Výroční zpráva
o činnosti školy
Základní škola Liberec
Aloisina výšina 642
příspěvková organizace
3 0. č e r v n a

2012

na základě zák.561/2004 Sb. § 11 a § 12 odst.2 ve znění pozdějších předpisů

1

Obsah
1
2
3
4

5

6
7
8

ZÁKLADNÍ ÚDAJE.......................................................................................................... 5
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ............................................................................... 6
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ........................................................................................ 7
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM .............................................................................. 8
4.1
Zaměření tříd s rozšířenou výukou estetických a tvořivých činností: ........................ 9
4.2
Výuka cizích jazyků ................................................................................................... 9
4.3
Volitelné předměty ..................................................................................................... 9
4.4
Nabídka mimošk. aktivit, nepovinných předmětů, zájmových útvarů, kroužků ŠD 10
4.5
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky
mimořádně nadanými ............................................................................................... 10
4.6
Testování žáků školy ................................................................................................ 11
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE ............................................................. 11
5.1
Výchovné poradenství .............................................................................................. 11
5.2
Prevence rizikového chování ................................................................................... 11
SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKOU FAKULTOU TUL ............................................. 12
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY ..................................................................... 12
AKTIVITY ŠKOLY ........................................................................................................ 13

CELOŠKOLNÍ AKCE ............................................................................................................. 13
1
ZÁŘÍ................................................................................................................................. 13
1.1
Bramborová štafeta .................................................................................................. 13
1.2
Den s policií ČR 20.9.2011 ...................................................................................... 13
1.3
Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové...................................................................... 14
1.4
Zájezd do jižní Anglie .............................................................................................. 14
1.5
Zeměpisná projekce. ................................................................................................. 14
2
ŘÍJEN ............................................................................................................................... 15
2.1
Atletické závody ....................................................................................................... 15
2.2
Den stromů ............................................................................................................... 15
2.3
Halloween – poznáváme a prožíváme tradice anglicky mluvících zemí ................ 16
2.4
Soustředění dramatického souboru .......................................................................... 16
2.5
Koncert Česko-polského sboru ve Zgorzelci ........................................................... 16
2.6
Podzimní soustředění Výšinky a Sluníček ............................................................... 17
2.7
Víkendová soustředění Výšinky a Notiček s polskými partnery ve Zhořelci .......... 18
3
LISTOPAD....................................................................................................................... 19
3.1
Drakiáda ................................................................................................................... 19
3.2
Foto soutěž – Anglie ................................................................................................ 20
3.3
Koncert Česko-polského sboru v Kostele svatého Antonína v Liberci ................... 20
3.4
Projekt „Divadlo – cesta k přátelství“ ...................................................................... 21
3.5
Taneční soutěž škola Duha Česká Lípa .................................................................... 22
4
PROSINEC....................................................................................................................... 23
4.1
Adventní koncert v OD Fórum................................................................................. 23
4.2
Mikulášský běh ........................................................................................................ 23
4.3
Vánoční besídka ....................................................................................................... 24
4.4
Vánoční zvyky.......................................................................................................... 24
5
LEDEN ............................................................................................................................. 25
5.1
Maškarní karneval .................................................................................................... 25
5.2
Poznáváme dějiny Evropy ........................................................................................ 25
5.3
Stavby ze sněhu ........................................................................................................ 26

2

5.4
Vystoupení pro MŠ .................................................................................................. 26
6 ÚNOR............................................................................................................................... 27
6.1
Kouzelná angličtina .................................................................................................. 27
6.2
Leden v našem kraji ................................................................................................. 27
6.3
Pohádková zahrada ................................................................................................... 27
6.4
Školní kolo v recitaci žáků prvního stupně .............................................................. 28
6.5
Vystoupení v MŠ ...................................................................................................... 28
6.6
Zeměpisná olympiáda .............................................................................................. 28
7
BŘEZEN .......................................................................................................................... 29
7.1
Beseda s J. Macounem ............................................................................................. 29
7.2
Českolipský zvoneček .............................................................................................. 29
7.3
Klobouková show ..................................................................................................... 30
7.4
Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Vítání jara 2012 .............................. 30
7.5
Návštěva 6. ročníků v ZOO...................................................................................... 31
7.6
Sudoku ...................................................................................................................... 31
7.7
Z pohádky do pohádky ............................................................................................. 31
8
DUBEN ............................................................................................................................ 32
8.1
Angličtina v ZOO ..................................................................................................... 32
8.2
Den Země ................................................................................................................. 32
8.3
Dopravní soutěž........................................................................................................ 33
8.4
Honba za velikonočním zajíčkem ............................................................................ 33
8.5
Taneční soutěž v Českém Dubu „Tančíme pro radost“ ........................................... 33
9
KVĚTEN .......................................................................................................................... 35
9.1
Krajské kolo přehlídky dětských pěveckých sborů Vítání jara 2012 ....................... 35
9.2
Besídka ke Dni matek .............................................................................................. 36
9.3
Česká Lípa – festival tanečního mládí ..................................................................... 36
9.4
Dlouhomostecké divadelní hrátky ............................................................................ 37
9.5
Jablonecký hudební festival ..................................................................................... 37
9.6
Oslavy MDD ............................................................................................................ 37
9.7
Švihadlová princezna – princ ................................................................................... 38
10
ČERVEN ...................................................................................................................... 39
10.1 2. školní jarmark Základní školy Aloisina výšina .................................................... 39
10.2 Ekologický program „ Dračí putování za strážci času“ ........................................... 40
10.3 Puzzliáda .................................................................................................................. 40
10.4 Vystoupení na mistrovství republiky ve skocích na trampolíně .............................. 40
10.5 Závěrečné posezení- rozloučení ............................................................................... 40
10.6 Včelařské kroužky .................................................................................................... 41
11
DALŠÍ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY ............................................................................. 42
11.1 Angličtina v ZOO ..................................................................................................... 42
11.2 Sběrové aktivity ve školním roce 2011/2012 ........................................................... 42
11.3 Akce 3.A (školní rok 2011/2012) ............................................................................. 42
11.4 Cykloturistický kurz ................................................................................................. 43
11.5 Den s dětskou televizí .............................................................................................. 44
11.6 Fyzika v praxi ........................................................................................................... 44
11.7 Školní výlet 2.B a 4. A ............................................................................................. 45
11.8 Tajuplná příroda - Oldřichov v Hájích ..................................................................... 46
11.9 Vyšetřování Jizerskohorské katastrofy – třída 4.B................................................... 47
11.10
Návštěva Muzea hygieny v Drážďanech .............................................................. 47
11.11
Třída I. B .............................................................................................................. 47
11.12
Výtvarná výchova, pracovní a technické činnosti ................................................ 51

3

11.13
Kurz Předškoláček ................................................................................................ 52
PROJEKTY ŠKOLY .................................................................................................... 53
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE................................................... 53
VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI .................................... 54
ZÁVĚR......................................................................................................................... 54

12
13
14
15

4

1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy:
Právní forma :

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková
organizace
příspěvková organizace

Identifikační číslo :

65100280

Adresa :

Aloisina výšina 642, Liberec 15, 460 15

Kraj :

Liberecký

Zřizovatel školy :

Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1,
460 59

Identifikační číslo :

002 62 978

Ředitel :

Mgr.Jaroslav Vykoukal

Zástupce ředitele :

Mgr.Vladimír Blažek

Vedoucí školní jídelny :

Ladislava Fialová

Datum zařazení do sítě škol : 12.2.1998
Celková kapacita školy :

600 dětí

Kapacita školní družiny :

200 dětí

Kapacita školní jídelny :

600 dětí

Mimoškolní sdružení :

Rada rodičů

Volený orgán zřizovatele :

Školská rada

Telefon :

+ 420 482 751 233

E-mail :

info@zs-aloisinavysina.cz

www stránky :

www.zs-aloisinavysina.cz

Vzdělávací program :

ŠVP pro ZV - Škola pro život, škola pro všechny (1. 9. 2007)
ŠVP pro ZV – Škola pro život, škola tvořivě (1. 9. 2011)
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

Počty tříd a žáků v základní škole k 30. 6. 2012
Celkový
Z toho
Celkový
počet tříd
speciálních počet žáků
Celkem

17

0

358

Z toho ve
Individuálně
speciálních třídách integrovanýc
h
0
13

Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok
Počet zapsaných
Počet rozhodnutí o
Počet odkladů
přijetí
54
40
14
Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok
Počet žádostí
Skutečný počet přijatých žáků
0
0
Uvádět počty za příslušný školní rok po opravných zkouškách
Počet žáků celkem Prospělo s
Prospělo
Slovní
Neprospělo Neklasifikováno
vyznamenáním
hodnocení
358
230
121
4
3
0
Přehled výchovných opatření (ze závěrečného hodnocení za II. pololetí)
Pochvaly
Napomenutí tř. Tř. důtky Řed. důtky 2.
3.
uč.
stupeň stupeň
176
27
8
2
2
1
Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí)
Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny
29 582
288
Počty přijatých žáků po ukončení základní školy
8. leté gym.
6. leté
4. leté
SOŠ
SOU
gym.
gym.
obory oborys mat.
s mat.
0
2
7
16
0

SOU

OU

3

0

Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ)
Kvalifikační
do 30-ti 31až 40 let 41 až 50 let
51 až
předpoklady let
důchodový
věk
celk./žen celk./žen
celk./žen
celk./žen
splňuje
1/1
4/3
8/6
11 / 9
nesplňuje
0
0
0
0

Neumístěn Celkem

0

28

důchodový
věk

Celkem

celk./žen
0
0

celk./žen
24 / 19
0
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Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD případně ŠK)
Kvalifikační
do 30-ti 31až 40 let 41 až 50 let
51 až
předpoklady let
důchodový
věk
celk./žen celk./žen
celk./žen
celk./žen
splňuje
0
1/1
2/2
2/2
nesplňuje
0
0
0
0

důchodový
věk

Celkem

celk./žen
0
0

celk./žen
5/5
0

Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání
Název vzdělávacího programu
Počet účastníků
ŠVP pro ZV - Škola pro život, škola pro všechny (1. 9. 2007)
309
ŠVP pro ZV – Škola pro život, škola tvořivě (1. 9. 2011)
49
Uvádí se počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF kdykoli
v průběhu šk. roku
Počet nových absolventů po ukončení PF
Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe
0
0
Poradenské služby
Školní psycholog
ne

