÍ AKCE NA ZŠ OBLAČNÁ – DOKONČENÍ
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NEŽ ZAZVONÍ ZVONEC

Každoroční přehlídku uměleckých souborů v  KD 101010 
ve Vratislavicích nad Nisou jsme uspořádali 21.  května. 
Vystoupení sklidila pochvalný potlesk zaplněného sálu pro 
svou pestrou nabídku a  netradiční provedení. Jednotlivé 
soubory tvořivé dramatiky zaujaly zpracováním inscenací 
s  ukázkou vlastní tvůrčí práce. Jejich vystoupení bylo 
okořeněno příjemným humorem a  nečekaným rozuzlením 
předváděného děje. 

Publikum si získal recitátor Jozef Kováč, který přednesem 
básně Máta peprná od Jana Wericha zaujal a  dokázal, že 
poezie může bavit malé i velké. Proto zároveň s dalším žákem 
naší školy, Vojtou Matějíčkem, reprezentují Liberecký kraj na 
celostátní přehlídce recitátorů ve Svitavách.

Vystoupení bylo doplněno prezentací tanečního kroužku 
a  přehlídkou pěveckých sborů Lojzíka, Sluníčka a  Výšinky, 
které svým uvolněným přednesem zakončily příjemně 
strávený podvečer jarního dne.

Velké poděkování patří učitelkám a  vychovatelkám naší 
školy za přípravu vystoupení uměleckých souborů, Šárce 
Malinové za organizaci celé akce, vedení KD 101010 ve 
Vratislavicích nad Nisou za možnost využít jejich moderní 
prostory a  náměstkovi primátora pro kulturu, školství, 
sociální věci a  cestovní ruch Ivanu Langrovi za zajištění 
finanční podpory statutárního města Liberec. 

  Jaroslav Vykoukal

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA
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Třída 4. A ZŠ Aloisina výšina se zapojila do projektu Homo 
et regio (Člověk a  krajina) Společnosti pro Jizerské hory 
a  Förderverein fur die Natur der Oberlausitzer Heide und 
Teichlandschaft. Jedná se o  nový přeshraniční program 
environmentální výchovy pro žáky základních škol 
Libereckého kraje a  okresů Bautzen a  Görlitz na německé 
straně. 

Program měl čtyři části. V  listopadu  2018 proběhl 
výlet smíšené skupiny české a  německé třídy do okolí 
oblasti Wartha se zaměřením na Biosférickou rezervaci 
hornolužických vřesovišť a  rybníků. V  květnu následoval 
výlet na Jizerku, naši nejvýše položenou obec Jizerských 
hor. Žáci navštívili rašeliniště – státem chráněné vrchoviště, 
Safírový potok, Hnojový dům a  další zajímavá místa této 
malebné osady.

Po těchto dvou projektových dnech v  přírodě se 
uskutečnily projekty školní. V  květnu naši žáci navštívili 
své německé vrstevníky v  jejich základní škole v  malém 
městečku Crostwitz. Při plnění úkolů ve smíšených 
družstvech se zábavnou formou seznámili s  prostředím 
a  okolím německé školy. Před odjezdem si chlapci zahráli 
fotbal a děvčata změřila své síly ve vybíjené. 

Závěrečnou částí projektu byla návštěva německé 
skupiny v  naší škole ve středu 12.  června. Němečtí žáci 
měli možnost srovnat svoji malou vesnickou školu s  naší 
velkou školou sídlištní. A nutno podotknout, že podle jejich 
vyjádření jsme nedopadli vůbec špatně. Obdivovali výzdobu 
školy, prostorné třídy i  velké a  krásné hřiště, na kterém 
proběhla odveta ve fotbale a  vybíjené. Okolí školy poznali 
díky tematicky zaměřenému okruhu, který již tradičně 
absolvovali ve smíšených družstvech.

Žáci si uvědomili, že i  přes rozdílnost biotopů mají oba 
regiony mnoho společného, a co je nejdůležitější – z českých 
a  německých žáků se stali kamarádi, kteří si při loučení 
slibovali další setkání!!! 

  Jana Martínková 
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Počasí nám nepřálo, a  tak se květnový jarmark odehrál 
v  prostorách školy. Místo 20 stánků, které měly být 
postaveny na školním hřišti, byly dobře využity stoly ze 
školní jídelny. Tady své rukodělné výrobky prezentovali 
žáci jednotlivých tříd, školní družiny a zájmových kroužků 
(keramiky, včelařského kroužku a  ateliéru Vohryzek) za 
vydatné pomoci pedagogů a rodičů.

