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ÚVODEM

Vážení čtenáři,
co má do úvodníku k  dalšímu číslu magazínu o  vzdě-

lávání napsat náměstek primátora, když má ve svém re-
zortu po větší část letošního kalendářního roku všechny 
školy uzavřeny? Mísí se ve mně velký smutek z degradace 
školství, z  promarněných příležitostí celé generace dětí 
i z rozvírajících se nůžek mezi žáky z hlavního vzdělávací-
ho proudu a z toho speciálního, který stojí a padá s napl-
ňováním zásadních podpůrných opatření, jež alespoň do 
jisté míry srovnávají šance hendikepovaných.

Zároveň ale vím, že naši ředitelé a  učitelé dělají maxi-
mum, aby dále naplno a  efektivně vzdělávali. Bereme 
současný stav jako obrovskou výzvu k  alespoň dílčí pro-
měně českého školství, modernizaci způsobů vzdělávání, 
je to nekonečný prostor pro kreativitu i přebírání inspirací 
z tuzemska i zahraničí. Být cynikem, skoro prohlásím, že 
podobný impuls naše školství potřebovalo už dávno. Kdy-
by ovšem nebyl vykoupen tak šíleným způsobem, jakým 
jsou osiřelé školní lavice.

Ještě před říjnovým uzavřením jsme všechny naše učite-
le základních škol vybavili respirátory 2. třídy pro bezpeč-
nou výuku (nehodnotím teď, jak se s takovou pomůckou 
v  praxi učí). Na rozdíl od vlády, která do škol poslala 10 
kusů respirátorů na jednoho učitele (tj. na 10 dní), jsme 
jednorázově nakoupili 60 tisíc ochranných pomůcek, 
aby každý kantor měl dostatečnou zásobu až do konce 
kalendářního roku. Přesto musely i naše školy jako celek 
nastoupit do celostátní izolace.

Abych však alespoň krátce odskočil z  koronavirového 
tématu, musím zmínit v tuto chvíli dvě největší investiční 
akce, které již realizujeme a budeme v nich i pokračovat. 
Jde v první řadě o modernizaci ZŠ Na Výběžku – zdejší děti 
už od září docházely do provizorních prostor v areálu bý-
valých univerzitních kolejí v  Mařanově ulici (stejně jako 
tomu bylo v případě ZŠ 5. květen). Stejně tak modernizu-
jeme zázemí stravování ZŠ Husova, které bylo v absolutně 
zuboženém stavu a nejhorší mezi našimi školami.

Upozornění: texty škol v tomto vydání Devadesátky byly 
doručeny před přijetím říjnových krizových opatření.

Přesto bude příští kalendářní rok mimořádně obtížný 
i pro školství. Říkám to – jak je mým zvykem – zcela ote-
vřeně. Brutální propad české ekonomiky, který bude ne-
pochybně pokračovat i v dalších letech, se zcela zásadním 
způsobem propíše do rozpočtu města; zvláště v  situaci, 
kdy budou trvat i bezprecedentní zásahy státu do finan-
cování samospráv. Budeme tedy muset dočasně reduko-
vat (nejen) investice do školních budov, možná i příspěvky 
na samotný provoz škol. Vaše děti by to ale přesto neměly 
na úrovni každodenního prezenčního vzdělávání nijak po-
cítit. Stále jim ve školách dáme zažívat i sebemenší pocit 
úspěchu, stále je nepřestaneme mít rádi, stále budeme 
dělat vše, aby si děti co nejpřirozeněji osvojovaly maxi-
mum dovedností a vědomostí. Spolu se školami i s kaž-
dým jedním z  vás se zkrátka semkneme a  vydržíme to. 
Protože lepší časy zase nepochybně přijdou, to je i v eko-
nomice přirozená zákonitost. Děkuji vám za trpělivost 
a pochopení.

Držme si palce, opatrujte se. 

Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu,  

školství, sociální věci a cestovní ruch
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ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ

Opět nám začala škola. Letos nastoupilo 49 prvňáčků. 
Jejich přivítání bylo vzhledem k výskytu covidu-19 jiné, celé 
proběhlo před budovou školy. Po úvodním vystoupení škol-
ního souboru bicích Aries se ujala slova paní ředitelka, která 
naše prvňáčky přivítala. Pak proběhlo šerpování dětí, které 
potom odešly s třídními učitelkami do svých tříd. Rodiče si 

zatím zařizovali záležitosti ohledně školní družiny a obědů. 
Počasí nám naštěstí přálo, bylo chladno, ale nepršelo, tak-

že jsme vše zvládli a první den ve škole se vydařil a líbil. Teď 
už jen se pustit do krásné práce s natěšenými dětmi!

 
 Regina Matušková

Ve středu 9.  září se žáci tříd 6. A   
a  6.  B zúčastnili projektového dne, 
který byl zaměřen na téma „Historie 
a  vývoj českého zemědělství“. Reali-
zován byl v  Národním zemědělském 
muzeu v Praze. 

Jako odborník byl opět přizván 
dlouholetý středoškolský profesor 
Jan Technik. Žákům byl proces vývo-
je a  historie stručně objasněn v  ho-
dinách přírodovědy a  pro návštěvu 
muzea byly vytvořeny zájmové úlohy 
k praktické realizaci přímo u vystavo-
vaných exponátů.

Praktická a  názorná výuka v  pro-
storu muzea byla pro žáky zajímavá, 

živá a  plná nových podnětů. Přítom-
ný odborník jim odpovídal na zvídavé 
otázky a provedl je jejich úkoly.

Žáci pracovali v  pětičlenných sku-
pinách a  plnili konkrétní úkoly, kte-
ré společně vyhodnotili. Projektový 
den proběhl živě, pro žáky zajímavě 
a pracovně. Navštívili expozice, kde si 
každý našel svou zájmovou kategorii 
– voda v krajině, myslivost, gastrono-
mie, traktor jede, rybářství. Na závěr 
si žáci mohli vyzkoušet trenažér trak-
toru.

 
 Regina Matušková

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU

Již v  červnu se započalo kompletní stěhování 
naší základní školy z  důvodu plánované rekon-
strukce do náhradních prostor ve Vesci v Mařano-
vě ulici – konkrétně do bývalé univerzitní ubytov-
ny. Na konci této rozsáhlé akce by nás v Harcově 
měla čekat budova s  novou střechou, šatnami 
umístěnými v  suterénu školy, dále např. moder-
ní učebna přírodních věd, počítačová a jazyková 
učebna, výtvarný ateliér či cvičný byt.

Již před hlavními prázdninami bylo tedy potře-
ba vše připravit k přepravě do nového působiště, 
proto se na samotné balení všech věcí vyhradi-
lo pětidenní ředitelské volno, které prodloužilo 
žákům letní prázdniny a  učitelé měli čas zabalit 
nejen své věci, ale připravit k přesunu veškeré vy-
bavení školy.

Od druhého srpnového týdne proběhlo úplné 
vystěhování původní budovy, které bylo logistic-
ky velmi náročné, ale vše se během několika dnů 
zvládlo. Tím mohla začít příprava nového zázemí 
pro žáky prvního i druhého stupně. Díky dispozi-
cím nových prostor mohou být společně v jedné 
budově, za což jsme velmi rádi. Věříme, že si zde 
děti rychle zvyknou a  nebude jim tu nic chybět. 
Kromě kmenových tříd zde najdou například 
učebnu jazyků, informatiky, přírodopisu, školní 
družinu, klub, relaxační místnosti a jídelnu.

Naší snahou bylo především to, aby se tu naše 
děti cítily spokojeně, byly obklopeny v rámci mož-
ností co nejpříjemnějším prostředím a do nového 
školního roku vpluly bez jakýchkoli nesnází.
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STĚHOVÁNÍ HARCOVSKÉ ŠKOLY
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Pro učitele bylo náročné stěhování a příprava náhradních 
prostor, pro žáky zase zvykání si na nové místo, které bude-
me během následujícího školního roku po dobu rekonstruk-
ce naší budovy v Harcově využívat. 

První dny tedy děti strávily převážně ve vnitřních prosto-
rech nové školy. Nejen z důvodu, že mohly být po dlouhých 
měsících zase spolu, ale i proto, aby poznaly její části, nauči-
ly se zde orientovat a zabydlely se tu.

Ke konci prvního týdne se učitelé se žáky rozhodli prozkou-
mat a  objevovat i  okolí našeho nového působiště. Někteří 

se vydali na stmelovací pobyt, někteří vyrazili na procházku. 
Klidné a tiché okolí veseckého rybníka zvaného Tajch či Teich- 
mühle přilákalo žáky z více tříd. 

Rybník, obklopený nejen chatkami s upravenými zahrád-
kami, ale i  lesním porostem, je součástí více než dva kilo-
metry dlouhé naučné stezky, která na sedmi zastaveních se-
známila naše žáky s prostředím Veseckého údolí. Vzhledem 
k tomu, že je zde možné poznávat značné množství živoči-
chů a  pozorovat i  rozmanitou flóru, nebyly tyto vycházky 
rozhodně poslední.