3

Speciální pedagog
Ano 1

Výchovný poradce
Ano 1

Metodik prevence
Ano

1

Asistent
pedagoga
ne

Logoped
Ano 1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Naše škola se nachází v klidném přírodním prostředí okrajové části města Liberce. Spádovým
obvodem školy jsou sídliště Kunratická a Králův Háj. Část žáků dochází z lokality Nová Ruda
nebo dojíždí z celého města. Škola je velmi dobře dostupná – autobusovou linkou 22 z centra
za cca 10 minut, autobusovou linkou 29 přes Starý Harcov cca za 17 minut .
Do naší školy docházejí děti od první do deváté třídy, tedy ve věku od šesti do šestnácti let.
Ve škole funguje 17 běžných tříd.
Součástí školy je školní družina a školní jídelna.
Vybavení školy
Základní škola byla otevřena v roce 1987, tvoří ji 6 navzájem propojených pavilonů (pavilon
I.stupně, II.stupně, pavilon se 3 hernami školní družiny, učebnou výpočetní techniky, školním
klubem, dílnami, učebnou jazyků, samostatný pavilon školní jídelny s kuchyní a
2 tělocvičny).
Ke škole patří oplocené hřiště s atletickým oválem, oddělené přestávkové plochy pro I.
a II. stupeň, vybavené basketbalovými koši, stoly na stolní tenis, a zahrada. Zde žáci mohou
trávit za pěkného počasí hlavní přestávky a v odpoledních hodinách zde tráví svůj volný čas
děti školní družiny. Zahrada je v dopoledních hodinách přístupná rodičům s malými dětmi.
V budově školy se nachází 18 tříd a 15 odborných učeben. Kmenové třídy na I. stupni
jsou standardně vybaveny a doplněny hracím koutem a počítačem. Pro výuku, zvláště na
II. stupni, slouží i samostatné pracovny, a to učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu,
jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebny dílen, cvičný byt vybavený funkční
kuchyní, keramická dílna a učebna výpočetní techniky. V současné době jsme vybavili
3 učebny interaktivními tabulemi. Pro intenzivní výuku jazyků je určena jazyková laboratoř.
7

V době volna a přestávek mohou žáci využívat hrací kouty na chodbách i pingpongové
stoly, rozmístěné uvnitř budovy.
Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC s neomezeným přístupem na
internet. V učitelské klubovně je umístěna odborná pedagogická knihovna. Materiální
vybavení školy se neustále doplňuje a modernizuje.
Snahou vedení školy bylo zapojit školu do několika projektů a získat tak pro další
rozvoj školy finanční prostředky z fondů poskytovaných v rámci EU.
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Učíme žáky takovým znalostem a dovednostem, které jsou dobře uplatnitelné v životě (tzn.
méně encyklopedických poznatků, více činností se zaměřením na praxi). Při výuce používáme
efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, a tím vedeme žáky k
sounáležitosti, k vzájemné pomoci a respektu. Přizpůsobujeme se současné době, která
vyžaduje znalosti cizích jazyků, a proto posilujeme jejich výuku – nabízíme anglický,
německý i ruský jazyk. Anglický jazyk nabízíme již od 1.třídy formou nepovinného předmětu
nebo kroužku. Podporujeme využívání nových komunikačních a informačních technologií.
Při výuce běžně pracujeme s počítači, využíváme např. výukové programy, textové a grafické
editory a internet.
Věnujeme potřebnou péči jak žákům nadaným, tak i méně nadaným. Vytváříme takové
podmínky, aby žáci s různými vlohami a vlastnostmi dosáhli maxima svých schopností, a
motivujeme je k dalšímu rozvoji. Podporujeme a rozvíjíme nadání hudební, pohybové,
manuální a výtvarné. Náš ŠVP počítá s integrací dětí se zdravotním postižením, zejména
dětí s vývojovými poruchami učení a chování.
Pomáháme žákům s přípravou na budoucí povolání – spolupracujeme s Úřadem práce,
s pedagogicko-psychologickou poradnou a jednotlivými středními školami.
Jako jedna z mála škol v Liberci nabízíme žákům i rodičům odbornou pomoc speciálního
pedagoga v našem poradenském pracovišti. V rámci tohoto pracoviště se věnujeme jak
jednotlivcům, tak zejména celým skupinám, vytváříme vstřícné a přátelské prostředí mezi
dětmi i učiteli a provádíme systematickou prevenci šikany. Vedeme žáky ke spolupráci při
tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a k jejich dodržování.
Již od prvních tříd se snažíme odhalovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se
kterými poté intenzivněji pracujeme.
Vzhledem k tomu, že jsme sídlištní škola, snažíme se naučit děti smysluplně využívat volný
čas. Naše nabídka je rozložena do celého týdně, takže děti mohou trávit ve škole téměř každé
odpoledne. V rámci školní družiny nabízíme pro děti z prvního stupně řadu kroužků – např.
divadelní, taneční, kytarový a flétnový, výtvarný, modelovací, vaření a rytmiku. Pro starší děti
je denně k dispozici školní klub, ve kterém mohou mimo jiné navštěvovat divadelní, taneční a
kytarový kroužek. Žáci z druhého stupně si mohou vybrat z široké nabídky odpoledních
předmětů – např. konverzace v cizích jazycích, Vohryzek (technické činnosti), pěvecký sbor,
informatika, basketbal, volejbal a fotbal. V průběhu celého roku se hraje školní florbalová
liga, které předchází pravidelné tréninky florbalu, děti se účastní nejrůznějších soutěží a
připravují divadelní a pěvecká představení pro rodiče a veřejnost.
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4.1 Zaměření tříd s rozšířenou výukou estetických a tvořivých
činností:
V těchto třídách usilujeme především o kvalitní a všestranné základní vzdělání. Nadstavbou je
rozvoj tvořivých schopností a dovedností, využívání takových metod práce, které tvořivost
podporují. Tato nadstavba je založena na čtyřech pilířích – dramatická výchova, hudební
výchova, výtvarná výchova včetně prostorové tvorby a tvůrčí psaní. Dramatická výchova
prolíná všemi předměty jako moderní a účinná vyučovací metoda. Dramatická, hudební i
výtvarná výchova a tvůrčí psaní se učí formou mezipředmětových projektů, na které dle
potřeb navazují další předměty. Tak se práce v těchto estetických výchovách stává nástrojem
kvalitnějšího vzdělávání. Tvořivost dětí podporujeme ve všech předmětech. Na dopolední
vyučování navazuje systém estetických volitelných a nepovinných předmětů a kroužků. Práce
v těchto předmětech a kroužcích školu reprezentuje na veřejnosti.

4.2 Výuka cizích jazyků
Třída
1. A, B
2. A, B
3 A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A

Anglický Německý
jazyk
jazyk
10
0
19
0
24
0
25
0
21
0
21
0
23
0
25
0
20
0
17
0
19
17
17
14
14
11
16
11
26
16

Ruský
jazyk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
5
10

Výuka cizích jazyků má tradičně výbornou úroveň. V 1. a 2. ročníku nabízíme kroužek
anglického jazyka. V 7. – 9. ročníku jsme žákům nabídli volitelné předměty anglický,
německý a ruský jazyk a konverzaci v anglickém jazyce. Výuka je doplňována výjezdy do
zahraničí, navštívili jsme anglii a několikrát německo a polsko.

4.3 Volitelné předměty
Od 7. do 9. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty z uvedené nabídky :
Německý jazyk
Ruský jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Technické činnosti
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Sportovní výchova
Praktická matematika
Sborový zpěv
Informatika
Seminář ze společenských věd – regionální dějiny
Podle zájmu a počtu přihlášených žáků otevíráme příslušný počet volitelných předmětů pro
daný školní rok.

4.4 Nabídka mimošk. aktivit, nepovinných předmětů, zájmových
útvarů, kroužků ŠD
Kroužky v rámci VHČ (s poplatkem):
Kopaná, Anglický jazyk, keramika, hra na flétnu
Kroužky ŠD:
Hra na kytaru, hry a zákl.práce s PC, rytmika, diskotance, keramika, výtvarný kroužek,
šikovné ruce, divadelní kroužek, vaření, hrátky s mluvením, tradiční ruční techniky
Nepovinné předměty, zájmové útvary, kroužky:
Zdravotní kroužek, florbal, míčové hry, pěvecký sbor, dramatický kroužek, včelařský
kroužek, Podještědský soubor písní a tanců
Zvláštností školy je pěvecký sbor našich rodičů a přátel zpívání, kteří pomáhají našim
hudebním sborům a souborům s pořádáním koncertů a vystoupení.
Nabídka mimoškolních aktivit se stále rozšiřuje, se školou spolupracuje řada osobností
v daných oborech. Škola smysluplně zajišťuje volný čas našich dětí, které by byly odkázáni
na trávení volného času v prostoru našeho sídliště.
Výjezdy žáků na hudební, taneční a sportovní soustředění jsou pravidelnými aktivitami nejen
o hlavních prázdninách, ale také o vedlejších podzimních a velikonočních. V průběhu
školního roku pořádáme množství akcí o sobotách, některé se zaměřují na těsnou spolupráci
s mateřskými školami a na děti předškolního věku.

4.5 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými
problémy a žáky mimořádně nadanými
Ve školním roce 2011 – 2012 jsme individuálně pracovali s 11 integrovanými žáky, z toho
bylo 8 žáků se SPUCH, 2 žáci s tělesnými vadami a 1 žák mimořádně nadaný. Škola využívá
navýšení finančních prostředků na individuální práci s těmito dětmi, každý žák má
vypracovaný individuální vzdělávací plán. Metodickou podporu poskytuje poradenské
pracoviště školy, kde vedle výchovné poradkyně pracuje speciální pedagog v rámci VIP –
kariéra II projektu řízeným MŠMT ČR.
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4.6 Testování žáků školy
Škola se zapojila do plošného testování žáků 5. a 9. tříd, které bylo přímo řízené MŠMT ČR.
Ve 4. a 8. třídách získáváme přehled o čtenářské a finanční gramotnosti za pomoci testů
SCIO. Výsledky našich testování poukazují na výborné až nadprůměrné znalosti a dovednosti
vnašich žáků v rámci České republiky.