Po celou dobu školního jarmarku probíhal kulturní 
program, kde vystoupili žáci školy. V programu účinkovaly 
flétnové a kytarové soubory, pěvecké sbory Lojzík, Sluníčko 
a  Altitudo, taneční kroužek Bubliny a  vystoupila žákyně 

Aneta Áčová ze 4.B. Bohatý program doplnilo vystoupení 
sportovního kroužku inline bruslařů. Žáci ze 2. stupně ZŠ 
si navíc připravili pro své mladší spolužáky různé soutěže 
a pohybové aktivity.

Jarmarku se také zúčastnila organizace SOŠ Jablonecká 
se zahradními rostlinami a  proutěným zbožím, a  tím 
obohatila nabídku jarmarečního zboží.

Pro děti, jejich rodiče a  ostatní návštěvníky byla 
připravena i  další lákadla jako cukrová vata, palačinky, 
balonky a  jiné občerstvení, připravené v  kavárně školní 
jídelny.  Jaroslava Chlubnová

HOMO ET REGIO
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBIÁŠOVA

Ve dnech 23. a 24. května již tradičně uspořádala naše škola pátý (15.) ročník sportovně-vědomostní soutěže Dobi cup. 
Tentokráte se ho zúčastnilo 12 škol. Novinkou pro tento ročník bylo vyzvání k účasti jedné mimoliberecké školy, kterou 
letos byla ZŠ Nové Město pod Smrkem. Na programu bylo několik disciplín – skok z místa, florbal, volejbal učitelů, sudoku, 
vědomostní test, člunkový běh, vybíjená a  štafeta. V  celkovém součtu bodů ze všech soutěží jsme nakonec vybojovali 
stříbrnou medaili, lepší byl pouze tým ZŠ Ještědská.
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DOBIÁŠKA V HOLANDSKU

PŘEHAZOVANÁ NA DOBIÁŠCE

2625 2827 …

Na začátku května se v rámci spolupráce ZŠ Dobiášova 
Liberec a t’Hooghe Landt Amersfoort žáci 8. a 9. ročníku 
naší školy opět vydali v  doprovodu na výměnný pobyt 
v Amersfoortu. Zavítali jsme do metropole na květinový 
trh a do muzea Dungeon, plavili se na lodi kanálem. 

Jeden den jsme strávili ve škole ve výuce předmětů, 
a to angličtiny, chemie a zeměpisu, a poté následovala 
procházka po městě. Ve středu nás čekal celodenní 
výlet do zábavního parku Walibi, vstříc atrakcím jsme 
se vydali společně s  našimi holandskými kamarády. 
Celý den se na nás usmívalo slunce a  my vstřebávali 
dávky adrenalinu. Zbývající dny jsme navštívili místní 
zoo a  sportovně zábavní podnik Superfun, kde jsme 
vyzkoušeli lanové centrum a  trampolíny. Odpoledne 
před odjezdem se všichni věnovali posledním nákupům 
suvenýrů a dárečků.

V  průběhu našeho pobytu byla možnost pozorovat, 
jak se naše děti osmělují v  konverzování v  angličtině, 
získávají nové kamarády, seznamují se s  tradicemi 
cizí země, zejména s  každodenním dopravním 
prostředkem, kterým je v  Holandsku kolo. Zajímaly 
je systém školství, cenové relace, stravování i  zdravý 
životní styl. Hostitelské rodiny se celý týden staraly 
českým dětem nejen o  zázemí a  stravu, ale některým 
také o  podvečerní zábavu a  vyžití. Prakticky celý 
pobyt v  Holandsku jsme si užívali sluníčka a  poměrně 
příznivých teplot, zatímco v Čechách bylo počasí velmi 
nevlídné, deštivé. 

Po celou dobu panovala mezi všemi dobrá nálada, 
bezproblémová spolupráce. Holandská strana vyjádřila 
nadšení z  průběhu dosavadní spolupráce, a  tak už se 
těšíme na příští rok.

Na konci března škola uspořádala 1. ročník republikového 
finále v  přehazované. Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 
16 nejlepších týmů z  celé republiky, složených ze žáků 4. 
a 5. tříd prvního stupně. Z vítězství se nakonec radovala ZŠ 

Jeremenkova z Prahy, naše škola obsadila sedmé místo. 
O hladký průběh finále se zasloužil organizační tým v čele 

s  ředitelem soutěže a  pořadatelské školy Ivo Svatošem. 
Dodržování pravidel přehazované kontrolovali zkušení 

rozhodčí z  řad učitelského sboru 
a  na celou soutěž dohlížel garant 
přehazované a  vybíjené Monika 
Nečasová, která je zároveň učitelkou 
sportovní třídy ZŠ Dobiášova. 