POZNÁVÁME OKOLÍ

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  podzim 2020

Díky tomu, že naše nové školní prostory se nyní nachází ve Vesci, máme ideální možnost realizovat výuku či jen 
pěkné procházky mimo budovu. Hned v prvním týdnu toho využilo několik tříd. 

V pátek se čtvrtá třída vypravila na stmelovací výlet k Tajchu. Děti si prohlédly blízké okolí školy a vyzkoušely si 
spolupráci při hrách připravených paní učitelkou. Na stejné místo se vydali i naši deváťáci. Jako každý rok v září 
společně strávili dva dny pobytu na Tajchu, kdy měli dostatek času na povídání, hraní her i procházky v přírodě.

Samotnou výuku v přírodě si poprvé vyzkoušeli naši šesťáci, kteří v rámci pracovních činností vyrazili objevovat 
okolí školy. S badatelskými batohy sbírali nejrůznější přírodniny, které budou prohlížet a detailně prostudovávat 
na hodinách přírodopisu. 

VÝUKA V PŘÍRODĚ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŠTĚDSKÁ

Jako každý rok na začátku září 
jsme slavnostně vítali nové prvňáč-
ky. Letošní uvítací rituál proběhl 
na venkovním prostranství školy 
a dětem ho zpříjemňovaly postavy 
v  maskách berušky, lva, kravičky 
a  maskot ZŠ Ještědská. Součástí 
vstupního „obřadu“ byl také prů-
chod nazdobenou slavobránou. 
U  vchodu do budovy školy vítaly 
žáčky třídní učitelky, paní zástup-
kyně a pan ředitel. 

Za doprovodu asistentek se žáci 
odebírali do svých tříd, kde nad nimi 
ještě před vyučováním bděly paní 
vychovatelky a  zábavnou formou 
odlehčovaly nejistotu z nového pro-
středí. Program první hodiny byl už 
v režii třídních učitelek.

První zvonění tohoto školního 
roku a  přívětivý projev pana ředi-
tele daly najevo, že prázdninám od-
zvonilo.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

NOVÉ HERNÍ PRVKY

V červnu proběhla na školním hřišti revitalizace stáva-
jících herních prvků. Některé prvky byly odstraněny a na-
hrazeny modernějšími. Nově vznikl i  další herní prostor, 
který je určen nejen mladším žákům při venkovním poby-
tu v rámci školní družiny, ale i těm starším, kteří ho mo-
hou využít během hodin tělesné výchovy. 

Zátěžovou zkouškou prošly hned v  prvních dnech no-
vého školního roku, kdy se učitelé snažili využít pěkného 
počasí a s žáky pobývat co nejvíce na čerstvém vzduchu.



 6 7 8 …5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO
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ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Na  začátku školního roku vám jako 
každý rok chceme poskytnout základní 
informace o škole.

Do 16 tříd nastoupilo 355 žáků plus 
5 žáků v zahraničí, stará se o ně 26 uči-
telek a  učitelů, 3 asistentky pedagoga, 
speciální pedagožka a  5 vychovatelek 
ŠD. Ze školy odešli učitelé Chamer, Tra-
kal, Horáková, Mráčková, Štefková. 
Novými zaměstnanci jsou Eliška Mer-
vartová (4. B), Radka Benešová (Aj), On-
dřej Hlaváč (Aj, M), Klára Schillerová (Nj), 
Milan Hložek (Tv), Jana Tichá a Gabriela 
Javůrková (asistentky pedagoga).

O  úklid ve škole se stará 5 uklízeček, 
vedoucí školní jídelny je Veronika Duš-
ková, školníkem se stálým bydlištěm ve 
školním bytě Jaroslav Kajer, hospodář-
kou Lenka Krajbichová a zástupcem ře-
ditele Václav Linhart.

Ve školní jídelně je vydáváno asi 400 
obědů denně (včetně veřejnosti). O pro-
voz jídelny se stará 5 pracovníků. Dopo-
ručujeme využívat modul jídelny na in-
ternetu. Pro rodiče žáků, kteří se stravují 
ve školní jídelně, to znamená, že mohou 
veškeré manipulace s  obědy provádět 
prostřednictvím internetových stránek. 
Pomocí hesla se dostanou do stravovací 
karty svého dítěte. Tam si mohou ověřit 
zapsané platby, aktuální stav účtu. Sami 
si mohou provést odhlášení (časový zá-
mek je v  7.30) či přihlášení oběda a  též 
zjistí, zda jejich dítě bylo na obědě.

 

Nákup sešitů a jiných školních potřeb, 
které byste jinak museli kupovat sami, 
budeme realizovat nadále osvědčeným 
způsobem – věci nakoupíme a  peníze 
vybereme od rodičů. Můžeme tak využít 
množstevních slev a  velkoobchodních 
cen, a tak šetřit vaše peníze.

Jistě sledujete dění ve světě i  v  naší 
republice v  souvislosti s  pandemií one-
mocnění covid-19. Některá opatření 
zasahují do všedního života i  do života 
ve škole. Jsme opravdu rádi, že nakonec 
bylo zrušeno nošení roušek ve škole, nic-
méně budeme muset zachovávat určitá 
hygienická opatření. Určitě budeme vy-
kazovat ze školy žáky s  příznaky one-
mocnění (kašel, rýma apod.), s  horeč-
kou apod. Rodič si je může odvést ještě 
před vyučováním, popřípadě je volán ke 
svému dítěti, které bude mezitím umís-
těno v tzv. izolační místnosti (laboratoř 
u  jídelny). Je na žácích, aby včas upo-
zornili rodiče, že jim není dobře, kašlou, 
smrkají apod., ale nezneužívali toho 
před nahlášenou písemkou či zkouše-
ním. Šetřete prosím i nás – učitele. Jsme 
také jenom lidé se svými starostmi a bo-
lestmi. Uzavření školy je však v  pravo-
moci krajské hygienické stanice. 

Co je ale důležité  – pro žáky vyplývá 
povinnost distančního vzdělávání (výu-
ky na dálku), už to není dobrovolné jako 
na jaře a  žák bude podle toho a  podle 
podmínek, které má doma, hodnocen. 

 

Jako škola přijmeme komunikační pro-
gram, vyškolíme vyučující i  žáky tak, 
aby mohla případně proběhnout orga-
nizovaná a  povinná výuka podle upra-
veného rozvrhu vedená učiteli hlavních 
předmětů tzv. na dálku. Prosím, abys-
te situaci nepodceňovali, protože k  ní 
může opravdu dojít. 

Dále žádáme zákonné zástupce, aby 
do odvolání vstupovali do školy pouze 
hlavním vchodem pro dospělé (ne přes 
šatnu), ohlásili se v kanceláři školy pou-
ze s  nasazenou rouškou. Při odchodu 
musíte opět k  paní hospodářce, která 
vám školu otevře. Prosíme o  respek-
tování bezpečnostních a  hygienických 
pravidel.

Termíny důležitých akcí
Třídní schůzky: 19. 11. 2020, 15. 4. 2021
Prázdniny: podzimní 29.–30. 10., 
vánoční 23. 12.–3. 1. , pololetní 29. 1., 
jarní 1. 2.–5. 2., velikonoční 1. 4. 
 Školní sběr: 26. 11., 25. 3., 27. 5. 
 Přijímací řízení na střední školy:  
22. 4.–7. 5. 2021 (dle rozhodnutí přísluš-
ných ředitelů škol) 
Dny otevřených dveří před zápisem 
v rámci vánočních dílniček 12. prosince. 

Všechny aktuální informace se pravi-
delně objevují na nástěnkách před vcho-
dem do školy či na webových stránkách 
školy www.vrchlickeho.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA

V půlce září vyjeli šesťáci ze ZŠ Husova na pravidelně orga-
nizovaný turistický kurz do Českého Švýcarska. Počasí bylo 
nádherné, a tak jsme měli možnost strávit super týden v pří-
rodě s kamarády. Program byl poměrně náročný, každý den 
jsme ušli spoustu kilometrů. Bydleli jsme v chatkách kempu 
Mosquito v Jetřichovicích, kde bylo dostatek místa na akti-
vity v přírodě na čerstvém vzduchu. 

V pondělí jsme vystoupali na nejvyšší kopec v okolí, tak-
zvaný Růžák, některým z  nás to dalo docela zabrat. Poté 
jsme se vydali zpět do kempu přes Dolský mlýn, kde se na-
táčelo mnoho českých pohádek. Využili jsme blízký potok 
k osvěžení v horkém dni. 