5

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE

5.1 Výchovné poradenství
Ve školním roce 2011/2012 fungovalo poradenské pracoviště s výchovným poradcem
a metodikem prevence sociálně patologických jevů a v rámci projektu VIP kariéra II i
speciálním pedagogem. Vzhledem k tomu, že pracovníci Školního poradenského pracoviště
měli nastaveny své kompetence, byla jejich práce efektivní.
Poradenskou pomoc pro rodiče i žáky zajišťoval výchovný poradce v omezené míře
dle možností a zaměřil se na tuto oblast speciální pedagog.
Výchovný poradce v úzké spolupráci s třídními učiteli (zejména na 1.stupni)
vyhledával žáky s výukovými obtížemi a následně koordinoval další diagnostiku
v pedagogicko-psychologické poradně.
Výchovný poradce a metodik prevence vedli schůzky s rodiči, aby eliminovali
náznaky nepřiměřených jednání některých žáků vůči ostatním.
Výchovný poradce se dále zaměřil na oblast volby povolání. V průběhu roku se pro
žáky 9.ročníků zajistila návštěva Úřadu práce, Veletrhu vzdělávání EDUCA. Na podzimních
třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s průběhem a systémem přijímacího řízení. Žákům
8.ročníků byly v průběhu dubna zprostředkovány Profitesty s následujícími konzultacemi (p.
Bradáčová).
Výchovný poradce byl garantem schránky důvěry. Schránka byla zřízena v říjnu 2007.
Stejně jako v předešlém školním roce se ve schránce objevily zprávy, které byly konkrétní a
byly řešeny s danými žáky a nemuselo být odpovídáno anonymně.
28. 8. 2012

Lucie Poláková
Výchovný poradce

5.2 Prevence rizikového chování
Oblast nespecifické prevence rizikového chování vychází z ŠVP a školního preventivního
programu.
V oblasti specifické prevence proběhly programy, se kterými má škola zkušenosti a které
se setkávají s příznivým ohlasem u žáků i pedagogů.
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Ve všech třídách proběhl program Cesta proti násilí III zaměřený na zlepšování celkového
klimatu ve třídě. Na tuto problematiku byly zaměřené i programy v SVP Čáp, které byly
realizovány v některých třídách. Lektoři o. p. s. Maják uskutečnili ve škole besedy se žáky
I. stupně, ty se týkaly zdravého životního stylu, vztahů ve třídě, a také s žáky II. stupně, zde
byly besedy zaměřeny na problematiku závislostí (alkohol, kouření a jiné návykové látky),
vztahů ve třídě (šikana) a sexuální výchovy. Žáci 9. ročníku se zúčastnili soudního jednání.
I v oblasti prevence se škola zapojila do projektu Peníze EU školám. Díky tomuto projektu
proběhl ve 4 vytipovaných třídách (4. A, 6. B, 7. B, 8. A) preventivní vztahový program
Naše třída-můj hrad (vždy 4 setkání po 2 hodinách) vedený etopedem Mgr. P. Šolcem.
Školní metodik se účastnil seminářů organizovaných KÚ Liberec.
V průběhu školního roku byl ve spolupráci s výchovnou komisí řešen případ záškoláctví,
pozdního omlouvání ze strany rodičů, prodej nebezpečného předmětu.
Programy prevence probíhaly za finanční pomoci Rady rodičů při ZŠ Aloisina výšina.
Za tuto pomoc děkujeme.
Liberec 2. 7. 20112

6

Jiřina Hodboďová
školní metodik prevence

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKOU FAKULTOU TUL

Naše škola má dlouhodobě podepsánu smlouvu s Ped.f. TUL o vzájemné spolupráci. Na
základě této smlouvy používáme název fakultní škola a pro studenty pedagogiky pravidelně
zajišťujeme průběžné a souvislé praxe. Učitelé a vedení naší školy průběžně pomáhá
studentům a denního, dálkového a doktorandského studia se získáváním podkladů pro
závěrečné bakalářské a diplomové práce. Učitelé mají výhrady ke stále větší administrativní
náročnosti, kterou požaduje vedení pedagogické fakulty.

7

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY

Základní škola v roce 1999 navázala spolupráci s německou školou Andert-Mittelschule
v Ebersbachu. Ve školním roce 2011 – 2012 jsme získali finanční podporu Česko-německého
fondu budoucnosti na projekty Hudba nezná hranice 2012 a Jsme partneři a přátelé.
Na podzim 2011 jsme ukončili projekt s polskými školami v Porajówu a v Jerzmankach
Hudba - most mezi národy.
Uspořádali jsme se všemi zahraničními školami celou řadu akcí společenského a sportovního
charakteru. Mimo jednodenních akcí ( vyučovacích hodin cizích jazyků, koncertů, návštěv
našich měst – Dresden, Zittau, Liberec – se setkáváme na několikadenních výjezdech a
soustředěních v Jizerských horách a Krkonoších.
Spolupráce je stále úspěšná, v současné době rozšiřujeme počet partnerských škol o
Mittelschule am Burgteich v Zittau.
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8

AKTIVITY ŠKOLY

CELOŠKOLNÍ AKCE
1

ZÁŘÍ

1.1 Bramborová štafeta
Již tradičně v září naše ŠD pořádá celodružinový štafetový závod. Leto se jedná o čtvrtý
ročník. Děti velmi rády soutěží, a proto se na tento závod vždy velmi těší. Aby byla větší
legrace, děti si předávaly místo kolíku bramboru. Vždy spolu soutěží paralerní třídy a na
závěr vítězové.
Akce se zúčastnilo 144 dětí ŠD.
23. 9. 2011, zapsala: Renata Štěpánová

1.2 Den s policií ČR 20.9.2011
Již jsou tomu 2 roky, kdy nás poprvé navštívili příslušníci police. Tentokrát nám nepřálo
počasí, a tak jsme se museli přesunout do tělocvičny. Ale i přes to se dětem setkání velmi
líbilo. Nejprve je příslušníci policie seznámili s prací a zajímavými případy, které řešili. A
potom si mohli prohlédnout zbraně. Kdo měl zájem, tomu byly odebrány otisky prstů a na
závěr si děti mohly prohlednout policejní vůz a vyzkoušet si megafon.
Akce se zúčastnilo 167 žáků ŠD.
Zapsala Renata Štěpánová
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1.3 Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové.
12.9.2011 zpestřilo běžné hodiny dějepisu vystoupení členů agentury Pernštejn s programem
Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové.
Jak už název napovídá, tématem byly dějiny starověkého Říma. Žáci zhlédli ukázku výzbroje
a výcviku legionářů, někteří si vyzkoušeli postavit typické vojenské útvary jako „římská
želva" či „žebřík". Ve scénkách herci také přiblížili povahu některých římských císařů. Podle
reakce diváků se představení vydařilo.
12.9.2011, Lenka Němcová

1.4 Zájezd do jižní Anglie
Dne 26. září 2011 odcestovalo 41 žáků šestých až devátých tříd se třemi pedagogy na
poznávací zájezd do jižní Anglie s CK Kristof. Zájezd byl pětidenní. První den bylo na
programu City of London a ubytování v Brightonu. druhý den jsme navštívili útesy Seven
Sisters, Sea life centre v Brightonu a historické centrum Brightonu. Třetí den jsme navštívili
přístav Portmouth, historické město Winchester. Čtvrtý den jsme se vratili do Londýna,
prohlédli si City of Westminster. Pátý den jsme se vrátili trajektem přes Francii a Německo
do Liberce.
Během akce byli účastníci ubytování v anglických rodinách. Zájezd tak přispěl nejen
k poznání země, jejíž jazyk děti studují, ale byla to i vynikající příležitost angličtinu používat
v přirozeném prostředí. Zájezd byl účastníky velmi dobře hodnocen.
10. říjen 2011, Lenka Černá

1.5 Zeměpisná projekce.
Dne 30.9.2011se všichni žáci 2.stupně zúčastnili zeměpisné projekce v rámci
celorepublikového výukového programu Planeta 3000. Letošní program se konal v kině Lípa
pod názvem „Čína – říše mocného draka“.
2. 10. 2011, Martina Roudnická
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2

ŘÍJEN

2.1 Atletické závody
Pravidelně na podzim pořádáme atletický celodružinový tříboj. Děti závodí v běhu na 60 m,
skoku do dálky a hodu do dálky. Hodnotíme výkony zvlášť chlapců i děvčat. Děti se velmi
snaží a některé ddosahují velmi dobrých výkonů.
Akce se zúčastnilo 134 dětí ŠD.
3. 10. 2011, zapsala Renata Štěpánová

2.2 Den stromů
20.10.2011 jsme s dětmi oslavily svátek stromů. 1. část probíhala v herně ŠD formou
zábavného soutěžního testu a pak venku na školním hřišti, kde děti určovaly názvy stromů
označených čísly. Dětem se více líbila 2. část soutěže. Vítězové získali drobné odměny.
Akce se zúčastnilo 170 žáků ŠD.
20. 10. 2011, zapsala: Renata Štěpánová
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2.3 Halloween – poznáváme a prožíváme tradice anglicky
mluvících zemí
Posledního říjnového dne zaplnili třídy naší
školy malí upíři, duchové, čarodějnice a jiná
strašidla. O velké přestávce se jako povodeň
prohnali školou. S pokřikem trick or treat se
dožadovali sladké odměny za své řádění. Jejich
rej skončil v hale před ředitelnou, kde se
všichni vyfotografovali.
Mgr. Lenka Černá

2.4 Soustředění dramatického souboru
28.-30.října 2011
Podzimní soustředění dramatického
souboru se konalo na chatě Alfonska
v Benecku.
Soustředění
vedla
Miloslava Čechovská, zúčastnilo se ho
13 dětí z 5.-9.tříd. Děti strávily
v Benecku 3 dny plné dramatickovýchovných her a činností. Hlavní
náplní páteční a sobotní práce bylo
strukturované drama „Sirka“ na téma
pohádky „Děvčátko se sirkami“
H.Ch.Andersena.
Děti
zde
improvizovaly na téma šikany,
nezájmu, rodinného rozvratu, útěku
týraného dítěte k fantazii, smrti. Náročné téma bylo v neděli vykompenzováno oblíbenými
improvizačními etudami. Děti soustředění hodnotily velmi kladně.
V Liberci 12.11.2011, Miloslava Čechlovská

2.5 Koncert Česko-polského sboru ve Zgorzelci
23. 10 .2012
Děti ze sboru Výšinka a flétnového souboru Notičky a jejich přátelé z Porajowa a Jeřmanek
v rámci projektu Česko-polského fóra MZV ČR „Hudba – most mezi národy 2011“
vystoupili na koncertě „Jan Pavel II, učitel národů“ v polském Zgorzelci. Na koncertě se
představilo unikátní těleso čítající přes 400 zpěváků a členů orchestru. Kromě nás v tomto
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tělese hostovalo mnoho menších polských
sborů a souborů. Koncertu předcházela dvě
víkendová setkání, na kterém se všechny
sbory a orchestr secvičili.
Celé těleso vedl polský skladatel Hubert
Kowalski, který byl zároveň autorem
celého cyklu skladeb. Nejen, že se naše děti
v tomto velkém mezinárodním sboru
neztratily, ale byly jeho důležitou oporou.
Celý rozsáhlý čtyřhlasý repertoár v polštině
zvládly na
jedničku.
Koncert
je
zaznamenán na pracovním DVD. Večera se účastnili nejen ředitelé škol, ale také zástupci
měst a církví, polských televizí a mnoha institucí. Celkem přišlo přes 1 000 diváků. Přesto, že
večer trval celé 3 hodiny, byli diváci nadšeni.