Patronkou akce se stala bývalá 
žákyně školy Lucie Kolářová, 
současná hráčka ženského 
volejbalového týmu Dukly Liberec, 
studentka gymnázia a  mimo jiné 
sestra fotbalového brankáře pražské 
Slavie Ondřeje Koláře, který jako 
student také začínal na pořadatelské 
škole. Z  dalších čestných hostů RF 
jmenujme předsedkyni Českého 
klubu Fair-play Květu Peckovou-
Jeriovou.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO
JARMARK NA ZŠ KAPLICKÉHO

EKOTÝM A SCHRÁNKA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

WALDORFSKÉ TŘÍDY ZŠ KAPLICKÉHO

První červnové úterý se na Základní 
škole Kaplického konala již mnohaletá 
akce, do níž se zapojuje nejen celá škola, 
ale také MŠ Malínek. Jedná se o tradiční 
jarmark, pořádaný v  prostorách hřiště 
a zahrady naší školy. 

Každá třída má svůj prodejní stánek, 
v  němž nabízí za nízké ceny výrobky 
vlastní tvorby, např. mýdla, svíčky, 
brože, náušnice, podložky pod hrníčky 
a  spoustu dalšího. Prostory naší 
zahrady mimo jiné provoněly také 
langoše, grilované klobásy, mátové 
a  citrusové domácí limonády. Část 
z  výdělku následně třídy dostanou do 
svého fondu a na konci roku mohou jít 
třeba na zmrzlinu. 

Žáci prvního stupně si připravili pro 
všechny návštěvníky představení, 
většinou se jednalo o  tanec a  zpěv. 
Všichni měli krásné kostýmy a rekvizity, 
na nichž pracovali v  rámci výtvarné 
výchovy nebo praktických činností.

Kaplický jarmark také doprovázely 
projížďky na koních, točení na 
hrnčířském kruhu, skákací hrad 
a soutěž v pojídání koláčů. 

Celá akce se velmi vydařila a my se už 
nyní těšíme na její opakování.  

Naším letošní tématem v Ekoškole 
je jídlo. Toto téma prostřednictví 
žáků Ekotýmu zařazujeme 
v  tematických dnech pro všechny 
žáky školy. Náš Ekotým vymyslel pro 
žáky další novinku, která pomůže 
zlepšit spokojenost s  naší školní 
jídelnou. 

V  naší jídelně nyní funguje 
schránka, kam mohou žáci i  učitelé 
směřovat svoje dotazy na paní 
kuchařky nebo vedoucí školní 
kuchyně. Do schránky také mohou 

vyjádřit pochvalu k  danému jídlu 
anebo vložit svůj oblíbený recept, 
který by si přáli ve školní jídelně. 
K  daným dotazům se poté vyjádří 
vedoucí školní kuchyně. Žákům 
Ekotýmu například sděluje, proč 
nemohou určitá jídla vařit, nebo jim 
vysvětluje, co znamená spotřební 
koš. Členové Ekotýmu toto předávají 
ostatním žákům.

Pevně věřím, že tato vzájemná 
komunikace ještě vylepší naši školní 
jídelnu.  

Další školní rok se chýlí ke konci a s ním i druhý rok fungování 
waldorfských tříd při ZŠ Kaplického. Každoroční slavnosti, 
které děti na walorfských školách zažívají, tak mohly být 
prožívány společně. 

Jaro jsme otevírali písněmi, básněmi a  tanci 
k  předvelikonočnímu období. Vynášeli jsme Moranu, a  to 
přímo před budovou krajského úřadu. Na Velký pátek nám 
země vydala své tajné poklady formou drahokamů.

S přicházejícím teplem jsme se vydali do Jizerských hor čistit 
studánky a opět jim zazpívat. Na čarodějnice jsme také jednu 
pěknou upálili. Akce byla spojena s přípravou políčka pro třetí 
třídu, kam budeme na podzim zasévat obilí. Rodiče i děti se 
chopili rýčů a krumpáčů a louku přeorali, jak jen to šlo. 

Konec května prožily obě třídy společně na čtyřdenním výletě 
na chatě v  Kristiánově. Krásná příroda, kola, společenské hry, 

hra na flétny, oheň, 
svatba zemské nevěsty 
s vesmírným ženichem 
– zkrátka slavnost 
letnic. To vše umožnilo 
dětem oddat se teplu 
a světlu, které v přicházejícím létě vytahuje „duše“ nás všech ke 
snění… Prožívání kvalit roku je jedním z velmi důležitých aspektů 
waldorfského vzdělávání.