V úterý jsme se prošli po Jetřichovických vyhlídkách a dozvě-
děli se i něco o jejich historii. Další den jsme si zasloužili trochu 
odpočinku a podívali jsme se do Děčína a také do zoo. Čtvr-

tek byl náročný, ušli jsme celkem sedmnáct kilometrů, projeli 
jsme se parníkem z Děčína do Hřenska, viděli jsme Pravčickou 
bránu a závěr dlouhé cesty jsme zdolali na lodičkách tajem-
nou Edmundovou soutěskou. Za celý týden jsme ušli přes pa-
desát kilometrů a  díky slunečnému počasí jsme krásné pro-
středí Českého Švýcarska poznali opravdu důkladně. 

Po večerech jsme naše výlety zakreslovali do map a tvořili 
si cestovní deník. Autoři nejhezčích a nejpřesnějších děl byli 
odměněni. Na kurzu nechyběly ani sportovní hry a táborák 
s opékáním buřtů, u kterého jsme si zahráli na kytaru a za-
zpívali. 

Celý týden jsme si moc užili, obě třídy měly možnost se 
navzájem poznat a také se blíže seznámit se svými novými 
třídními učitelkami. Celý pobyt zorganizoval pan učitel Ju-
nek, kterému za to ode všech patří obrovský dík.

Pátek začal dobrodružnou výpravou za jeleny, kterou 
jsme podnikly my holky z chatky číslo 17 ve 4.00 hodiny ráno. 
Vzbudila nás zima, potřeba navštívit WC a ukrutné troube-
ní jelenů kousek za plotem kempu. Troubení krále lesa bylo 
strašlivé a náš strach veliký. Cesta z WC se změnila v úprk do 
chatky a spánek přicházel jen pomalu. 

Ráno jsme se cítily jako eskymo s  čokoládovou příchutí. 

Přesto jsme se vzbudily dříve než ostatní a dle příkazu veli-
telky kmene jsme vzbudily ostatní, což nám nakonec uděla-
lo radost. K snídani jsme se zakousli do tvarohových šáteč-
ků. Největší hladovci se zasytili horou rohlíků. 

Pak jsme se sbalili, uklidili chatky a odjeli směr Liberec. Při-
vítali jsme se s rodiči, usadili se v jejich ořích a odjeli domů. 
Turisťák byl bezva týden.

TURISTICKÝ KURZ

TURISŤÁK OČIMA DĚTÍ
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Tak jsme se po mnoha letech dočkali. V červnu zapo-
čaly přípravy a následně i stavební práce na kompletní 
rekonstrukci kuchyně a  školní jídelny. V  suterénních 
prostorách a části dvora je v současné době staveniště. 
Bourají se zdi, kopou se podlahy, vyměňují se všechny 
rozvody, část budovy bude nově odizolována. Jen sa-
motné stavební práce jsou velmi náročné budou stát 11 
milionů korun. V  době prázdnin to nebyl zásadní pro-
blém. Komplikace přišly při příchodu dětí a učitelů do 
školy. 

Prvořadým úkolem bylo zajištění náhradního stravo-
vání pro 540 žáků a 55 zaměstnanců. Jednání probíhala 
v šestiměsíčním předstihu. Vzhledem k administrativ-
ním komplikacím spojeným se získáním dotace byla 
alternativa využití stravování ve vysokoškolské men-
ze zamítnuta. Od počátku škole v  maximální možné 
míře vyšla vstříc firma Gastron. Pomohla při jednání 
ve výdejnách na textilní průmyslovce i na ZŠ 5. května. 
V  těchto dvou lokalitách se stravují žáci 2. až 9. tříd. 
Obědy pro prvňáčky nám zajišťuje MŠ Klášterní. 

Přesun žáků na obědy vůbec není jednoduchý. Nutné 
je respektovat časové možnosti všech tří jídelen, kde se 
v první řadě musí najíst místní. To by ale nebylo to nej-
horší. Cesta na textilní průmyslovku i do MŠ Klášterní 
musí vést totiž kolem přehrady. Klášterní ulice byla roz-
kopaná a děti staveništěm procházet nemohou. A tak 
se každý den děti projdou na čerstvém vzduchu. Stráví 
tak poměrně značnou dobu. Září bylo krásné, tak si děti 
užily teplých dní. Značně horší bude přesun za chlad-
ných deštivých dní.

Omezené prostory zasažené stavbou přinesly i další 
nutná opatření. S ohledem na současnou epidemiolo-
gickou situaci, kdy je potřeba zajistit minimální míru 
shlukování a mísení dětí, se žáci ve škole nemají povin-
nost přezouvat. Škola se otevírá 30 min. před začátkem 
vyučování. Umožňuje to postupné příchody a zameze-
ní příliš velkého počtu dětí v  jednom uzavřeném pro-
storu. Znamená to však také velký nápor na úklid a hy-
gienu. Chodby se ve škole stírají 3krát denně a to 2krát 
během pobytu dětí ve škole. 

Změny se promítly i  do hodin tělesné výchovy. Ško-
la rekonstrukcí přišla o gymnastický sál, kde se běžně 
odehrávala hodina tělocviku pro jednu skupinu žáků. 
To je v  nenávratnu pryč. Pro další období bude nutné 
organizovat tyto hodinu mimo školní areál a to venku – 
v  období přívětivého počasí a  nebo využitím alterna-
tivních forem jako je bazén, trampolíny a další nabídky 
sportovišť v zimních měsících.

 
Přes všechny zmíněné komplikace jsme velice rádi, že 

se rekonstrukce realizuje. Můžeme se těšit na nové pro-
story a moderní způsob přípravy jídel. Podle informací 
investora – statutárního města Liberec – by měla být 
kuchyně nejmodernější ve městě.

Za nadstandardní péči o naše strávníky patří nyní ob-
rovský dík firmě Gastron, vedení SPŠ textilní, ZŠ 5. kvě-
ten a  MŠ Klášterní. Bez jejich vstřícného přístupu by-
chom to nezvládli.

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSOVA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

OHLÉDNUTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA OBDOBÍM JARNÍ KORONAKARANTÉNY

I  v  době karantény jsme v  naší školní družině, za dodržení 
všech platných epidemiologických nařízení, připravovali akti-
vity pro děti a  jejich rodiče. Aktivity probíhaly venku v přírodě 
a dle ohlasů se všem moc líbily.

Šifrovaná u kolorského rybníka
Paní vychovatelky roznosily šifry v  okolí kolorského rybníka 

a  rodiče s  dětmi se vydali podle předem připraveného plánku 
šifry hledat. Každá šifra obsahovala úkol, který po vyluštění mu-
sely děti splnit – úkoly byly sportovní, ale i vědomostní. 

Velikonoce aneb Udělejme jaro veselejší!
Školní družina ve spolupráci s paní učitelkou připravila výzvu 

o  nejhezčí velikonoční výzdobu. Do výzvy se zapojilo mnoho 
dětí. Děti se  opravdu činily a  připravily krásné velikonoční oz-
doby, kterými vyzdobily své zahrady a domy, ale i stromy v okolí 
školy. 

Velikonoční výzva!
Školní družina připravila pro rodiče s dětmi dva procházkové 

okruhy: vesecký a javornický.
Děti s rodiči mohli vyrazit na oba okruhy, ale koledu našli jen 

na trase blíže svého bydliště, teda na veseckém okruhu. Koleda 
byla dobře uložena v připraveném „velikonočníku“ a označena 
jmenovkou dětí, které se do výzvy přihlásily. Pokud se ale děti 
v doprovodu rodičů vydaly i po stopách druhé trasy až na vzdá-
lenou prérii, zkrátka také nepřišly. Z  „velikonočníku“ si vybraly 

veselou figurku. 

Po stopách pohádkového lesa
Od 11. května připravily paní vychovatelky novou výletní tra-

su: po stopách pohádkového lesa. Strašidla a  pohádkové by-
tosti, které také uvízly v „ korokaranténě“, v lese schovaly různé 
zábavné úkoly pro celou rodinu (život včely, včelí tanečky, pa-
voučí síť, „smeťák  – jak třídit odpad, ošetření a  přenos zraně-

ného, slovní hrátky s  vodou, hádanky z  pařezové chaloupky, 
pirátské bludiště, zpíváme drakovi, stavíme čerta z  přírodnin, 
matematický řetězec a těžké počítání s Locikou, hod šiškou po 
zlých vlcích, s Patem a Matem stavíme ohniště, s Leontýnkou 
poznáváme kytičky a s Krkovičkou se učíme druhy vepřového!). 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BROUMOVSKÁ

PRIMÁRNÍ PREVENCE S MAJÁKEM

Od letošního školního roku jsme se rozhodli rozšířit bloky pri-
mární prevence i na první stupeň. Již čtvrté třídy projdou během 
následujícího školního roku vybranými semináři, které povedou 
odborníci ze zvolených organizací. Dlouhodobě spolupracujeme 
v oblasti primární prevence s Advaitou, letos jsme se však rozhodli 
kontaktovat ještě organizaci Maják, a to nejen z důvodu většího 
počtu tříd. Žáci budou mít možnost projít si primárními bloky za-
měřenými např. na bezpečnost v online prostředí a, boj proti šika-
ně. Dozví se mnoho nového i z oblasti adiktologie. Více o primární 
prevenci na naší škole se dozvíte z Primárního preventivního pro-
gramu, který je ve škole k nahlédnutí. 