V Liberci 12.11.2011, Miloslava Čechlovská, Marcela Knoblochová

2.6 Podzimní soustředění Výšinky a Sluníček
24.– 28. října 2011
Podzimní soustředění sborů Výšinka a Sluníčka se konalo opět na chatě Alfonska v Benecku.
Kromě padesáti našich dětí se soustředění zúčastnilo také 20 polských dětí v rámci projektu
Česko-polského fóra MZV ČR „Hudba – most mezi národy 2011“. Soustředění bylo
velmi pracovní. Společně s polskými dětmi jsme se připravovali na koncert v Kostele svatého
Antonína v Liberci. Většina repertoáru je v polštině, jsou to náročné čtyřhlasy. Na
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soustředění proběhlo hlasové školení dětí koncertního sboru (školila PaedDr.Alena
Tichá), na které jsme získali od Statutárního města Liberec 20 000,-Kč. Samozřejmě
došlo i na zábavu – výtvarné dílny, vycházky, hry. Největší úspěch sklidila oslava
Helloweenu. Soustředění vedla Miloslava Čechovská, na klavír doprovázel Jan Dušek a o
zábavu se starala Dana Šourková.

V Liberci 12. 11. 2011, Miloslava Čechlovská

2.7 Víkendová soustředění Výšinky a Notiček s polskými partnery
ve Zhořelci
24.–25. září a 21.–23. října 2011
V tomto roce sbor Výšinka, soubor Notičky a jejich partneři z Jeřmanek a Porajowa v rámci
projektu „Hudba – most mezi národy 2011“ začali spolupracovat se sborem a orchestrem
v polském Zgorzelci. Spolupráce to byla velmi zajímavá. Po vzoru Euroopery ve Zgorzelci
vzniklo opravdu velké uskupení cca 400 zpěváků a členů orchestru. Celé uskupení bylo
částečně profesionální a částečně amatérské, z velké části mládežnické. Cílem dvou
víkendových setkání bylo sjednotit jednotlivé sbory a orchestry, završit jejich několikaměsíční
přípravu a secvičit náročný repertoár polského skladatele Huberta Kowalskiho, který uskupení
vedl. Zpočátku jsme měli obavy, zda splníme očekávání, které v nás organizátoři (radnice
Zhořelce) vkládali. Přeci jen, náročný repertoár v polštině... Děti z Výšinky, z Porajowa a
Jeřmanek však obstály na výbornou. Navíc jsme si oba víkendy skvěle užili.
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V Liberci 25. 10. 2011, Miloslava Čechlovská, Marcela Knoblochová

3

LISTOPAD

3.1 Drakiáda
9.11.2011 se 150 dětí ŠD zúčastnilo výběrové soutěže na téma podzimní drak. Děti mohly
využít různé výtvarné techniky, hlavně uplatnily svou fantazii a pustily se do díla. Velmi
těžké bylo z každé třídy vybrat 3 nejlepší práce, za které byli malí výtvarníci odměněni.
10. 11. 2011, zapsala: Renata Štěpánová
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3.2 Foto soutěž – Anglie
Již během zájezdu do Anglie v září tohoto roku byla vyhlášena fotosoutěž.
Ve třech kategoriích -" The most English photo, The funniest photo a I
loved ... " se sešlo 40 příspěvků. Soutěž byla anonymní a porotou se staly
všechny děti ve škole, které se učí anglicky. Shodly se na těchto vítězích:
Patrik Šámal 9.A, Tereza Součková 9.A, Anička Suchánková 6.A.
Fotografie hodnotila i odborná komise. Jako velmi zajímavé a
originální byly vyhodnoceny fotografie Kateřiny Fáčkové ze 7.B a
Andrey Neumannové z téže třídy.
11. 11. 2011, Lenka Černá

3.3 Koncert Česko-polského sboru v Kostele svatého Antonína
v Liberci
19. 11 .2011
Sérii koncertů sboru Výšinka a flétnového souboru Notičky a jejich přátel z Porajowa a
Jeřmanek v rámci projektu Česko-polského fóra MZV ČR „Hudba – most mezi národy 2011“
zakončil koncert v Liberci, v Kostele svatého Antonína Velikého. Koncertu se účastnilo celé
těleso, které vzniklo v tomto roce ve Zhořelci. Hlavní program opět vedl Hubert Kowalski,
navíc zde však vystoupily všechny přípravné sbory Výšinky a Komorní sbor Výšinky pod
vedením Miloslavy Čechlovské. Flétny řídila Marcela Knoblochová. Koncert je nahrán na
DVD. Plný kostel diváků přijal nadšeně výkony dětí podpořené orchestrem a Big bandem.
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V Liberci 20. 11 .2011, Miloslava Čechlovská, Marcela Knoblochová

3.4 Projekt „Divadlo – cesta k přátelství“
Projekt „Divadlo – cesta k přátelství“ byl projekt partnerství naší školy se školou
v Ebersbachu. Toto partnerství již 11 let podporuje Česko-německý Fond budoucnosti,
který na tento projekt letos přispěl částkou 65 000,-Kč, především na podzimní týdenní
soustředění českých a německých dětí na chatě Alfonska. Statutární město Liberec přispělo
částkou 15 000,-Kč na prezentaci představení „Princ Owi“, které jsme na Alfonsce nacvičili,
na Gymnáziu F.X.Šaldy v Liberci. Prezentace proběhla 11.listopadu a byla velmi úspěšná.
Rada rodičů přispěla 5 000,-Kč a škola 10 000,-Kč. Mezinárodní projekty pomáhají našim
žákům nejen s procvičováním cizích jazyků, ale také s celkovou orientací v kolektivu dětí
různých národností. Jsme členy Evropy, a to si děti uvědomí právě v takových projektech, ve
kterých je mezinárodní přátelství na prvním místě.
V Liberci 30. 11. 2011, Miloslava Čechlovská
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3.5 Taneční soutěž škola Duha Česká Lípa
12.11.2011 v sobotu se taneční kroužek Bubliny zúčastnil pohárové soutěže taneční školy
Duha v České Lípě. Začátek taneční sezóny se velmi vydařil, neboť v kategorii společenských
tanců s charlestonem a v kategorii diskotanců juniorky obsadily vždy druhé místo.
V kategorie dětí diskotance mladší dívky obsadily také druhé místo.
Soutěže se zúčastnilo 16 dívek ze 3. – 9. třídy.
14. 11. 2011, Jana Kuklová
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4

PROSINEC

4.1 Adventní koncert v OD Fórum
V sobotu 17. 12. 2011 všechny pěvecké sbory a flétnové soubory naší školy vystoupily v OD
Fórum v Liberci s adventním programem. Celkem vystoupilo více než 100 dětí se zhruba
hodinovým programem. Akce proběhla podle očekávání, byla kladně přijata diváky. Tyto
akce sice nemají uměleckou hodnotu našich vlastních koncertů, ale jsou důležité pro
reprezentaci školy. Naše soubory si vyslechlo mnoho lidí, kteří u nás děti nemají. Děti zase
potěšily drobné dárky od pořadatele.

V Liberci 20. 12. 2011, Miloslava Čechlovská, Marcela Knoblochová

4.2 Mikulášský běh
Protože bylo venku krásné slunečné počasí, bylo nám líto, ho nevyužít, a proto jme pro děti
místo Čertího reje připravily Mikuláčský běh se soutěžemi. Děti velmi rády soutěží a byly
rády, že jsou venku. Na závěr každé družstvo sestavilo ze čtvrtek jméno Mikuláš. Každý si
domů odnesl sladkou odměnu.
Akce se zúčastnilo 161 dětí ŠD.
5. 12. 2011, zapsala: Renata Štěpánová
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4.3 Vánoční besídka
Stalo se již tradicí, že každý rok v předvánočním shonu a spěchu, zveme všechny rodinné
příslušníky, aby na chvíli zapomněli na starosti a přišli se podívat na to, co se děti v ŠD
naučily. Divadelní kroužek zahrál klasickou vánoční pohádku Mrazík, která sklidila velký
úspěch. Ostatní děti se nedaly zahanbit a za doprovodu kytarového kroužku zazpívaly
oblíbené koledy. I na taneční čísla jsme nezapomněli. Na konec popřáli rodičům krásné
vánoce 3 králové. Rodiče odcházeli dojatí a šťastní.
Akce se zúčastnilo 150 dětí ŠD.
15. 12. 2011, zapsala: Renata Štěpánová

4.4 Vánoční zvyky
22.12. v poslední školní den roku 2011 se s dětmi sejdeme pod stromečkem, zazpíváme si
koledy a ochutnáme různé druhy cukroví. Letos jsme pro všechny připravily překvapení –
výstavu betlémů různých druhů, vyřezávaných, z papíru, keramických. Samy děti si jeden z
papíru vyrobily a odnesly domů.
Akce se zúčastnilo 153 dětí ŠD.
22. 12. 2011, zapsala: Renata Štěpánová
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5

LEDEN

5.1 Maškarní karneval
V pátek 27.1.2012 jsme pro děti připravily karneval. Prváčci byli tak nedočkaví, že se do
masek převlékli už o velké přestávce. Karneval začal jako vždy průvodem masek po škole.
Děti měly nádherné masky. A pak již na děti v tělocvičně čekaly soutěže, na které se vždy
vlemi těší.
Akce se zúčastnilo 163 dětí ŠD.
27. 1. 2012, zapsala Štěpánová

5.2 Poznáváme dějiny Evropy
Projekt Poznáváme dějiny Evropy byl zaměřen na žáky 5.tříd naší školy. Tito žáci se v něm
seznámili v rámci pracovních činností pod vedením Miloslavy Čechlovské s dějinami Evropy
od Antiky po současnost pomocí projektového vyučování. Žáci vyráběli dobové předměty,
malovali a kreslili. Na výtvarný materiál přispělo Statutární město Liberec částkou 9 000,-Kč
a Rada rodičů částkou 1 000,-Kč.