Do konce školního roku jsme ještě stihli čištění říčky Rokytky 
v  Kryštofově Údolí od invazivní rostliny netýkavky žláznaté 
a sjíždění řeky Jizery na kajacích z Malé Skály do Dolánek. Děti 
tak mohly zažívat školní život opravdu skutečně a na vlastní 
kůži. Za kolegium waldorfských tříd 

ZŠ Kaplického Tereza Hrůzová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘÍŽANSKÁ
NAŠE ŠKOLA JE OTEVŘENÁ

ZAČÍT SPOLU V MACHNÍNĚ

KAVÁRNIČKA PRO RODIČE 
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Naše škola před čtyřmi 
lety vstoupila do projektu 
Pomáháme školám k  úspěchu. 
V  projektu se učíme hledat 
vlastní cesty, jak dále rozvíjet 
sebe i  školní tým. Zatím se 
nám daří zavádět do výuky 
metody kritického myšlení, 
formativního hodnocení, 
Hejného matematiku, Začít 
spolu či Druhý krok. Příští školní 
rok budeme experimentovat 
s učením venku. 

Z vlastní zkušenosti víme, že společné učení pedagogů má veliký dopad 
přímo do pedagogické práce. Naši pedagogové pravidelně vyjíždějí na 
setkání s  dalšími školami zapojenými do projektu Pomáháme školám 
k úspěchu. Již v minulých letech jsme začali pořádat sdílení pro pedagogy 
z jiných škol. 

V letošním červnu jsme poprvé pořádali sdílení pro vedení škol (ředitel 
a zástupce). Účastnili se ho vedení škol ZŠ Partyzánská – Česká Lípa, ZŠ 
Livingston  – Praha, ZŠ Pěnčín, ZŠ Tanvald. O  dlouhodobou spolupráci 
mají ještě zájem ZŠ náměstí Míru z  Nového Boru, ZŠ Čachovice a  ZŠ 
Mladá Boleslav. Na prvním setkání jsme společně plánovali, jak v našich 
školách rozvíjet kulturu školy a naplánovali si frekvenci setkávání třikrát 
za rok. 

Kolegům z jiných škol nabízíme otevřené hodiny – v letošním školním 
roce se k nám podívali například učitele z 8. základní školy v Mostě, nebo 
paní ředitelka ze ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou. 

Skvělou příležitostí pro sdílení naší práce byla příprava sobotního 
festivalu pedagogických inspirací na ZŠ Lesní, kde naši učitelé nabídli 
několik dílen. Zástupce ředitele vystoupil plenárně na GegFestu 
s  tématem k  zavádění změn ve škole a  poté zde měl sdílení k  vedení 
ročníkových projektů. 

Jsme rádi, že můžeme s ostatními kolegy sdílet svoje zkušenosti, a být 
tak součástí angažované profesní komunity. 

Odloučené pracoviště v Machníně hledalo směr, kterým 
by se ubíralo vyučování. Zvolili jsme cestu programu 
„Začít spolu“. Filozofie tohoto programu staví na 
moderních výukových metodách (konstruktivistickém 
přístupu, prvky Montessori pedagogiky, výuka 
orientovaná na dítě, přenášení odpovědnosti za 
učení na děti). Program je postaven na integrované 
tematické výuce, komunitních kruzích, centrech aktivit, 
žákovských portfolií, hodnocení a sebehodnocení. Třídy 
1. M a 2. M pracují dle tohoto programu již od září 2018. 
Postupně se přidala i třída 3. M, 4. M a 5. M.

Ráno začíná výuka ranním kruhem, kde se děti 
pozitivně naladí na další den. Následuje ranní dopis, 
který děti uvede do tématu. Poté žáci pracují v „tradiční“ 
výuce. Jednu hodinu denně probíhají centra aktivit 

(centrum matematiky, centrum pokusy a  objevy, 
centrum čtení, centrum psaní a  centrum ateliér). Žáci 
pracují v  centrech v  různě namíchaných skupinkách, 
samostatně dle písemného zadání. Po práci v  centrech 
aktivit následuje hodnoticí kruh, kde každá skupina 
má možnost představit svoji práci, zhodnotit ji a  dát 
doporučení dalším skupinám.

Děti se naučily: pracovat v centrech aktivit, pomáhat 
si, dělit si úkoly, číst přesně zadání a plnit podle něj úkoly, 
spolupracovat v  týmu, pracovat samostatně, říkat si 
o  radu spolužákům. V  hodnocení se naučily říkat nejen 
úspěchy, ale i  to, co se jim nedařilo, dávat doporučení 
ostatním, oceňovat a sdělovat další potřeby. 