UČÍME SE VENKU

Dokud nám počasí dovolilo, učili jsme se venku. V atriu jsme hoj-
ně využívali naši „letní třídu“. Učitelé a žáci zde mají k dispozici jak 
klasickou tabuli a křídy, tak i flipchart a fixy. Letní třída slouží všem 
učitelům napříč předměty a je vítanou změnou nejen pro žáky.

Deváté ročníky se také zúčastnily akce s názvem „Řemesla ne-
jsou out“. Na nám. Dr. E. Beneše měli deváťáci příležitost zhléd-
nout ukázky různých řemesel a  některá řemesla si mohli i  prak-
ticky vyzkoušet. Působení na základní škole se jim rychle blíží ke 
konci, a někteří tak čerpali inspiraci a nové zkušenosti.

BÁSNÍME

V literárním poetickém září jsme se s žáky sedmých tříd sezná-
mili mj. s Edvardem Learem a limeriky. Hráli jsme si se slovy, tvořili 
verše a rýmy. Dokázali jsme si, že básničky rozhodně nejsou nuda! 
A tak tvoří děti i učitelka.

Byla jedna slečna z Liberce, 
co roušky šila z koberce,
Ptali se jí: „Dusí?“
„Kdepak, i úča je nosí!“
ta chytrá liška z Liberce.
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DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ŠKOLY

Téměř celý loňský školní rok se jednotlivé části 
školy měnily ve staveniště. Naší snahou bylo, aby 
probíhající stavební práce neměly negativní vliv 
na běžnou výuku. 

Samozřejmě že stavební ruch občas zaslechli žáci 
i učitelé v jednotlivých třídách či kabinetech naší školy, 
nicméně lze říci, že vzdělávací provoz probíhal hladce. 
Díky vzájemné toleranci se dnes můžeme těšit z  do-
končené stavby, jejíž součástí je kompletní vybavení 
pro imobilní děti a dospělé. 

Skvělou zprávou je, že současně se nám podařilo 
zvládnout rekonstrukci učebny přírodních předmětů, 
která je nyní vybavena moderní technologií, jež umož-
ňuje žákům provádět praktické pokusy a  usnadňuje 
jejich vyhodnocování. 

Celkové náklady projektu „Zvýšení kvality ve vzdělá-
vání ZŠ Aloisina výšina“ jsou 10 651 320 Kč, dotace z EU 
uhradila 7 018 356 Kč. Děkujeme statutárnímu městu 
Liberec, stavební firmě Instav a dalším dodavatelským 
firmám za úspěšné a nekomplikované vybudování zá-
zemí naší školy. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALOISINA VÝŠINA
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Nápady, fantazie, tvořivost, to jsou oblasti, které nám obar-
vují život a občas i pomáhají v nelehkých životních situacích. 
Tak tomu bylo i na jaře, když byly školy uzavřeny a prezenční 
výuka byla nahrazena výukou distanční. 

Protože i učitelé výtvarné výchovy a pracovních činností na naší 
škole potřebovali podklady pro uzavření klasifikace, zadávali i oni 
svým žákům úkoly, i když ne v takové frekvenci jako např. z mate-
matiky, češtiny či angličtiny a s mnohem volnějším zadáním. 

Ukázalo se, že nejen ti, pro které je výtvarné tvoření koníčkem, 
ale i ostatní si rádi od matematických úloh či anglických textů od-
počinuli formou kreslení, malování, fotografování i jiného tvoření. 

A tak se u učitelů VV scházely zajímavé kresby, malby, spousta 
nevšedních fotografií zejména s  přírodními motivy. A  stejně tak 
i množství fotografií s výrobky, které v této době vznikly. Některé 
děti využily dobře zařízenou tatínkovu či dědečkovu dílnu, jiní si 
dokázali poradit s tím, co našli doma. Na fotografiích se objevily 
např. ochranné prostředky, které si děti vyrobily podle různých ná-
vodů, obrázky nápaditých a zajímavých výrobků podle zadání, ale 
např. i vtipné fotografie, které zachycovaly, že i dívky jsou schopné 
smontovat koupenou skříňku. 

Věříme, že spousta výrobků z  tohoto období se stala trvalou 
součástí výzdoby dětských pokojů. Fotografie kreseb, maleb a vý-
robků jsou vystaveny ve vstupní hale a  jsou důkazem šikovnosti 
a kreativity i hledání vlastních cest při řešení zadaných úkolů.

KREATIVITU COVID NEZASTAVÍ
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CHOV VČEL A ČMELÁKŮ NA ZŠ ALOISINA VÝŠINA

Včelařský kroužek mládeže pracuje při naší základní škole od 
roku 2011. V posledních dvou letech se nám podařilo realizovat 
projekt, jehož cílem bylo rozšíření původního chovu včel o dal-
ší chov, a to čmeláků. Nyní tedy chováme obě hlavní skupiny 
opylovačů v naší krajině. Oba chovy slouží mimo jiné i jako vý-
borná ukázka pro děti z mateřských škol i žáky základních škol 
v našem městě. Přednášky, vedené zkušenými lektory a členy 
kroužku, jsou často vyhledávanými aktivitami spřátelených 
základních i mateřských škol. 

Finanční prostředky na podporu našeho projektu jsme zís-
kali z dotačního fondu Libereckého kraje, konkrétně z progra-
mu podpory dlouhodobé práce s  mládeží v  oblasti životního 
prostředí a zemědělství, za kterou tímto srdečně děkujeme. 

Věříme, že také v  tomto školním roce se nám bude dařit 
udržovat naše chovy v dobré kondici, abychom mohli i nadá-
le dětem a žákům zprostředkovávat zážitek z pozorování včel 
i čmeláků v jejich v přirozeném prostředí.
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Krásných zářijových dnů jsme využili k tomu, abychom část 
výuky přenesli ze školních lavic na naši nově zrevitalizovanou 
školní zahradu.

Paní učitelky 1. tříd si například připravily pro svoje prvňáčky 
projektový den Zahrada všemi smysly. Každé z dětí muselo spl-
nit a zakreslit do svého sešitku několik úkolů. Všichni se prošli 

po pocitovém chodníčku, dokonce to někteří zvládli i se zavá-
zanýma očima.

Zahradu hojně využívá i školní družinka. Pro děti si paní vy-
chovatelka připravila projektová odpoledne s  tématem Ptačí 
svět. Děti už vyčistily ptačí budky a dozvěděly se velké množ-
ství zajímavostí z ptačího světa.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU

MAGAZÍN LIBERECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL  podzim 2020

VÝUKA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
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DOBĚHLI SI PRO JEDNIČKU

CYKLISTICKÝ KURZ DEVÁŤÁKŮ ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU

Na pátek 4. září jsme pozvali děti i ruprechtickou veřejnost ke 
zdolání trati v délce 1 km kolem kapličky U Obrázku.

Na čase vůbec nezáleželo: pěkné odpoledne jsme nestrávili u te-
levize či počítače, ale udělali jsme něco pro své zdraví a užili jsme si 
spoustu legrace. Někdo zdolal trať indiánskou chůzí (tj. na jednič-
ku), kdo během prázdnin nezahálel, zařadil vyšší rychlostní stupeň 
a celou trať proběhl. Někteří běželi i víckrát!

Obdivujeme malé předškoláky, kteří absolvovali nezkrácenou 
trasu a  ani si nestěžovali, že je bolí nožičky.  Smekáme před sta-
tečnými maminkami a tatínky, kteří se také neohroženě pustili po 
pěšině a nenechali se dětmi zahanbit.

Po výborných výkonech si mnozí ještě upekli  zaslouženého buř-
tíka.

A my doufáme, že školní rok uteče jako voda a přinese našim žá-
kům co nejvíce jedniček i spoustu legrace.

Nový školní rok začali naši deváťáci 
aktivně a s vervou: první zářijové dny 
prožili v sedle svých bicyklů. Najezdili 
kolem 120 km, užili si rozmary počasí 
(zimu, déšť, vedro), poznali nové kou-
ty Libereckého kraje: projeli Jizerské 
hory, Ralsko i okolí Chrastavy a Hrád-
ku nad Nisou.

Měli jsme radost, že je sportování 
bavilo, navzájem se podporovali k lep-
ším výkonům a  bez problémů spolu-
pracovali a  pomáhali si. Každý den 
jsme se tak vraceli unavení, ale nabití 
energií z pohybu. 