V Liberci 12. 1. 2012, Miloslava Čechlovská
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5.3 Stavby ze sněhu
Letošní zima byla zatím na sníh skoupá, ale jako zázrakem dne 17.1.2012 se začal z nebe
sypat ten pravý sníh na stavby. Děti se rozdělily do skupinek po 2-5 dětech a pustily se do
práce. U konečných staveb jsme hodnotily hlavně nápad a pak provedení.
Akce se zúčastnilo 155 dětí ŠD.
17. 1. 2012, zapsala Štěpánová

5.4 Vystoupení pro MŠ
Jak se již v naší ŠD stalo tradicí, vždy před zápisem žáků do školy, zveme budoucí prvňáčky
do naší školy. Po návštěvě prvních tříd jdou děti do ŠD, kde shlédnou to, co se zde děti učí.
Největší úspěch má samozřejmě pohádka tentokrát Mrazík a tři prasátka. Děti z prvních tříd
za podpory kytarového kroužku zatancovaly 3 zimní písničky a na závěr děti z tanečního
kroužku zatancovaly na motiv písně Pod dubem. Největší odměnou pro nás jsou spokojené
děti z MŠ a nadšené paní učitelky.
Akce se zúčastnilo 72 dětí ŠD.
12. 1. 2012, zapsala Štěpánová

26

6

ÚNOR

6.1 Kouzelná angličtina
Ve středu k nám opět zavítal Mr. Zee se svým představením Spirit is back. Žáci 3.-9. ročníku
si vyzkoušeli, že angličtina nejsou žádná kouzla ani čáry a že to může být i docela zábava.
17. 2. 2012, L. Kyselová

6.2 Leden v našem kraji
V rámci spolupráce s krajskou vědeckou knihovnou v Liberci – pobočkou Kunratická jsme se
zúčastnili výtvarné soutěže na téma Leden v našem kraji. Nejlepší výtvarné práce budou
součástí výpravné knihy vytvořené z prací dětí České republiky, která poputuje do vesničky
Kargycek v Himalájích, do školní knihovny budované českou pomocí, aby se děti seznámily
se životem českých dětí po celý rok. Děti z Libereckého kraje mají měsíc leden.
Akce se zúčastnilo 93 dětí ŠD.
7. 2. 2012, zapsala Štěpánová

6.3 Pohádková zahrada
V rámci spolupráce s krajskou vědeckou knihovnou v Liberci – pobočka Kunratická se naše
ŠD zúčastnila výtvarné soutěže „Pohádková zahrada“. Tato soutěž byla vyhlášena ke 100.
výročí narození známého ilustrátora Jiřího Trnky. Děti kreslily podle fantazie např. Stromy
obsypané bonbony, pohádkové bytosti a různé barevné variace.
Akce se zúčastnilo 70 dětí ŠD.
13. 2. 2012, zapsala Štěpánová
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6.4 Školní kolo v recitaci žáků prvního stupně
V úterý 21. února se konalo školní kolo v recitaci žáků prvního stupně.
Celkem se soutěže zúčastnilo 49 recitátorů – 27 žáků I. kategorie (2. a 3. třídy) a 22 žáků
II. kategorie (4. a 5. třídy).
Vítězové obou kategorií (I. kategorie – Hana Semerádová 3.A, II. kategorie - Karolína
Lašáková 4.A) nás reprezentují na okresním kole této soutěže.
Vysokou úroveň měla vlastní tvorba Evy Horákové a Karolíny Lašákové.
Mimo soutěž nás potěšily výkony recitátorů z 1.A a 1.B
Libuše Davidová

6.5 Vystoupení v MŠ
Před zápisem do školy byly děti z MŠ Pramínek na návštěvě v naší škole. Velmi se jim líbilo
vystoupení divadelního kroužku. Proto paní učitelky požádali zda by divadelní kroužek
nezahrál pohádky v jejich MŠ i pro ostatní děti, které ještě do školy nepůjdou. Děti ani
nedutaly, velmi se jim pohádky líbily hlavně Mrazík.
Akce se zúčastnilo 21 dětí ŠD.
14. 2. 2012, zapsala Štěpánová

6.6 Zeměpisná olympiáda
Dne 9.2.2012 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky II. stupně. Zúčastnilo se
celkem 24 žáků. V kategorii A (6.roč.) soutěžilo 8 žáků. Mezi nimi Ondřej Tesař ze 6.B
postoupil do okresního, krajského a poté do celostátního kola, kde obsadil pěkné 12. místo.
V kategorii B (7.roč.) soutěžilo 9 žáků a v kategorii C (8. a 9.roč.) celkem 7 žáků.
10. 2. 2012, Martina Roudnická
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7

BŘEZEN

7.1 Beseda s J. Macounem
V rámci akce Březen – měsíc knihy do naší pobočky Kunratická, přijal pozvání liberecký
spisovatel J. Macoun. Protože píše převážně knihy o stavebních strojích, přišel i stylově
oblečen do montérek. Vyprávění hlavně zaujalo chlapce, Martin Turek ze 4.B k této
příležitosti nakreslil krásný bagr.
Akce se zúčastnilo 50 dětí ŠD.
14. 3. 2012, zapsala Štěpánová

7.2 Českolipský zvoneček
v sobotu 10.3. se taneční kroužek zúčastnil pohárové soutěže „Českolipský zvoneček“ v
České Lípě. 14 dívek tančilo v kategorii společenských tanců tanec s názvem „V rytmu
rockenrollu“ se kterým skončily na 2. místě a do sbírky jim přibyl další skleněný zvoneček,
který tuto soutěž provázel.
10. 3. 2012, zapsala Štěpánová
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7.3 Klobouková show
Letos jsme uspořádaly již 3. ročník oblíbené módní show. Opět jsme byly mile překvapeny
množstvím originálních nápadů. Většina dětí sladila i oblečení s motivem klobouku.
Tentokrát porota udělila 3. absolutní vítěze této přehlídky. Děti se pobavily, zatancovaly si,
odhodily svůj ostych a rozvinuly fantazii. Překvapila nás hojná účast rodičů, kteří se přišli
podívat.
Akce se zúčastnilo 93 dětí ŠD.
23. 3. 2012, zapsala Štěpánová

7.4 Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Vítání jara 2012
Již třetím rokem byla naše škola spolupořadatelem okresního kola soutěžní přehlídky dětských
pěveckých sborů Vítání jara. A samozřejmě na této přehlídce také vystoupily naše sbory –
Lojzík, Mráček, Sluníčka a Výšinka. Celkem se přehlídky konané 27. března 2012 v Lidových
sadech zúčastnilo 15 pěveckých sborů, cca 600 dětí, z toho naší školu reprezentovalo 110 dětí.
Přehlídka byla nejen soutěží (ti nejlepší postoupili do krajského kola), ale také prezentací
dětského sborového zpěvu Liberecka na veřejnosti. Koncert zakončil společný repertoár všech
sborů, takže stovky dětí na jevišti i pod ním doprovázené komorním orchestrem zazpívaly
cyklus Milana Uherka Od jara do zimy. Porota udělila každému sboru pochvalu za to, čím ji
sbor nejvíce zaujal. Šest sborů navíc postoupilo do krajského kola, z toho dva (Sluníčka a
Výšinka) z naší školy.
Statutární město Liberec
podpořilo akci 30 000,Kč. Naše škola opět
obhájila pověst školy,
která nejenže vychovává
skvělé zpěváky, ale navíc
je schopna zrealizovat
akci oblastního významu.

V Liberci 3. 5. 2012,
Miloslava Čechlovská
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7.5 Návštěva 6. ročníků v ZOO
Dne 30.3.2012 absolvovali žáci 6. ročníků výukový program v prostorách liberecké ZOO pod
názvem „ Dobrodružství z poznání“. Spolu s průvodci z místní ZOO prošly obě třídy všemi
pavilony. Z výkladu se žáci dozvěděli zajímavosti ze života zvířat v ZOO i ve volné přírodě.
Ve skupinách se podíleli na plnění zadaných úkolů.
30. 3. 2012, Martina Roudnická

7.6 Sudoku
V měsíci únoru a březnu se děti v jednotlivých
odděleních učily a luštily Sudoku. Někdo tuto
početní řadu nepochopil a někdo byl bleskurychle
hotový. Na vítěze čekalo překvapení.
Akce se zúčastnilo 157 dětí ŠD.
21. 3. 2012, zapsala Štěpánová

7.7 Z pohádky do pohádky
Děti se velmi těší na tuto soutěž, bohužel úroveň jejich znalostí každým rokem klesá.
Uvědomujeme si, že některým dětem rodiče pohádky vůbec nevypráví a ani nečtou. Jako
hlavní cenu jsme zvolily knížku Dášenka od J. Čapka.
Akce se zúčastnilo 153 dětí z ŠD.
9. 3. 2012, zapsala Štěpánová
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8

DUBEN

8.1 Angličtina v ZOO
Ve čtvrtek 26.dubna jsme se opět setkali s našimi polskými a německými kamarády a učiteli
na společné výuce v angličtině, tentokrát v krásné liberecké ZOO.
Vytvořili jsme šestičlenné mezinárodní skupiny (po dvou dětech z každé země), které plnily
zadané úkoly. Nádherné počasí a milá atmosféra provázela celé pracovní dopoledne. Děti
pečlivě plnily zadané úkoly v angličtině, týkající se života zvířat a jejich pozorování v ZOO.
Učitelé pak vyhodnotili výsledky jednotlivých skupin. Vítězem se stalo 3. družstvo ve
složení: D. Opočenská, L.Schauerová, Denise Schreiberová, Cindy Pfeiffer, Szymon
Jankiewicz, Anna Kasalska.
Již nyní se všichni těšíme na podzim do Polska.
Libuše Davidová

Vítězné družstvo
8.2 Den Země
Uvědomujeme si jak je v dnešní době důležité děti vychovávat k ochraně a lásce k přírodě.
Proto jsme využily oslav Dne Země a pro děti připravily vědomostní soutěž spojenou
s vycházkou do lesa, kde děti plnily úkoly. Soutěž děti zaujala, v lese se jim velmi líbilo.
Akce se zúčastnilo 153 dětí ŠD.
20. 4. 2012, zapsala Štěpánová
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8.3 Dopravní soutěž
Každý rok v dubnu si děti zopakují své znalosti z dopravní výchovy. Určují názvy značek.
Některé mají značné mezery.
Akce se zúčastnilo 163 dětí ŠD.
27. 4. 2012, zapsala Štěpánová

8.4 Honba za velikonočním zajíčkem
Děti milují velikonoční svátky, ale bohužel některé neznají zvyky a tradice. Proto jsme jim
připravily velikonoční kvíz zakončený honbou za velikonočním pokladem. Poklad jsme
ukryly na školním hřišti a dětem dalo velkou práci ho najít.
Akce se zúčastnilo 147 dětí ŠD.
4. 4. 2012, zapsala Štěpánová

8.5 Taneční soutěž v Českém Dubu „Tančíme pro radost“
V sobotu 28.4. se taneční kroužek zúčastnil pohárové taneční soutěže „Tančíme pro radost“ v
Českém Dubu. 13 dívek tančilo v kategorii junioři – společenské tance předtančení „ v rytmu
rockenrollu“. 7 dívek v kategorii děti – disco tance tančilo předtančení „Růžová letní nálada“
a 8 dívek v kategorii junioři – disco tance tančilo předtančení „Blue fantasy“. Všechny
předtančení se na této soutěži umístila na 1. místě.
28. 4. 2012, zapsala Štěpánová

33

34

9

KVĚTEN

9.1 Krajské kolo přehlídky dětských pěveckých sborů Vítání jara
2012
Do krajského kola soutěže Vítání jara 2012 postoupily dva sbory naší školy – Sluníčka a
Výšinka. Oba sbory opět potvrdily přední místo naší školy ve sborovém zpěvu – získaly zlaté
pásmo. Výšinka se takto umísťuje již od roku 2006, takže žádné překvapení. Ovšem Sluníčka,
náš přípravný sbor, získala zlaté pásmo podruhé. Navíc tento sbor jako jediný ze školních
sborů porota navrhla na postup do celostátního kola. Sbor zaujal především nastudováním
cyklu Královničky Leoše Janáčka. Tento cyklus budou děti letos nahrávat na CD.