Práce v  programu Začít spolu přispěla k  pozitivnímu 
klimatu třídy. 

Škola Křížanská každoročně pořádá 
kurz pro budoucí prvňáčky Hurá do 
školy, který se zaměřuje především 
na seznámení se dětí s  prostředím 
školy, budoucí paní učitelkou a  paní 
vychovatelkou, s  budoucími spolužáky 
a  hravé činnosti zaměřené na rozvoj 
schopností a  dovedností usnadňující 
vstup dítěte do školy. Hlavním cílem 
kurzu bude zajistit pohodový přechod 
z MŠ do ZŠ. 

Kurz si každá paní učitelka připravuje 
dle potřeb dětí a rodičů.

Vedle třídních schůzek pro rodiče 
budoucích prvňáčků byla další 
aktivitou, která proběhla letos podruhé, 
„Kavárnička pro rodiče budoucích 
prvňáků“.

Jakou úlohu hraje rodina ve školní 
připravenosti, Desatero pro rodiče 
budoucích prvňáků, ukázky a  otázky 
z  praxe provázelo celé dvouhodinové 
setkání. Rodiče se mohli vzájemně 
obohacovat svými nápady, které 
pomáhají úspěšnému vstupu do 
školního prostředí nejen dětem, ale též 
rodičům.

Základem všeho je partnerský vztah 
mezi rodiči, dětmi a  učiteli. Všechny 
tyto aktivity jsou základními kameny 
pro vybudování kladného, partnerského 
vztahu pro úspěšný start ve vzdělávání 
malých dětí. Určitě v  těchto aktivitách 
vidíme smysl a budeme v nich pokračovat 
i v příštím školním roce.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ

Žákovský parlament při ZŠ Lesní se rozhodl uspořádat 
charitativní akci pro Světlušku a  spolupracoval při 
tom kromě nadace VIA s  dalšími subjekty  – s  nadací 
Světluška, libereckým Tyflocentrem, kinem Varšava 
a také s Českým rozhlasem Liberec. 

V rámci naší akce jsme v dubnu připravili běh s úkoly 
pro školní družinu a  školní klub. Děti na stanovištích 
odpovídaly na otázky ze zdravovědy a  za odměnu 
dostaly drobné dárkové předměty od Světlušky. Další 
předměty si mohly zakoupit, a  tím přispěly k  výtěžku 
akce.

Stěžejní část proběhla 2.  května, kdy dopoledne 
do školy přijel tým Návštěvy potmě. Nevidomí 
dětem při interaktivních přednáškách přiblížili, jaké 
pomůcky používají v  každodenním životě a  jak jim 
pomáhají asistenční psi. Odpoledne se tým Návštěvy 
potmě zapojil se svým stanovištěm i  do zážitkového 
odpoledne, kde si žáci mohli zkusit psát na speciálním 
stroji anebo hmatem číst text. 

Další stanoviště připravili členové ŽP – byly to např. 
speciální stolní hry pro nevidomé, zvuková pexesa, 
chůze se slepeckou holí, poznávání chutí a vůní, mazání 

toastu a nalévání nápoje. Všechny tyto činnosti si žáci 
zkoušeli se zavázanýma očima, a tak mohli zažít, jaké 
to je žít se zrakovým postižením. 

Večer se konal benefiční koncert v  městském kině 
Varšava a  vystoupili na něm současní i  bývalí žáci 
naší školy, školní sbor Lesněnky a  jako hosté Gospel 
Generation Choir Liberec a  liberečtí zpěváci Jakub 
Děkan a Romuald Klemm. Ve spolupráci s Tyflocentrem 
proběhla v  kině i  doprovodná výstava zrakově 
postižených umělců Lukáše Černého a Andrey Klozové. 
Koncert byl určen zejména pro žáky a rodiče školy, ale 
byl otevřený i pro veřejnost.

Celkové ohlasy na akci byly velmi pozitivní, a to jak 
ze strany žáků, rodičů a  médií, tak i  spolupracujících 
subjektů, což nás obzvlášť potěšilo. 

Celkový výtěžek činil 18 500 Kč a tuto částku nadace 
Via v  rámci projektu Dobro-druzi ještě zdvojnásobí. 
Akce také poskytla žákům školy poučení i  zábavu 
a členům ŽP, kteří se podíleli na plánování a realizaci, 
mnoho nových zkušeností a  uspokojení, že pomohli 
dobré věci. 