Vše jsme zvládli bez vážných úra-
zů jen s  malými šrámy a  odřeninami 
a doufáme, že podobně proběhne celý 
školní rok, a už těšíme se na závěrečný 
vodácký kurz.
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V  pondělí 21.  září proběhlo na ZŠ Sokolovská úvodní se-
tkání členů parlamentu, a  to i  za velké nemocnosti žáků. 
Volby proběhly v průběhu prvních dvou týdnů školní výuky. 
Za povšimnutí stály volby v 5. A, kde se letos volilo do parla-
mentu poprvé. 

A byly to opravdu volby se vším všudy. Děti dělaly pravou 

předvolební kampaň spojenou i  s  rozdáváním sladkých 
koláčů, tvořily své osobní billboardy a  v  neposlední řadě 
se uskutečnila také „televizní“ debata kandidátů. V  pátek 
11.  září přesně v  pravé poledne proběhlo tajné hlasování 
vhozením lístků do urny a sčítání hlasů. Náš letošní parla-
ment je tedy v plné síle a práce může začít. 
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PARLAMENT ZŠ SOKOLOVSKÁ 

ZŠ SOKOLOVSKÁ 
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Naše první výprava vedla do Českého 
Ráje, obce Líšný. Do cíle jsme dorazili vla-
kem a po svých. Ubytovali jsme se v Galerce 
Líšný a vyrazili na celý den do přírody. S ba-
tůžky na zádech, s řízky od maminek jsme 
zdolali mnoho překážek: krpál k  Pantheo-
nu, kluzký pískovec, nebezpečné výstupy 
a  sestupy mezi skalami. Poznávali jsme 
stromy, rostliny a houby. 

Chvíli po obědě jsme navštívili hrad Frýd-
štejn. Ti nejodvážnější z  nás vystoupali až 
na věž, kde vlála obrovská vlajka s českým 
lvem. To byl rozhled! U pana kastelána jsme 
utratili první peníze. To bylo radosti z  pří-
věsků, magnetek a  dalších upomínkových 
předmětů! Než jsme se vydali na cestu zpět, 
zahráli jsme si hry v  lese. Na Malé Skále 
jsme se odměnili nanuky a cákáním v Jizeře.

Cestou jsme si našli oblázky, které jsme si 
na ubytovně omalovali. Večer byl táborák 
a  oblíbené buřty. Po setmění jsme si ještě 
hráli hry v  jídelně. Pak už sprcha, pohádka 
od paní učitelky a paní vychovatelky. A spa-
li a spali. Budíček v půl osmé byl pro někoho 
moc brzký.

Snídani jsme měli královskou, švédské 
stoly uspokojily každého. Dopoledne hry 
a  pak stavby domečků pro lesní skřítky. 
Ještě jsme stihli vyzdobit místní asfaltku 
originálními obrázky. Oběd byl venku pod 
slunečníky a všem nám chutnalo. Po obědě 
loučení s Líšným, cesta na Malou Skálu na 
vlak a hurá domů!  Prvňáčci ze Sokolovské

 HARMONIZAČNÍ POBYT TŘÍDY 1. B
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MOJE MĚSTO LIBEREC

Již po několikáté se žáci ZŠ Sokolovská 
zapojili do soutěže Moje město Liberec, 
kterou vypisuje liberecký V klub ve spo-
lupráci s Eurocentrem. 

Ve 29. ročníku, který byl zasažen co-
videm-19 a  karanténou, a  za obtížných 
podmínek setkávání a  plnění úkolů, 
obsadili zástupci naší školy Jan Fábera 
a Michal Zavoral krásné 5. místo. Gratu-
lujeme. 
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Základní škola a Mateřská škola Barvířská dlouhodobě spolupracuje s Krajskou vědeckou knihovnou Liberec, která na-
bízí pro školy dopolední interaktivní tematické programy, čtenářské dílny, tematické besedy a jiné zajímavé akce. Nejinak 
je tomu i letos. 

Hned na začátku letošního školního roku si jednotlivé třídy 
objednaly zajímavé programy. Mezi ty opravdu nejzajímavější 
patří: Po stopách starořeckých hrdinů, Hobit, Letem světem 
literatury, Trefa do černého, Prašina, Historie a původ českých 
příjmení, Detektivní pátrání, Jen jestli si nevymýšlíš. Programy 
jsou samozřejmě zaměřené především na český jazyk a literatu-
ru, lze je ale využít i v rámci mezipředmětových vztahů. 

Jako první v tomto školním roce Krajskou vědeckou knihov-
nu Liberec navštívili naši nejstarší žáci –  deváťáci. Ve středu 
23. září 2020 zavítali na tematickou besedu o životě za zdí a pod 

rudou hvězdou. 
Během besedy se děti seznámily s knihou v Americe působící-

ho českého výtvarníka a spisovatele P. Síse Zeď: Jak jsem vyrůs-
tal za železnou oponou, která je považována za nejvýznamnější 
informační knihu pro mladé čtenáře. Ta dětem přiblížila dobu 
komunismu, léta 1948–1989, kdy za „železnou oponou“ v Česko-
slovensku žili, pracovali a snili obyčejní lidé. Zeď, která rozdělo-
vala dlouhá léta Berlín i celou Evropu, je naštěstí už jen vzpo-
mínkou. Ale některé vzpomínky je třeba uchovávat. Jako zprávu 
o minulosti. Jako varování budoucnosti.

ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ
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KNIHA NÁS UČÍ
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POKRAČUJEME V PROJEKTECH ERASMUS+

Již řadu let se nám v Barvířské daří úspěšně realizovat mezinárodní projekty spolupráce škol Erasmus+ (dříve Come-
nius) a tato práce nese své ovoce: žáci mají možnost rozvíjet svou znalost anglického jazyka nejen při práci na projek-
tových aktivitách, ale i v komunikaci s dětmi z partnerských států, poznávat nová místa i přátele a také se realizovat 
během plnění nejrůznějších úkolů, často s využitím ICT nástrojů.

 V  současné době máme poprvé v  historii hned tři aktivní 
projekty. Jak je to možné? Projekt „Building a  better future“, 
který měl trvat od září 2018 do srpna 2020, byl kvůli pandemii 
a  uzavření škol i  hranic prodloužen do února  2021. Původně 
plánovaný výjezd žáků i  pedagogů do Varšavy v  květnu byl 
zrušen a  otázkou je, zda se i  po prodloužení projektu tuto 
mobilitu vůbec podaří realizovat. Současně jsme na jaře po-
dávali nové žádosti o  projekty Erasmus+ KA229 a  dvě z  nich 
byly schváleny. V období září 2020 až srpen 2022 nás tedy čeká 
práce na dvou nových projektech, které si nyní představíme. 
Cílovou skupinou jsou žáci a  pedagogové 2. stupně základní 
školy, komunikačním jazykem všech projektů je angličtina. 

První projekt nese název „Youngsters of Generation Z Lear-
ning to Manage and Control the Technology in a Positive Way 
by Robocoding“, což můžeme volně přeložit jako „Mládež ge-
nerace Z učící se ovládat a řídit používání technologie pomocí 
robotického kódování“. Jeho cílem je vést mladé lidi k  tomu, 
aby efektivním způsobem využívali informační a komunikač-
ní technologie namísto toho, aby na nich byli závislí. Jak také 
název napovídá, bude se jednat zejména o nové znalosti v ob-
lasti programování a robotického kódování – např. formou le-
gorobotiky. Pracovat na tomto projektu budeme společně se 
školami z Francie (hlavní koordinátor), Turecka, Portugalska, 
Slovinska a Nizozemí. 

Druhý projekt má název v  turečtině: „Akran zorbaliğina 
avrupa boyutunda çözümler“ a  lze ho přeložit jako „Šikana 

mezi vrstevníky a její řešení v evropském měřítku“. Cílem pro-
jektu je společně nalézat efektivní metody, jak podporovat 
pozitivní klima mezi žáky a  tím předcházet šikaně mezi vrs-
tevníky v prostředí školy. Dále jak šikanu řešit, pokud se i přes-
to ve škole objeví. Spolupracovat s námi budou školy z Turecka 
(hlavní koordinátor), Portugalska, Polska, Itálie a Velké Britá-
nie. 

V plánu jsou i výjezdy (mobility) do všech zúčastněných zemí 
a rovněž návštěva partnerských škol u nás, bohužel je však za-
tím kvůli pandemii není možné realizovat. Na projektech tedy 
budeme zatím pracovat jen ve školách či online a setkávat se 
zatím můžeme jen virtuálně pomocí videokonferencí. Věříme, 
že tato situace nebude trvat dlouho a brzy naše nové přátele 
budeme moci poznat i osobně. První aktivitou bude uspořá-
dání Erasmus Day na naší škole v  průběhu října. Jeho náplní 
bude ve spolupráci s  Evropským domem představit žákům 
naše nové projekty Erasmus a partnerské evropské země spo-
lečně s různými zajímavostmi a kulturními odlišnostmi.