V Liberci 15. 5. 2012, Miloslava Čechlovská
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9.2 Besídka ke Dni matek
Již tradičně zveme především maminky na naší uměleckou produkci, přehlídku toho, co se
děti za celý školní rok v kroužcích ale i v ŠD naučily. Divadelní kroužek se představil
soutěžní pohádkou Alenka a kouzelné brýle. Kroužek výrazového tance předvedl variace na
píseň Růžička. Kytarový kroužek doprovodil děti z 1.-3. tříd při zpěvu táborových písní.
Maminky byly dojaté a děkovaly nám za pěkné vystoupení. Každá z nich dostala kytičku a
přáníčko.
Akce se zúčastnilo 163 dětí ŠD.
10. 5. 2012, zapsala Štěpánová

9.3 Česká
Lípa
–
tanečního mládí

festival

V sobotu 21.4. se taneční kroužek zúčastnil postupové soutěže regionálního kola FTM v
České Lípě. 8 dívek tančilo v katetorii děti – disco tance předtančení s názvem „ Růžová letní
nálada“ se kterým se umístily na 2. místě. 9 dívek tančilo v kategorii junioři – disco tance
předtančení s názvem „Blue fantasy“, se kterým se umístily na 1. místě. Tato dvě předstanční
také postoupila do celostátního kola, které se uskuteční 20.5 .2012 v České Lípě. 14 dívek s
předtančením „V rytmu rockenrollu“ se umístolo na 5. místě.
20. 5. 2012, zapsala Kuklová
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9.4 Dlouhomostecké divadelní hrátky
Dne 16.5.2012 se náš divadelní kroužek zúčastnil divadelní soutěže s pohádkou Alenka a
kouzelné brýle. Z 10 souborů náš družinový kroužek Čertíci skončil na 3. místě. Akce se
zúčastnilo 21 dětí ŠD, naše děti byly nejmladší. Výborně reprezentovaly nejen naši ŠD ale i
celou naši školu.
16. 5. 2012, zapsala Štěpánová

9.5 Jablonecký hudební festival
25. 5. 2012
Sbory Sluníčka a Výšinka se na pozvání
organizátora Pavla Žura zúčastnily i
letos Jabloneckého hudebního festivalu
25. 5. 2012. Koncertu se účastnilo 8
pěveckých sborů z celého kraje. Diváci
naplnili hlediště Městského divadla
v Jablonci nad Nisou. Publikum
pobavila především skladba „Fordka a
lordka“ Emila Hradeckého v podání
Sluníček.
V Liberci 26.5.2012, Miloslava Čechlovská

9.6 Oslavy MDD
Oslavy MDD jsme tentokrát posunuly o týden dříve, protože 1.6. budou děti slavit ve třídách.
S akcí nám pomáhaly studentky SpgŠ a paní Niesigová, která je u nás také na praxi. Děti si
užily spousty legrace, vysoutěžily si drobné dárky. Akce se zúčastnilo 133 dětí ŠD. Největší
úspěch měly skoky v pytlích.
25. 5. 2012, zapsala Štěpánová
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9.7 Švihadlová princezna – princ
Děti velmi rády soutěží, ale bohužel jejich šikovnost a tělesná pohyb je každým rokem horší,
proto se snažím o to, aby se co nejvíce hýbaly a měly přirozený pohyb. Někdo nezvládá
přeskoky přes švihadlo vůbec a spousta dětí přeskočí jen 3x. Z tohoto důvodu se zúčastnilo
101 dětí ŠD. Princezna přeskočila 190 x přes švihadlo.
18. 5. 2012, zapsala Štěpánová
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10

ČERVEN

10.1 2. školní jarmark Základní školy Aloisina výšina
Naše škola uspořádala 2. školní jarmark, který se konal 6. června 2012.V prostranství před
školou bylopostaveno 20 stánků,kde své výrobky prezentovali jednotlivé třídy, školní družina
i školní jídelna za vydatné pomoci všech pedagogů i rodičů.
Po celou dobu jarmarku probíhalkulturní program, který si připravily dětiz jednotlivých
kroužků školní družiny spolu s vychovatelkami. V programu bylo hudební vystoupení dětí
s kytarami a dále se představil divadelní kroužek, taneční kroužek akroužek lidových
tanců.Svou činnost prezentoval i školní včelařský kroužek.
Pro děti a návštěvníky jarmarku byla připravena zmrzlina, cukrová vata a občerstvení,prodej
nafukovacích balónků. Součástí jarmarku byl prodej medových produktů a keramiky.
Jarmarku se také zúčastnily SOŠ Hejnice, SOŠ Jablonecká, Jedličkův ústav, Chráněné
dílnyHarcov se svými výrobky.
19. 6. 2012, Jaroslava Chlubnová
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10.2 Ekologický program „ Dračí putování za strážci času“
Dne 8. 6. 2012 se žáci 6.A a 6.B zúčastnili programu „ Dračí putování za strážci času 1. část“
pořádané střediskem ekologické výchovy Střevlík. Pomocí netradičních úkolů si žáci
vyzkoušeli, co znamená pojem spolupráce, zamysleli se nad vztahem člověka k přírodě a
ostatním lidem.
9. 6. 2012, Martina Roudnická

10.3 Puzzliáda
V rámci oslav MDD jsme pro děti připravily celodružinovou puzzliádu. Vítězové
jednotlivých oddělení zvlášť dívky i chlapci se utkali v celodružinovém kole. Byly to
obdivuhodné výkony. Výherci si odnesli puzzle a nějakou sladkost. Akce se zúčastnilo všech
155 dětí ŠD, kteří přišly fandit svým zástupcům.
1. 6. 2012, zapsala Štěpánová

10.4 Vystoupení na mistrovství republiky ve skocích na trampolíně
V neděli 10.6.2012 náš družinový taneční kroužek Bubliny vystoupil, co by host na
mistrovství republiky ve skocích na trampolínách. Děvčata výborně reprezentovala naši školu.
A sklidila velký úspěch.
Akce se zúčastnilo 12 nejmladších členek disko.
11. 6. 2012, zapsala Štěpánová

10.5 Závěrečné posezení- rozloučení
Každý rok se loučíme s uplynulým školním rokem zpěvem za doprovodu kytar. Zazpíváme si
písničky, co jsme se naučili v ŠD. A zavzpomínáme si, co se nám povedlo, líbilo. Děti které
byly aktivní, kamarádské a něco dokázaly si vždy odnáší malou odměnu. Akce se zúčastnilo
145 dětí ŠD.
28. 6. 2012, zapsala Štěpánová
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10.6 Včelařské kroužky
V letošním školním roce zahájily svou pravidelnou činnost dva včelařské kroužky.Děti vede
zkušený učitel včelařství pan Zdeněk Moravec, který se stal průvodcem včelaříků na cestě
poznávání zvyklostí tohoto společenského hmyzu. Děti se učí zacházet se včelami, zhotovují
úly, postavily včelín a učí se poznávat důležité souvislosti přírodních zákonitostí a jevů.
V letošním roce se postaraly o rozvoj tří včelstev a věřím, že svůj chov v následujícím roce
ještě rozšíří.
29. 6. 2012, zapsal Jaroslav Vykoukal
30.
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11

DALŠÍ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY

11.1 Angličtina v ZOO
Ve čtvrtek 26.dubna jsme se opět setkali s našimi polskými a německými kamarády a učiteli
na společné výuce v angličtině, tentokrát v krásné liberecké ZOO.
Vytvořili jsme šestičlenné mezinárodní skupiny (po dvou dětech z každé země), které plnily
zadané úkoly. Nádherné počasí a milá atmosféra provázela celé pracovní dopoledne. Děti
pečlivě plnily zadané úkoly v angličtině, týkající se života zvířat a jejich pozorování v ZOO.
Učitelé pak vyhodnotili výsledky jednotlivých skupin. Vítězem se stalo 3. družstvo ve
složení: D. Opočenská, L.Schauerová, Denise Schreiberová, Cindy Pfeiffer, Szymon
Jankiewicz, Anna Kasalska.
30. 4. 2012, Libuše Davidová

11.2 Sběrové aktivity ve školním roce 2011/2012
Sběr starého papíru byl v průběhu školního roku organizován v 5 kolech, vždy po dvou
měsících. Celkově nasbírali žáci I. a II. stupně 36 600 kg. Výtěžek byl použit na odměny pro
nejlepší sběrače, třídní kolektivy a také na přípravu školního jarmarku.
10. 6. 2012, Martina Roudnická

11.3 Akce 3.A (školní rok 2011/2012)
1) V měsíci říjnu jsme se v rámci výuky a poznávání svého okolí v předmětu „Člověk a jeho svět“
vypravili na putování Libercem. Při této poučné výpravě jsme se soustředili především na
historické centrum města, jeho pamětihodnosti a významné budovy. Putování jsme začali
prohlídkou budovy Severočeského muzea a bývalých městských lázní, které se právě začaly
renovovat. Pokračovali jsme směrem ke kasárnám, kde jsme neopomněli zastavit se u Památníku
bojovníkům a obětem za svobodu vlasti. Dále jsme se kolem bazénu dostali k městské knihovně.
Zde jsme zhlédli pozoruhodnou architekturu moderní budovy, která je i významným milníkem pro
židovskou obec, neboť její součástí je i malá synagoga. Následovalo pravé historické srdce města.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