 Petra Gabarová, učitelka na 2. stupni, 
koordinátorka školního parlamentu 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
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3IQ

VYTRHÁVÁNÍ NÁLETŮ V REŽII ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ LESNÍ

15.  června se naše škola připojila 
k  celorepublikovému klání 3IQ (čti trik). 
Jedná se o známou hru piškvorky. Dva hráči 
hrají proti sobě, každý má k dispozici 9 dílků 
a  před sebou pole s  devíti okny. Tato hra 
je u  nás velmi oblíbená, v  družině máme 
k dispozici i venkovní hru, která nás všechny 
moc baví. 

Rekord v  3iQu proběhl na více než 120 
místech po celé České republice, zúčastnili 
se ho děti i  dospělí a  všichni si tuto akci 
velmi užili. Stanovení rekordu bylo dáno 
co největším počtem míst, kde se hrála 
desková hra 3iQ (od českého autora Honzy 

Vodičky a  českého výrobce Millaminis, 
s.r.o.), a  zároveň co největším počtem lidí 
hrajících hru 3iQ v jeden den. 

Každý účastník odehrál v  průběhu dne 
alespoň dvě partie hry 3iQ a  byl zapsán 
do zápisového listu akce „Rekord v  3iQu“. 
První partie byly rozehrány 15. 5. 2019 v 0:01 
hodin, poslední partie skončila v 23:59 téhož 
dne. Pro každého účastníka byl připraven 
pamětní list na tuto akci. Akce Rekord v 3iQu 
se zúčastnilo celkem 7 498 hráčů, na naší 
škole se zapojilo 84 dětí.  

Lenka Pěnkavová, vychovatelka školní družiny

Dne 13.  5.  2019 pomáhaly děti ze školního klubu a  školní 
družiny při ZŠ Lesní s vytrháváním náletů a plevelu u Vily Vitae, 
což je domov rodinného typu pro lidi s demencí. Nachází se ve 
staré vilové zástavbě na Masarykově třídě. Její obyvatelé mají 
k  dispozici prostornou bezbariérovou zahradu, která slouží 
k odpočinku, slunění, setkávání klientů a jejich rodin.

S žádostí o pomoc se na naši školu obrátila paní Rubášová 
z Vily Vitae, protože v loňském roce děti ze ZŠ Lesní navštívily 
klienty s vlastnoručně upečenými bábovkami a připraveným 
hudebním vystoupením.

Dobrovolné akce se zúčastnily děti od druhé do páté třídy. 
Po prvotních rozpacích se nadšeně pustily do vytrhávání. 
Měly radost, že je za nimi vidět kus odvedené práce, a  to 
především při vzájemném porovnávání košů, plných plevelu.

Petra Pivodová, vychovatelka školní družiny

Co si o akci myslí děti?
„Když to bude potřeba, zase přijdeme pomoct.“ Matěj, 2. A
„Pomáhali jsme, a ještě mě to bavilo.“ Kristýnka, 2. A
„Bavilo nás to.“ Týna, 3. A
 „Moc mě to bavilo, ráda pomáhám. Je skvělý, že pomáháme.“

Tóňa, 3. A.
 „Rád pomáhám lidem.“ Jáša, 3. B
„Byla to legrace a přitom dobrý skutek.“  Šári, 5. A
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CO BUDEME POZOROVAT PŘÍŠTĚ?

Jan Amos Komenský propagoval názornost, proto 
jsme teoretickou výuku prvouky 1. ročníku uvedli do 
praxe. 

Posláním projektu bylo přiblížit dětem přírodu okolo 
nich, konkrétně pak okolí městského sídliště a přede-
vším živočichy v ní žijící. Naučit se vnímat přírodu a vší-
mat si známek života okolo sebe. Chovat se k přírodě 
ohleduplně a  chránit ji. To jsou konkrétní poznatky 
a výstupy projektu.

Vzhledem k  tomu, že nejsnadněji pozorovatelnou 
skupinou živočichů na rušném městském sídlišti jsou 
ptáci, zaměřili jsme projekt právě na ně. Ptáci se na-
cházejí v těsné blízkosti naší školy a v zimních měsících 
je lze navíc snadno nalákat na potravu. 

Projekt probíhal téměř po celý rok, a to metodou ko-
operativního vyučování. Prolínal se do všech vyučova-
cích předmětů.

Konkrétním obsahem bylo pozorování ptactva 
v okolí školy, dále nejen pochopení ptačího stěhování 
do teplých krajin, poznávání jejich denního režimu, po-
rovnávání stop ve sněhu, pozorování hnízd v okolí ško-
ly, ale také i jejich krmení.