Projekty jsou financovány z prostředků Evropské unie.
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ZŠ A MŠ OSTAŠOV

ZŠ a MŠ Ostašov se rozhodla začít se systematic-
kou výukou anglického jazyka již od mateřské ško-
ly. U těch nejmenších nejde o výuku v pravém slova 
smyslu, ale spíše o  seznamování s  cizím jazykem 
podle metodiky Wow!

Děti se s jazykem seznamují přirozeným způsobem, 
metodika „kopíruje“ proces osvojování si mateřského 
jazyka. Hodiny probíhají v anglickém jazyce a jsou plné 
pohybových her. K  tomu, aby děti rozuměly, používá 
pedagog gesta a  mimiku. S  cílovým jazykem lektorce 
pomáhají Steve a  Maggie, které si děti rychle oblíbily 
a  těší se na jejich nová dobrodružství. Audiovizuální 
materiál hraje v  procesu osvojování si cílového jazyka 
nezastupitelnou roli, děti jsou vtažené do děje, stávají 
se součástí příběhu a to je motivuje k vlastní jazykové 
produkci. A  to vše v  dějovém kontextu. Žáci pokračují 
s osvojováním si anglického jazyka i v první a druhé tří-
dě rovněž pomocí metodiky Wow! V první a druhé tří-
dě vedeme výuku částečně metodou CLIL, snažíme se 
anglický jazyk propojit i s jinými předměty jako hudeb-
ní výchova, výtvarná výchova nebo tělocvik. Hlavním 
cílem nové jazykové koncepce je výuka metodou CLIL 
v některých odborných předmětech na druhém stupni, 
například v  hodinách dějepisu či informatiky. Tím, že 
se anglický jazyk stává pouhým prostředkem odborné 
výuky, nikoliv cílem samotným, jsou žáci více motivová-
ni, výuka je baví a nové znalosti i dovednosti si osvojují 
v obou předmětech současně. Jana Blažková

Jsme velice rádi, že i v této nelehké době se mohl usku-
tečnit již 6. ročník Závodů kol pro nejmenší, který se konal 
ve čtvrtek 24. září. 

Závodu se účastnilo více než 30 žáků z  1.–3. ročníku a  před-
školáků z mateřské školy. Žáci si na čas projeli dráhu na horním 
hřišti a také si vyzkoušeli různé jízdní dovednosti – jízdu teré-
nem, stíhací závod, jízdu jednou rukou a  slalom. Po absolvo-
vání si děti odnesly nejeden dárek, ale také to nejcennější, a to 
úsměv na tvářích dětí a jejich rodičů. Všem, kteří se na této akci 
podíleli, patří velký dík! Napřesrok se opět těšíme na viděnou! 

 Tým 1. stupně

VÝUKA ANGLIČTINY OD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MALÁ KOLA
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Druhé pololetí loňského školního 
roku poznamenalo zavření škol v dů-
sledku pandemie koronaviru.

I přes počáteční rozpaky jsme se velmi 
rychle sžili se situací a všichni se ji snažili 
co nejlépe zvládnout. Posílali jsme práci 
přes GoogleClassroom, komunikovali 
přes Gradebook, rodičům volali i jim pře-
dávali práci přímo ve škole. Někteří se 
odvážili i vysílat a vést hodiny online.

Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli se 
žáky sejít v červnu ve škole a že se nám 
podařilo zakončit školní rok skoro tak, 
jak jsme zvyklí v jiných letech. Proběhlo 
tradiční rozloučení s deváťáky i společné 
rozdávání vysvědčení.

PANDEMIE
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ECDL ZKOUŠKY

ÚSPĚŠNÉ PŘIJÍMAČKY

Naši žáci byli úspěšní v  přijímacím řízení a  dostali se na 
střední školy, které si vybrali. Někteří se pokusili i  o  další 
zkoušky.

Letos na jaře v  květnu proběhly v  jazykové škole v  Turnově 
cambridgeské zkoušky úrovně B1 Preliminary English Test (PET) 
a úrovně B2 First Certificate English (FCE). Na zkoušky se přihlá-
silo i sedm uchazečů z 9. ročníku naší školy a i přes nelehkou si-
tuaci při přípravách byli všichni u zkoušek úspěšní. Studenti byli 
během několikahodinové zkoušky testováni ze znalostí v oblasti 
Reading (čtení), Writing (psaní), Listening (poslech), Speaking 
(konverzace) a v případě zkoušky FCE i z Use of English (grama-
tika). Nejúspěšnějšími absolventy u zkoušek byli Sam Channou-
fi (FCE), který dosáhl vyšší úrovně C1, a Luboš Mach (PET), také 
s vyšší úrovní B2.

Všem úspěšným držitelům certifikátu Cambridge gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v jejich nadcházejícím studiu na střed-
ních školách.

Tak jako žáci nadaní jazykově skládají zkoušky z anglického jazyka, mohou jejich spolužáci, které baví více po-
čítače, složit zkoušku ECDL. 

V  první polovině září měli dnes již bývalí žáci možnost 
složit ECDL zkoušky. Testování probíhalo přímo na naší 
škole, která je zároveň akreditovaným testovacím středis-
kem.

Standardně skládají ECDL zkoušky žáci 9. ročníku na 
konci školního roku, ale kvůli situaci okolo covidu nebylo 
možné testování realizovat.

Většina z  uchazečů volila možnost získání certifikátu 
ECDL Core, jenž dokládá, že držitel tohoto certifikátu je 
digitálně kvalifikovaný, tj. že má nejméně takové digitální 
znalosti a  dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na 
trh práce. Certifikát má časově neomezenou platnost. Je 
poměrně nestandardní, že žáci základní školy dokážou slo-
žit 7 ECDL zkoušek a dokonce složit úspěšně modul Použití 
databází.

5 žáků se celkem úspěšně zapojilo do testování. Dva 

z nich složili zkoušku bez chyby hned napoprvé, dokázali 
složit 7 ECDL zkoušek včetně modulu Databáze, což není 
pro žáky ZŠ zcela standardní. Ostatní čeká oprava jednoho 
nebo dvou modulů. Také jim gratulujeme.

Školní parlament se v  tomto školním roce rozhodl po-
moci zvířatům v  Centru pro zvířata v  nouzi Archa. Bleší 
trh se bohužel nemohl kvůli situaci uskutečnit, přesto jsme 
do jarních prázdnin shromáždili velké množství pamlsků, 
krmiva a hraček pro zvířata. Během dne otevřených dveří 
jsme vybrali od dárců 1 600 Kč. Vše jsme předali 18. červ-
na  2020 v  centru. Celé zařízení jsme si mohli také projít 
a vyslechnout zajímavý výklad paní vedoucí.

Děkujeme všem dárcům z  řad žáků a  rodičů. Všechny 
také předem zveme na bleší trh, který se uskuteční v tom-
to školním roce.

 Alena Routová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ

MISTROVSTVÍ ČR VODICÍCH PSŮ

V neděli 6. září se v Liberci na Benešo-
vě náměstí uskutečnil Memoriál Simony 
Karlovcové  – neoficiální mistrovství ČR 
vodicích psů s jejich zrakově postiženými 
majiteli. 

Tuto akci pořádá již po několikáté spolek 
Život jde dál z Varnsdorfu. Letos poprvé pro-
běhla v našem městě pod záštitou primátora 
Jaroslava Zámečníka a  náměstka hejtmana 
Libereckého kraje Pavla Svobody.

Náš žákovský parlament ZŠ Lesní byl oslo-
ven, zda bychom se akce chtěli zúčastnit, 
protože jsme ve škole před dvěma lety pořá-
dali charitativní akce a koncert pro Světlušku. 
Téma pomoci zrakově postiženým je pro nás 
stále blízké a důležité.

Členové parlamentu během závodu pro-
cházeli trasu spolu se soutěžícími a jejich psy 
a vyzkoušeli si, jak zcela běžné činnosti – třeba 
přecházení na semaforech, jízda po eskaláto-
ru nebo průchod obchodním centrem – jsou 
pro zrakově postižené spoluobčany náročné 
a jakou pomoc pro ně jejich čtyřnozí kamará-
di znamenají. Zkoušeli i jízdu na tandemovém 
kole, což poslepu byl poměrně adrenalinový 
zážitek. Velmi zajímavá byla prezentace nej-
modernějších kompenzačních pomůcek, ze-
jména speciální miniaturní kamery, kterou si 
nevidomý umístí na brýle a která při pohledu 
na text přečte jeho obsah, dokonce pomůže 
při orientaci ve městě, protože rozliší názvy 
ulic, obchodů apod.