Kolem Divadla F.X. Šaldy jsme doputovali až k radnici. Protože jsme měli předem zajištěnou
prohlídku interiérů, mohli jsme se podívat i dovnitř do hlavních sálů a obřadní síně. Prohlídku
radnice jsme ukončili návštěvou nejvyšší věže, ze které je nádherná vyhlídka na celý Liberec.
V období těsně před Vánocemi, tedy v období adventu, jsme se rozhodli vplout do pravé vánoční
atmosféry díky návštěvě Muzea betlémů v Kryštofově Údolí. Celá expozice obsahuje nepřeberné
množství betlémů z různých materiálů, které vznikly v našem kraji již v období před první
světovou válkou. Pozoruhodnou atrakcí je venkovní Jírův betlém, který zde bývá pravidelně
instalován. V blízkosti se nachází i novodobý orloj, který zobrazuje venkovskou atmosféru.
Navštívili jsme samozřejmě i barokní dřevěný kostel, kde jsme se mohli podívat i dovnitř do
hlavní lodě kostela. Výpravu jsme zakončili návštěvou místní keramické dílny, kde si mnoho dětí
zakoupilo malou památku na tuto návštěvu.
Celá naše třída si sama zorganizovala svojí vánoční besídku. Každý z žáků se sám osobně podílel
na její úspěšné realizaci. Jeden každý měl za úkol vymyslet, nacvičit a předvést vystoupení,
kterým by zaujal ostatní. Nápadů bylo mnoho. Mohli jsme si užít taneční vystoupení, hru na
hudební nástroje, recitaci básní, vystoupení kouzelníků, pěvecká vystoupení či divadlo. Ti nejlepší
byli po zásluze odměněni.
Pro akademii jsme připravili vystoupení s moderním tancem. Děti byli při nacvičování velmi
nadšeni a nakonec se vystoupení dostalo mnoha pozitivních ohlasů z řad rodičů.
Den dětí jsme strávili v kasárnách. Vojáci měli pro děti připravenou spoustu zajímavých ukázek
svojí techniky, svých postupů v boji i ochraně obyvatel a mnoho dalšího. Začali jsme
v přehlídkovém sále, kde si děti prohlédly medaile udělené zdejší brigádě za zásluhy při účasti na
zahraničních misích. Dále si děti, zejména kluci, se zájmem prohlédli výstavu zbraní a ukázku
bojové techniky. Děti si dokonce sami vyzkoušeli, jaké to je sedět v tanku a jak vypadá vojenská
sanitka zevnitř. Poutavá byla ukázka bojových umění a postup při odhalování drog za pomocí
vycvičeného psa. Kdo chtěl, mohl si zkusit jak tvrdý je vojenský výcvik. Každý byl nakonec na
památku obdarován čepicí a balónkem.
Poslední týden před ukončením školního roku jsme navštívili libereckou botanickou zahradu. Tato
návštěva výborně koncepčně zapadá do tematického plánu předmětu „Člověk a jeho svět“. Děti
byly z návštěvy nadšeny. Největší úžas byl z vodního světa a gigantických kaktusů. Tato návštěva
v každém jistě zanechala vzpomínku a posloužila k rozšíření obzoru v rostlinné říši.
Zcela výjimečná akce, která probíhala po celý rok v rámci „Českého jazyka“, byla soutěž o
nejlepšího čtenáře. Každý měl za úkol vést si svůj čtenářský deník, kam zaznamenal základní
postřehy, které získal přečtením knížek dle vlastního výběru. Tato akce má neoddiskutovatelný
přínos jak po stránce čtenářské gramotnosti, tak v rozvoji vztahu dětí k literatuře a knihám. Na
závěr roku byli tři nejlepší čtenáři ohodnoceni.

11.4 Cykloturistický kurz
Ve dnech 28.–31. 5.. 2012 v Novém Městě pod Smrkem, absolvovali žáci 9.roč. cykloturistický kurz společně se žáky německé školy v Ebersbachu a polské školy v Porajówě.
Krom společných cyklistických a turistických výletů za krásami Jizerských hor, se žáci
zdokonalovali v orientaci na mapě i v terénu, práci s busolu, plánování a příprava výletu,
základech první pomoci, cyklistických dovednostech-zručnosti, údržbě a drobných opravách
jízdního kola. Ve volném čase probíhaly sportovní klání ve stolním tenisu, brach volejbalu či
badmintonu.
Kurz se vydařil, počasí bylo po celou dobu příjemné a všichni jsme se ve zdraví vrátili domů.
Vladimír Blažek
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11.5 Den s dětskou televizí
Dne 2 .5. 2012 využili žáci sedmých ročníků nabídky DTV. Program probíhal v Krajské
vědecké knihovně a byl rozdělen do dvou částí. V první se žáci dozvěděli některé informace o
historii a činnosti DTV. Vedoucí DTV pan Václav Chábera je také informoval o možnostech,
jak se stát členy dětské televize. Tato část byla ukončena ukázkami tvorby.
Druhá část už byla praktická. Odvážní jednotlivci si mohli vyzkoušet nahrání jednoduchého
příspěvku s mikrofonem na kameru. Poznali práci kamery, pohyb před kamerou, různé
možnosti techniky, která umožňuje cokoliv změnit, přidat či hlavního aktéra úplně zmizet.
Celé dvě hodiny byly nejen poučné, ale také zábavné.

5. 5. 2012, Lenka Němcová

11.6 Fyzika v praxi
Laboratoře TUL
Dne 21.12.2011 žáci 9. třídy navštívili laboratoře TUL. V rámci exkurze prošli laboratořemi a
učebnami fakulty strojní a fakulty mechatroniky, kdy kromě výkladu o náplni studia
jednotlivých oborů si mohli některé drobné věci i vyzkoušet. Důležitým cílem exkurze rovněž
bylo seznámení žáků s uplatněním daných oborů v praxi.
22. 1. 2011, Marta Kultová
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QiDovy workshopy
Ve dnech 8.2. a 10.2.2012 žáci osmých tříd navštívili lektorský program IQ parku na téma:
teplo a teplota. Program byl využit jako shrnutí tématického výukového celku, kdy si žáci
zábavnou formou mohli zopakovat již probrané učivo.
14. 2. 2012, Marta Kultová

Science Gate
Žáci 7., 8. a 9. tříd se v průběhu března a dubna zúčastnili workshopů v rámci projektu
Science Gate v IQ parku. Program workshopů byl zaměřen na praktické činnosti, skupinovou
práci a heuristické objevování přírodních zákonitostí. Součástí programu bylo i řešení úkolů a
hledání odpovědí na otázky v pracovních listech. Touto aktivní formou si mohli žáci 7. tříd
ověřovat fyzikální vlastnosti vody, žáci 8. tříd zákony optiky a žáci 9. tříd praktické informace
o energii.
30. 4. 2012, Marta Kultová

Olympijský den ve Vratislavicích
V lednu 13.-22.2012 se v Innsbrucku a Seefeldu konala první zimní Olympiáda mládeže pro
sportovce mezi 14 a 18 rokem.
Z tohoto důvodu vyrazili žáci našich sedmých a osmých ročníků v úterý 20. prosince 2011 do
multifunkčního centra 101010 ve Vratislavicích, aby se zde setkali s českými olympioniky.
Běžec na lyžích Dušan Kožíšek a short-trackařka Kateřina Novotná a ambasadorka této akce
„Sportujme s Yogglem“ krasobruslařka Kamila Hájková odpovídali na otázky našich žáků,
žáků ZŠ Vratislavice a Podještědského gymnázia. Dále si děti zasoutěžily v olympijském
kvízu a poté si vyzkoušely olympijské disciplíny ve sportovním areálu Na Rozcestí. Dětem se
akce líbila, všichni obdrželi sladké odměny a nejlepší také diplomy.
25. 1. 2012, Petr Polák

11.7 Školní výlet 2.B a 4. A
Třídy 2. B a 4. A se v pátek 8. června 2012 vypravily autobusem na školní výlet. První
zastávkou byl hrad Kost, který je považován za druhý nejvýznamnější a jeden z mála
zbývajících středověkých hradů v České republice. Na děti zde čekala nejen poutavá a
zajímavá prohlídka hradu, ale i hradní trojboj o ceny (lukostřelba, přetahování lanem, vrh
sekyrou), ukázky chovu i lovu dravých ptáků a šermířské divadelní představení v historickém
duchu.
Další zastávkou bylo Muzeum panenek a medvídků, které se nachází nedaleko zříceniny
hradu Trosky – v Troskovicích. Děti shlédly rozsáhlou expozici sčítající více než 1000
exponátů. Ta zachycuje vývoj panenek i medvídků od roku 1840 až po současnou uměleckou
produkci.
Domů se všichni vraceli obohaceni novými zážitky, dojmy a pocity, že se tento školní výlet
povedl na „jedničku s hvězdičkou“!
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11.8 Tajuplná příroda - Oldřichov v Hájích
Ve dnech 30.5.2012 a 31.5.2012 se žáci 7. ročníků zúčastnili programu ekocentra Střevlik
Tajuplná příroda, který byl zaměřen na poznávání přírody všemi smysly. Po krátkém filmu a
přípravě se žáci vydali do lesa v okolí ekocentra, kde plnili různé úkoly, zaměřené vždy na
jeden ze smyslů. Poté je čekala závěrečná zkouška, při které museli se zavázanýma očima
překonat nejrůznější nástrahy přírody a někteří možná překonali i sami sebe. Všichni byli
s výletem spokojeni a domů se vraceli plni dojmů.

1. 6. 2012, Lenka Němcová
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11.9 Vyšetřování Jizerskohorské katastrofy – třída 4.B
Třída 4. B pod vedením p. učitelky Z. Blažkové se zúčastní od 7. – 9. května 2012 v rámci
projektu „ Člověk a krajina Jizerských hor“ programu environmentální výchovy: Vyšetřování
Jizerskohorské katastrofy.
Školení bylo dne 21. dubna 2012

11.10Návštěva Muzea hygieny v Drážďanech
Dne 22. 9. 2011 navštívili žáci VIII.A a VIII.B Muzeum Hygieny v Drážďanech.
Pedagogický doprovod Eva Jóžová a Petr Polák. Dopravním prostředkem pro obě cesty byl
vlak.
Žáci se seznámili s vývojem pohledu na lidské tělo, stavbou orgánů, významem smyslů a
funkcí různých částí lidského těla. Vyzkoušeli si celou řadu aktivit a pomůcek, na nichž si
mohli prověřit své vlastní schopnosti a dovednosti.
K dispozici měli průvodkyni mluvící česky, která vysvětlovala jednotlivé expozice.
Akce je významným přínosem pro výuku přírodopisu v 8. ročníku.

11.11Třída I. B
Školní rok: 2011/2012

Miniprojekt Řeka
Výstupem tohoto miniprojektu bylo vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo v září. Děti
pomocí mimiky a pohybu ztvárnily obživlý potok.

Halloweenský den
Straším, strašíš, strašíme aneb děti strašidly. Děti si na den vyzkoušely, jaké to je být
strašidly. Díky školní družině je ke třídě provázela cesta z dýní. Ani učení se Halloween
nevyhnul a tak místo kuliček jsme počítali dýně a netopýry, malovali jsme si své dýně a
povídali si strašidelné příběhy.

47

Les
Jednalo se o projekt, skládající se z několika částí:
1. Den s lesníkem

Na přelomu října a listopadu se I.B. zúčastnila
programuv lese, který pro ně připravil pan J. Bliml.
Děti se učily poznávat stromy, zjišťovat jejich stáří,
dozvěděly se také něco o lesní zvěři... Program byl
velmi pestrý i díky počasí, protože nám téměř celou
dobu hustě sněžilo.