Výsledkem projektu je velký zájem dětí o  přírodu 
a o pozorování vůbec. Mají jen jedinou otázku: „Co bu-
deme pozorovat příští rok?“

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  léto 2019

ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2019

Naše redakční rada se v  květnu zúčastnila vyhlášení 
celorepublikové soutěže Školní časopis roku. Do Prahy se sjeli 
všichni zástupci redakčních rad z  Libereckého, Ústeckého 
a Středočeského kraje, aby společně strávili celý den, vyměnili 
si vlastní zkušenosti 
a  na seminářích 
vedených odborníky se 
naučili něco nového. 

Žáci naší školy 
nejvíce chválili seminář 
zaměřený na titulní 
stranu časopisů, ve 
kterém se dozvěděli 
nové vychytávky, jak 
zaujmout čtenáře. Po 
tomto naučném bloku 
následovalo vyhlášení, 
ve kterém si časopis 
Broumáci odnesl čtvrté 
místo ve své kategorii. 

Odborníkům děkujeme za pěkný páteční den a  za mnoho 
podnětných nápadů, jak stále vylepšovat naše čísla. A kdo ví, 
třeba za rok se podíváme na finále do Brna.

33 34 35 36
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ERASMUS WEEK NA ZŠ BROUMOVSKÁ

Projekt Erasmus+KA2 s  názvem „Keep fit and be 
healthy“ probíhá na Základní škole Liberec Broumovská již 
druhým rokem. Na tomto mezinárodním projektu, který 
koordinujeme, s  námi pracují učitelé a  žáci ze škol Scoala 
Gimnaziala Take Ionescu z  rumunského města Ramnicu 
Valcea a   OSG De Meergronden z  nizozemského města 
Almere.

Během prvního dubnového týdne jsme měli tu čest přivítat 
na třetí projektové schůzce dvacet osm žáků a  pět učitelů 
z  partnerských škol a  připravit pro ně zajímavý a  zábavný 
program. Schůzku jsme zahájili představením naší školy 
v  Krajské vědecké knihovně Liberec, kde naši žáci připravili 
program plný sportovních aktivit, lidových tanců a hip-hopu. 
Poté jsme se odebrali do obřadní síně liberecké radnice, kde 
nás přivítal náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální 
věci a cestovní ruch pan Ivan Langr.

Projekt „Keep fit and be healthy“ je zaměřen na sport a zdravý 
životní styl a  v  tomto duchu se nesl program celé schůzky. 

Děti si vyzkoušely lezení na horolezecké stěně, bouldering, 
judo, trampolíny i  plavání. Účastnily se  workshopů o  výživě 
a fungování lidského těla, připravovaly zdravá jídla a soutěžily 
v  aktivitách zaměřených na teambuilding. Za zmínku určitě 
stojí i workshop „Evropa a my“ pořádaný Eurocentrem Liberec, 
ve kterém si děti procvičily své znalosti Evropy a partnerských 
zemí.

Pro vzbuzení zájmu o  naši krásnou zemi a  region jsme 
se rozhodli uspořádat výlety do Českého ráje, na Ještěd 
a  do Prahy. Návštěva iQlandie byla tečkou za pětidenním 
programem, po kterém nás čekaly už jen slzy, objímání 
a  loučení po závěrečném večírku a  před odjezdem našich 
hostů. Třetí projektová schůzka skončila, ale náš projekt 
ještě nekončí. Budeme mít příležitost rozvíjet přátelství 
prostřednictvím portálu eTwinning, jenž je součástí našeho 
projektu, a věříme, že tato přátelství vydrží i po jeho ukončení 
v září 2019. 

 Zuzana Jedličková, koordinátorka projektu
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DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

PREVENTIVNÍ VLAK

NÁKUP NA INTERNETU

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. 

Druhý duben je Světovým dnem porozumění autismu. Vzhledem 
ke specializaci naší školy právě na děti s  autismem jsme se i  my 
rozhodli tento den náležitě oslavit. Modrý den alias Šmoulí den 
všechny třídy ZŠ speciální odstartovaly zhlédnutím kreslené 
pohádky o  Šmoulech a  jejich radostech i  starostech. Následně 
jsme se všichni přesunuli do školní tělocvičny vyzdobené modrými 
balonky (děkujeme Modré pyramidě stavební spořitelně) a dalšími 
doplňky, kde nás čekalo dopoledne plné soutěží. 

Například u  Mlsouna jsme si vyráběli ovocný špíz, u  Farmáře 
třídili zvířata, u  Gargamela zachraňovali kocoura a  mnoho 
dalšího. Soutěžení nás všechny moc bavilo a  za odměnu dostaly 
děti na památku placku s  motivem Modrého dne (děkujeme ZŠ 
Broumovská) a  díky sponzorskému daru firmy Mocca i  výborné 
bonbony. Celý následující týden byl v  jednotlivých třídách 
provázený šmoulí tematikou  – poslouchali jsme šmoulí písničky, 
vybarvovali Šmouly a vyráběli například šmoulí vesnici. 