Hlavním účelem naší účasti ale bylo získat 
co nejvyšší finanční částku na pomoc zrakově 
postiženým, prodávali jsme sbírkové před-
měty Světlušky a  také rozdávali informační 
letáky, inzerující Sbírkové dny, které násled-
ně v Liberci probíhaly. Podařilo se nám získat 
částku přesahující 6 000 Kč a měli jsme vel-
kou radost a  dobrý pocit, byla to rozhodně 
smysluplně strávená neděle. Organizátoři 
nás na závěr ocenili krásnými perníkovými 
medailemi, které dostali i soutěžící. 

Velmi si vážíme všech, kteří se i  přes svůj 
hendikep nevzdávají a  vedou plnohodnotný 
a aktivní život, to je pro nás velká inspirace.

Petra Gabarová,
učitelka a koordinátorka ŽP ZŠ Lesní
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Patří mezi 10 nejlepších středních škol Libereckého kraje

CNC obráběcí centrum     
virtuální realita     

grafické programy     
dokonalá příprava pro uplatnění v praxi

maturitní nástavbové obory     
atraktivní módní přehlídky

Podrobnosti získáte na dnech otevřených dveří a www.skolakaterinky.cz
Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří: 

24. října, 5. a 7. listopadu 2020, 23. ledna, 11. a 20. února 2021

482 360 661   773 838 473   info@skolakaterinky.cz   www.skolakaterinky.cz

Maturitní obory
Umělecké maturitní obory

3leté učební obory s výučním listem         
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U SOUDU
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POKLADY Z PŮDY

V letošním školním roce navázala naše třída dlouhodobou spolupráci se střediskem ekologické výchovy Divizna. 

Jsme zapojeni do celoročního programu Poklady z půdy. Od 
září do června budeme během projektového dne zkoumat 
okolní přírodu a zjišťovat, jak stav půdy, tedy země, ovlivňuje 
nás a naše okolí, proč je kvalita půdy pro život tak důležitá a jak 
o půdu máme pečovat, aby byla zdravá.

V úterý 15. září jsme šli do Divizny poprvé. Lektoři nás sezná-
mili s tím, co nás čeká, jak budeme pracovat a pustili jsme se 
do práce. 

Pomocí jablíčka nám ukázali, jakou část naší Země půda za-
bírá. Překvapilo nás, jak malinký díl to je. 

Nejprve jsme zkoumali půdu všemi smysly  – zrakem jsme 
rozpoznávali jednotlivé části půdy, při sluchovém pexesu hle-
dali stejně znějící přírodniny. Ochutnávali jsme zeleninu, která 

má jedlé části schované v půdě, při Kimovce trénovali paměť, 
čichem rozpoznávali různé typy půdy, hmatem rozlišovali pří-
rodniny, které se v půdě nebo na povrchu skrývají.

Nejzábavnější bylo hledání půdních živočichů v různých pro-
středích – mezi kameny, v pískovišti, na kompostu nebo u ko-
řenů stromů. Objevili jsme spoustu žížal, larev, mnohonožek 
i stonožek, stínky, mravence i další živočichy. Pod zvětšovacím 
sklem vypadali zajímavě.

Na závěr jsme si vše zopakovali a do školy jsme si odnesli ma-
teriály, se kterými budeme pracovat příští měsíc ve škole. Před-
mětem dalšího zkoumání bude půda v okolí školy. Moc se na 
zkoumání těšíme. 

 Ivana Přibylová
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V pondělí 21. září odjely obě 4. třídy na dlouho očekáva-
nou školu v přírodě do Josefova Dolu. 

První výlet nás vedl do pořádného kopce až na Čertovy 
kameny. Cestou jsme potkávali místa se zajímavými jmé-
ny – V nebi, Peklo, Čert. Odměnou za výstup nám byl krás-
ný výhled do kraje. 

Škola v přírodě probíhala společně pro běžnou i speciální 
třídu, a tak jsme naplňovali náš školní vzdělávací program 
„Bez rozdílů“. Dopoledne jsme zdolávali taje matematiky, 
českého jazyka, angličtiny a vlastivědy. 

Odpoledne pak zkoumali přírodu, trénovali obratnost 
a  vytrvalost na pěších výletech. Při práci v  týmech jsme 
se učili spolupracovat a  pomáhat si navzájem. Také jsme 
zjistili, že na informačních tabulích objevíme mnoho zají-
mavostí a důležitých informací a že se vyplatí se u nich za-
stavit a přečíst si je. 

A  co jsme všechno viděli? Nádherné vodopády na říčce 
Jedlová. Odvážlivci se v tůňkách i osvěžili. Celou cestu jsme 
nacházeli houby, hlavně obrovské „praváky“.

Na Protržené přehradě jsme viděli zásah horské služby 
u zraněné turistky, celou záchrannou akci na vlastní oči. 

Pěší výlety jsme prostřídali s exkurzí a navštívili továrnu 
na hračky Detoa v Jiřetíně pod Jedlovou.

Ve dvou skupinách jsme s  průvodkyněmi prošli provoz 
a seznámili se s procesem výroby. Kromě krásných hraček, 
se kterými jsme si mohli chvíli pohrát, tu vyrábějí i klavírní 
mechaniku.

Nejlepší ale přišlo po prohlídce. V dílničce jsme si mohli 
vyrobit své vlastní hračky. Zabrali jsme se do práce tak, že 
jsme nevnímali čas. 

Poslední večer prověřil naši statečnost a také paměť. Při 
večerní hře jsme za svitu baterek a v týmech hledali správ-
né odpovědi na kvízové otázky týkající se našeho pobytu. 
Po vyluštění přesmyčky jsme se dozvěděli, kde máme hle-
dat poklad. 

Ráno pršelo. Po balení a  uklízení pokojů jsme do obě-
da hráli hry. Pak už nás čekala cesta na nádraží a vlakem 
domů. 

Pobyt jsme si moc užili, počasí bylo jako na objednávku, 
v penzionu se o nás starali jako o vlastní. 

Ale hlavně jsme byli spolu! Hráli jsme si a učili se a bylo 
nám všem moc prima. Ivana Přibylová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA

Z DOPISU  
SPOKOJENÉHO 
RODIČE

Dobrý den,
už jsem Vám chtěla psát včera. 

Ale řekla jsem si, že raději po-
čkám do dneška. Jestli to bude 
všechno ještě platit.

Dlouho jsem si lámala hlavu, 
čím potěšit Adélu. Byla pořád ta-
ková naprdlá, žádná radost vět-
šího rozsahu, natož nadšení.

Ale včerejšek předčil všech-
na má očekávání. Ráno vstala 
sama! Již v  sedm hodin! A  při-
šla za mnou už oblečená!!! Nic 
z toho se dříve asi nikdy nestalo.

V  podobném stylu proběhly 
i  další činnosti, sama od sebe 
a včas. A dnes to samé.

Pominu-li, že když už sedí 
v autě, tak něco nemá, a pak jez-
díme o pár minut později.

A co víc – dnes se to zase opa-
kovalo. Od včera na ni nemusím 
vůbec křičet.

Jak ona šla včera nadšená ze 
školy, tak to mě opravdu překva-
pilo. Co se nepovedlo mně za 10 
týdnů, vám se povedlo za jeden 
jediný den.

Všechno do detailu bylo přesně 
podle jejích představ. Od zaseda-
cího pořádku, přes rozdělení do 
skupin, výuka, dokonce jí obědy 
ve školní jídelně??? Úžasné. Tak 
jsem Vám chtěla dát vědět, že je 
ve škole přímo nadšená. Chodí 
domů šťastná. Adélka prý sedí 
hned za ní, s Honzou je velká leg-
race. Zkrátka úplná dokonalost!

  Z naší strany tedy nástup do 
školy obrovský úspěch. Snad je 
to alespoň z části tak i u vás.

Díky. M. C.
V Liberci dne 2. června 2020.

CO NÁS TENTO ŠKOLNÍ ROK ČEKÁ A NEJSPÍŠ NEMINE? 
ANEB Z TOHO SE NEJEN UČITEL POMINE. JÉMINE!

 Stejně jako každý rok i ten letošní zajisté 
přinese spoustu zajímavých akcí, soutěží, 
mimoškolních aktivit, výletů, seminářů, se-
tkání s  odborníky, projektů a  jiných výzev. 
Co se akcí týče, můžeme se letos těšit na 
nocování, Františkovský poločas, zahradní 
slavnost, tutorské čtení, maškarní bál, díl-
ničky s rodiči…

Soutěže budou. Sice možná proběhnou 
trošku jinak, než jsme byli doposud zvyklí, 
ale jako odhodlaní bojovníci se jich na Šver-
movce nevzdáme. Těšíme se na nové vý-
zvy – třeba i na online(ovky). 

V rámci mimoškolních aktivit se deváťáci 
nemohou dočkat veletrhu vzdělávání Edu-
ca, besedy s pracovnicemi Úřadu práce v Li-
berci, návštěvy Technického muzea hl. měs-
ta Prahy, jazykového zájezdu do Německa 
a dalších. 