2. Tvorba podzimních skřítků a stromu přátelství
3. Naučili jsme se básně a písně s tématikou lesa a podzimu a zdramatizovali jsme je.
4. Připravili jsme představení pro rodiče
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Sněhuláci mezi námi
Jednalo se o projekt, který se zkládal z miniprojektů, které na sebe postupně navazovaly.
1. Podmalba na sklo
V rámci tohoto miniprojektu jsme se vydali do Jablonce nad Nisou do galerie Belveder, kde
jsme se pod vedením J. Vaňové naučili této technice. Děti si odvezly krásný vánoční dárek
pro své rodiče. Náměty byly různé od krajinek, kostelíčků až po sněhuláky.
2. Sněhuláci ve VV a PT
V rámci této etapy jsme se zaměřili na život sněhuláků jako takový. Proto vznikla témata Co
dělají sněhuláci, když je nevidíme?, Co se ukrývá ve sněhové kouli? ...Při prostorové tvorbě
jsme se zaměřili na tvorbu quillingových broží ve tvaru sněhuláků a tvrobu papírových hrnců
a mrkví.
3. Tělocvik se sněhuláky
Vyzkoušeli jsme si házení papírovými koulemi. Na závěr jsme trénovali hod na cíl a tvorbu
něhuláka pomocí házených koulí.
4. Sněhuláci zpívají, recitují, a hrají
Děti se v průběhu projektu naučili básničky, písničky a skladby na flétnu s tématikou zimy
a sněhuláků. Oblečeni jako sněhuláci vydali se potěšit i jiné třídy a nakonec se představili
na recitační soutěži jako sněhuláčí recitátoři.
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Co se skrývá v barvách duhy?
Tento projekt se týkal především předmětů výtvarných, hudebních, ČJ a ČJS. Skládal se
z několika částí.
1. V části VV a PT jsme se věnovali přírodě a věcem kolem nás. Vznikala témata jako
Co se skrývá v barvách duhy? – na toto téma vznikly masky a trička, Jak voní zahrada?,
Inspirace motýlím křídlem apod.
2. V rámci oslav Velikonoc jsme dodržovali barevné dny, oslavili jsme i Den vody,
kdy se z nás na den stali kapičky a nezapomněli jsme ani na Den Země.
3. Naučili jsme se spousty krásných básniček a písniček a povídali jsme si o barvách
kolem nás, ale i o tom, že nic není jen černo-bílé. Na závěr jsme vše, co jsme se naučili,
předvedli rodičům na školní akademii.

Rytíři řádu abeceda
Nejprve se uskutečnilo Estetickovýchovné soustředění, kde se z dětí
stala pážata, která čekají na své
pasování. Soustředění bylo zaměřené
na činnosti estetické, hudební,
výtvarné a ekologické. Děti si
vytvořily svá trička s Abecedou, ke
které se naučily všechny písně.
Na chatě Slovanka se odhlasovala i
podoba erbu Řádu čtenářského.

Pasování na čtenáře
Celý výstup ze soustředění předvedly
pážata svým rodičům, při pasování na čtenáře, aneb jak se u Krtečků říká: při pasování na
rytíře řádu čtenářského. Po přečtení svého textu byl každý pasován, ověnčen šerpou, která
vznikla na soustředění, a obdržel knihu.
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Putování za lištičkou
Den před vysvědčením jsme se vydali spolu s některými rodiči na výlet za panem Blimlem,
který nám ukázal liščátko. Seznámili jsme se i s kokršpanělkouCedrou a s okolními lesy.
Opekli jsme si vuřty, prohlédli pstruhy, zahráli pár her a šli jsme zpět.

11.12Výtvarná výchova, pracovní a technické činnosti
Ve školním roce 2011/2012 se žáci v uvedených oblastech výrazně zapojili do života školy.
Tradičně se zúčastnili několika desítek výtvarných soutěží, zapojili se do nejrůznějších
projektů na úrovni okresu, kraje i celorepublikové, v nejrůznějších výtvarných technikách
(malba, kresba, fotografie, počítačová grafika), na nejrůznější témata. I v tomto školním roce
získali řadu předních umístění a významných ocenění.
1/ V krajské soutěži "JAK TRÁVÍM ZIMU V LIBERCI NEBO JEHO OKOLÍ "získala v
kategorii 1. - 5. ročníků - ELIŠKA ZMATLÍKOVÁ - 2. místo, v kategorii 6. - 9. ročníků ANNA SUCHÁNKOVÁ - 3. místo.
2/ V soutěži k Mezinárodnímu dni zvířat "ZVÍŘE, KTERÝM BYCH CHTĚL BÝT..."
získala v kategorii 6. - 9. ročníků zvláštní ocenění za kompozici Tereza ŠANÍKOVÁ 7.B /
PORTRÉT DÍVKY/
3/ V designérské soutěži SPŠ nábytkářské - Liberec " MÍSTO, KDE SE BUDU CÍTIT JAKO
V RÁJI" získali v kategorii 6. - 9. ročníků Denisa MAJNEROVÁ 9.A - 2. místo a Tomáš
KAŃOK 9.A - 7. místo
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Ti, kteří se hlásili na umělecké střední školy, absolvovali úspěšně talentové zkoušky (umístili
se většinou na předních místech) a byli přijati ke studiu.
V rámci vyučování navštívily děti řadu výstav, podílely se na vnější i vnitřní výzdobě školy i
jednotlivých tříd, např. abstraktními obrazy a nástěnnými malbami vyzdobily chodby a
schodiště v pavilonu II. stupně, zapojily se do přípravy školního jarmarku i Dne s Ještídkem.

11.13Kurz Předškoláček
Od 14.2. do 5.6. 2012 proběhlo na naší škole pět třičtvrtěhodinových setkání s předškolními
dětmi v rámci kurzu Předškoláček, který vedl speciální pedagog. Kurz probíhal již minulý
školní rok a bude probíhat i v roce příštím.
Kurz byl prezentován a nabízen rodičům předškoláčků v rámci zápisu do 1. ročníku, přičemž
byl určen především pro předškolní děti s určitým oslabením a jejichž rodiče se ještě
z určitého důvodu rozhodovali o možnosti odkladu povinné školní docházky, ale nakonec o
kurz projevili zájem i rodiče dětí, které bezproblémově zvládly zápis a nastoupí příští školní
rok do 1. třídy. Všech 13 dětí si vyzkoušelo formou her a soutěží svou šikovnost, obratnost a
připravenost pro práci ve školním prostředí. Každé setkání bylo zaměřeno na určitou oblast
schopností (motorika, grafomotorika, logické myšlení a početní představy, sluchové a
zrakové vnímání, paměť, koncentrace pozornosti, komunikační a sociální dovednosti). Děti
vždy dostávaly domácí úkol, za který byly po jeho vypracování pochváleny a s rodičem
probráno, zda dítě úkol dělalo rádo, samostatně a vydrželo u úkolu do jeho dokončení.
S rodiči byly konzultovány silné a slabé stránky dítěte. Děti tak poznaly nové kamarády a
seznámily se s prostředím své budoucí školy.
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PROJEKTY ŠKOLY

Finanční zdroj:
Výše v Kč:
Statutární město Liberec – fond pro podporu a rozvoj
vzdělávání (zájmové kroužky ŠD)
17 000 Kč
Statutární město Liberec – fond pro podporu a rozvoj
vzdělávání (školní jarmark ZŠ Aloisina výšina)
12 000 Kč
Statutární město Liberec – fond pro podporu a rozvoj
vzdělávání (Estetické a tvořivé kroužky ŠD
6 000 Kč
Statutární město Liberec – Ekofond ( Založení včelařského
kroužku mládeže při ZŠ)
38 000 Kč
Statutární město Liberec – kulturní fond
45 000 Kč
Česko – německý fond budoucnosti (Jsme partneři a přátelé) 60 000 Kč
Česko – německý fond budoucnosti
(Divadlo – cesta k přátelství)
65 000 Kč
Česko-polské fórum MZV ČR
185 000 Kč
Nadace Škola hrou
3 000 Kč
KÚ Libereckého kraje (Školní florbalová liga)
10 000 Kč
KÚ Libereckého kraje (Školní liga stolního tenisu
A Memoriál Vráti Kočího ve stolním tenise)
10 000 Kč
KÚ Libereckého kraje (Den s Jěštídkem)
10 000 Kč
KÚ Libereckého kraje ( Bezplatná výuka Čj pro cizince)
29 000 Kč
Celkový rozpočet:
490 000 Kč
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HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mimorozpočtové zdroje
Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky
EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
142 000
Kč

Účel
Hudba-most mezi
národy

ČNFB

235 750
Kč

Hudba-most mezi
národy

EU

284 680
Kč
17 000
Kč
20 000
Kč
38 000
Kč
45 000
Kč
10 000
Kč
10 000
Kč
10 000
Kč

EU-peníze školám

Kdo poskytuje
Českoněmecký fond
budocnosti

Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec

Částka

kroužek školní družina
Školní jarmark
Včelařský kroužek
Hudba "Divadlo"
Školní liga
Ještídek
Florbalová liga
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Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně
ŠJ
Státní dotace

Poplatky žáků

Dotace obce

14 979 365 Kč

4 816 428 Kč

1 573 546 Kč

Hosp. činnost

Ostatní

788 986 Kč

Celkem

774 265 Kč

22 932 590 Kč

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ
investiční výdaje

Mzdy
11 083 548
Kč

- Kč

Provozní náklady

Stipendia
Kč

7 977 068
Kč

Učebnice

Odvody
3 732 268
Kč

66 577
Kč

DVPP
57 720
Kč

Schválený hosp.
výsledek

Celkem
22 917 181
Kč

15 409
Kč

V Liberci dne 19.6.2012, zpracovala: Ing. Veronika Klozová
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VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI

Shrnutí výsledků kontroly:
A Finanční prostředky poskytnuté škole v roce 2010 bez státního rozpočtu byly přijaty a
použity oprávněně.
B Inspekce proběhla ve dnech : 7. až 9. prosince 2011
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ZÁVĚR

Začátek školního roku 2011–2012 začal s obtížemi, které s sebou nesla celková
rekonstrukce školy. V průběhu září – října jsme museli za provozu odstavovat celé pavilony,
organizovat výuku v náhradních místnostech a neustále kontrolovat denní režim školy.
Kolaudace jsme se dočkali 15. prosince 2011, tedy týden před Vánocemi. Celkově jsme
situaci zvládli, a to hlavně na základě profesionálního přístupu pedagogických pracovníků a
správních zaměstnanců školy.
Škola se v tomto školním roce zaměřila na reklamu své činnosti a stále více se dostává
do povědomí široké veřejnosti. Svědčí o tom stále více akcí pořádaných pro předškolní a
školní děti a jejich rodiče, které jsou popsány v předchozích kapitolách výroční zprávy.
Základem jednotlivých akcí je nápad a následuje týmová práce, která přináší výsledky. Také
zaměření školy na estetiku a tvořivost, byť v jedné 1. třídě, přesvědčuje o vysokém zájmu
žáků pracovat aktivně ve škole. Prvotní je dobře promyšlená práce učitelů, kteří motivují své
žáky k učení a spolupráci.
V úplném závěru chci poděkovat učitelům, vychovatelkám a správním zaměstnancům
za úspěšný školní rok a popřát příjemné prožití dovolených v průběhu letních prázdnin.
V Liberci 29. června 2012
Mgr. Jaroslav Vykoukal
ředitel školy
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