Během posledních měsíců byli naši žáci 7. a  9. ročníku velmi 
aktivní. V  dubnu se zúčastnili akce Preventivní vlak – bezpečná 
železnice v  Liberci. Akce pořádaná Českými  drahami se konala 
v zajímavě namalovaném vagonu v prostorách vlakového nádraží. 
Žáci nejdříve zhlédli krátký film o  důsledcích  rizikového chování 
v  železniční dopravě, vyslechli přednášku o  chování  na železnici  
a  poté se ve skupinkách seznámili se zásadami první  pomoci, 
s prací hasičů ČD a jejich vybavením a technikou.

V  rámci projektu Škola odpovědného 
spotřebitele jsme se v  květnu zúčastnili 
semináře Nákup mimo kamenné  prodejny. 
Akce proběhla v  prostorách naší 
školy. Žáci získali  informace o  nákupu 
v  e-shopech, možnostech reklamace, 
o omylech spotřebitelů, smlouvách a právech 
spotřebitele. Zároveň si vyzkoušeli  řešení 
praktických situací. Výstupem celého 
semináře bylo vytvoření tematického panelu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORLÍ
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DRAMACENTRUM BEZEJMÉNA

V  tomto školním roce Dramacentrum Bezejména slavilo 
úspěch na mnoha soutěžích a festivalech.

Studentský pěvecký sbor Altitudo navázal na loňský 
úspěch na Evropském festivale mládeže v Neerpeltu (Belgie), 
odkud přivezl dvě zlaté medaile. Letos v  červnu přivezl 
z  mezinárodní soutěže Festa Musicale Olomouc opět dvě 
zlaté medaile – v kategorii mládežnických sborů a kategorii 
populární hudby. Tomuto úspěchu předcházelo stříbrné 
pásmo z  Hudebního festivalu středních pedagogických 
škol v  Kroměříži a  zlaté pásmo z  krajského kola Celostátní 
přehlídky středoškolských pěveckých sborů, s doporučením 
do celostátního kola. Na letošních soutěžích a  festivalech 
sbor reprezentoval Dramacentrum Bezejména a Gymnázium 
a  SOŠPg Jeronýmova. Sbor vedli Miloslava Čechlovská 
a  Daniel Hutař, na klavír doprovázeli Vilém Valkoun a  Jan 
Dušek.

Dětský dramatický soubor Malé Bezejména vytvořil 
inscenaci „Strom lidožrout“ o  smutném království, v  němž 
vládl nikoli slabý král, ale „Strom, jehož kořeny se rozrůstají“. 
Mladí herci došli k  závěru, že v  nás všech kořeny stále 
zůstávají a  jen ti nejodvážnější se přestávají bát. Soubor 
získal v  krajském kole Dětské scény ocenění poroty za 
„silné téma a  skvělé pohybové ztvárnění“ a  doporučení do 

celostátního kola. Se stejnou inscenací soubor získal 2. místo 
na mezinárodní přehlídce Teatrrralki v Polsku.

Studentský dramatický soubor Bezejména zaujal 
porotu krajského kola Mladé scény natolik, že byl nominován 
do celostátního kola v Ústí nad Orlicí. Inscenace „Zimní bitva“ 
se zabývá tématem totality a  manipulace. „Organizace 
ovládající svět, tábor sloužící na převýchovu, mlčící většina 
a  její touha po svobodě jsou podstatou příběhu, který při 
perfektním zpracování, které soubor představil, nahání mráz 
po zádech“, jak popisuje na webu přehlídky jeden z diváků.

Lektoři dramacentra se věnují i  interpretaci textu. I  letos 
mnozí naši členové úspěšně reprezentovali své školy na 
okresních i krajských soutěžích, Vojta Matějíčka opět zazářil 
v celostátním kole ve Svitavách.

Dramacentrum Bezejména pravidelně pořádá workshopy 
a  tábory, na které srdečně zveme všechny děti Liberce. 
Své aktivity prezentujeme na FB profilu Dramacentrum 
Bezejména. V  létě nás čekají dva turnusy tábora „Po 
stopách…“, o podzimních prázdninách čtyřdenní dramatický 
workshop pro děti i studenty, na jaře jarní tábor. 

Za podporu našich aktivit děkujeme statutárnímu městu 
Liberec, Libereckému kraji, Česko-německému fondu 
budoucnosti, Euroregionu Nisa a dalším.

DRAMACENTRUM BEZEJMÉNA NA SOUTĚŽÍCH A FESTIVALECH
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