 

 S velkou spoustou zajímavých nabídek při-
cházejí také společnosti jako například SVP 
Čáp, Divizna, Střevlík, Policie ČR, HZS Libe-
rec, iQLandie, RZS Liberec. 

I  pedagogové se musí stále vzdělávat, 
a proto jsme se zapojili jako škola do něko-
lika nových projektů – Pomáháme školám 
k úspěchu, Učíme se příběhem, Férová ško-
la. 

Naši žáci mají možnost se v letošním škol-
ním roce setkávat častěji s odborníky z růz-
ných oborů, třeba zahradníkem, truhlářem, 
včelařem aj. 

Snad se dočkáme i  výletů a  exkurzí, kde 
vždy najdeme nové přátele a  zjistíme, kdo 
je vlastně kdo. Vůbec celý tento rok bude pro 
nás všechny velkou výzvou! 

Ale my to všechno dáme, nástrahy viru 
překonáme, my se totiž dobře známe, a pro-
to se nevzdáme.

NEBEZPEČÍ ČÍHÁ VŠUDE
(PRÁCE ŽÁKYNĚ 8. ROČNÍKU BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY)

Na každého číhá každodenně spousta 
nebezpečí – autonehoda, špatné zacházení 
se zásuvkou, souboj v Kauflandu o poslední 
mouku… možností je spousta. Momentálně 
mám ale pocit, že největší nebezpečí, co na 
mě čeká, je zlenivění, což by vedlo ke zbláz-
nění. Proč si to myslím?

I přesto, že se spousta míst postupně ote-
vírá, absence denního režimu na mě začíná 
být znatelná. Potřebuju jak manuální akci, 
tak aktivitu, co zaměstná můj chytrý mo-
zek. Mozek mi sice zabaví samostudium, ale 
co nějaký pohyb?  

Jako uklízecí maniak již nemám co uklízet, 
knihovnu jsem dvakrát přerovnala (další ne-
bezpečí – jednou na mě málem spadla), tak 
co teď? Už pár dní přemýšlím, že znova za-
čnu aktivně cvičit a běhat. Běhání zní přeci 
jako super nápad, no ne?   

To jsem si říkala, dokud jsem nad tím ne-
popřemýšlela. Při běhu můžu třeba špatně 
došlápnout a  zvrtnout si kotník, nebo se 
špatně rozehřát a  natáhnout si sval. Ne-
mluvě o tom, že absence kyslíku v plicích by 
mohla vést ke ztrátě vědomí, to by zname-

nalo pád na kámen nebo asfalt a kdo ví, jak 
dlouho bych tam ležela s  rozbitou hlavou? 
Nevím, jak vy, ale mám svůj temenní lalok 
celkem ráda.   

Asi radši zůstanu doma, kde si můžu hla-
vu rozbít nečekaným uklouznutím ve sprše. 
Pokud ovšem dříve tuk z přejídání se (jelikož 
jsem již dávno zlenivěla a nemám lepší věci 
na práci) neobalí mé srdce a  já nedostanu 
infarkt ve spánku. Všechno je přeci možné 
a nic by se nemělo nechat náhodě.:-)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICKÉHO

VÝUKA S RODILÝM MLUVČÍM SE OPĚT ROZJÍŽDÍ

Stalo se již tradicí, že každým rokem realizujeme výuku AJ 
s rodilým mluvčím. Už třetím rokem ve spolupráci s  jazyko-
vou školou Swallow English můžeme zajistit našim žákům 
prožitek z  komunikace se skutečným mluvčím. Na tyto ho-
diny se žáci pravidelně velmi těší. Díky ochotě a spolupráci ze 
strany rodičů realizujeme výuku AJ s  rodilým mluvčím již od 
4. ročníku. 

PROJEKTY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Na úvodním zasedání žákovského parlamentu jsme se po 
dlouhé době setkali plni sil a  energie do nového školního 
roku. Za loňské deváťáky se přišel rozloučit bývalý předseda 
parlamentu, aby mohl předat žezlo svému nástupci. V rámci 
jeho návštěvy jsme vzpomínali na všechno, co se nám podaři-
lo během minulých let, protože parlament na naší škole dlou-
ho skomíral. Ve spolupráci se Schools United jsme realizovali 
různé jednodenní akce, ale připravili jsme i kolekci oblečení, 
kterou chceme letos opět o  nějaké ty kousky rozšířit. Letos 
chystáme opět zajímavé tematické dny, a  to zejména den 
Harryho Pottera, Barevný týden a  besedu s  ředitelem školy 
apod. Jako každý rok budeme i  letos pořádat dobročinnou 
sbírku pro útulek Archa.

EKOŠKOLA

V  našem ekotýmu došlo od loňského roku 
k  velké obměně členů. Z  loňského devátého 
ročníku nám totiž odešla velká většina původ-
ních členů. Ti byli nicméně částečně nahrazeni 
žáky z nižších ročníků, kterým chuť do ekozmě-
ny rozhodně nechybí. Bývalý předseda se však 
i  nadále podílí na chodu ekotýmu a  výrazně 
pomáhá s jeho dalším rozvojem. Díky ekoškole 
mají všechny třídy zajištěný zážitkový program 
v rámci ekologické a environmentální výchovy 
v  ekocentru Divizna, kde nahlédnou do života 
v  přírodě a  uvědomí si nutnost ochrany život-
ního prostředí. Škola se i  nadále angažuje ve 
sběru papíru, baterií a  drobného elektroodpa-
du, s čímž nám velmi pomáhá pan školník. Už 
během září se podařilo nasbírat a  odvézt dva 
kontejnery papíru k  další recyklaci. A  co nás 
čeká dále? Během října proběhne akce 72 hodin, 
při které se zaměříme na úpravy školní zahrady 
a okolí venkovní učebny. Akce, do které se mo-
hou zapojit nejen žáci, ale i  rodiče, má název 
„Kampaň obyčejného hrdinství“, proběhne tak-
též v říjnu a my doufáme v hojnou účast. 
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EDUCA BUDE
online

POŘADATELÉ

WWW.EDUCALIBEREC.CZ DO KONCE LEDNA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLY
ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Přerušení výuky na základních školách v důsledku šíření koronaviru v České republice v jarních měsících tohoto roku 
znemožnilo kromě prezenční výuky i plánované školy v přírodě několika tříd Základní školy „U Školy“. Na vytoužený 
výukový pobyt v přírodě tak odjely čtyři třídní kolektivy v třetím týdnu nového školního roku.

Na jeden školní týden se domovem děvčat a chlapců 4. A, 5. A, 
6. B a 6. C stal hotel Semerink v Janově nad Nisou. Každé dopo-
ledne se žáci věnovali školní výuce pod vedením svých učitelů. 
Odpoledne si pak užívali společné sportovní a zábavné aktivity 
v přírodě. Žáci podnikli výlety do jizerských lesů, během nichž 
obdivovali jizerskohorské chaloupky, pokořili rozhlednu Bram-
berk, absolvovali pirátský útok na válečnou loď nebo soutěžili 
ve skocích na trampolíně. 

Největším zážitkem pro děvčata a kluky bylo setkání se psy 
husky paní Henychové. Každá třída jedno odpoledne strávila 

s  proslulou českou mašérkou Janou Henychovou a  její počet-
nou psí smečkou, s kterou podniká závody psích spřežení i dob-
rodružné cesty. Tažní psi husky žáky okouzlili. Ačkoliv jsou to 
vrcholoví psí sportovci a drsňáci, kteří se nebojí sněžných bou-
ří a  třeskutých mrazů, dětem se představili jako citliví mazliví 
chlupáči vděční za mazlení a pohlazení. Týden v prostředí Jizer-
ských hor měl za cíl posílit zdraví a kondici žáků a upevnit jejich 
vztahy v  kolektivu. Nadšené výrazy dětí po návratu ke škole 
v pátek 25. září dokazovaly, že škola v přírodě splnila své poslání.
 Radek Hanuš, ředitel školy
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DĚTSKÝ ODPADOVÝ DEN

V ZÁŘÍ JSME BYLI VELICE AKTIVNÍ A HODNĚ JSME SPORTOVALI

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 schopnos-
tem a možnostem každého z nich. 

Hned začátkem září se kluci a děvčata ze společensko-vědního kroužku, kte-
rý je na naší škole díky projektu „Férové školy v Liberci II“, zúčastnili již čtvrtého 
ročníku Dětského odpadového dne v  parku Budyšínská nad Tržním náměstím. 
Formou her, soutěží a  kvízů se děti dozvěděly, proč je důležité třídit odpad, co 
se s vytříděným odpadem nadále dělá a co lze z něho znovu vyrobit. Děti si užily 
nafukovací atrakce a soutěže, svezly se v popelářském miniautíčku a dokonce si 
domů odnesly také různé sladkosti a odměny. Myšlenky na Odpadový den zůsta-
ly v dětech i nadále, protože hned od následujícího týdne začaly společně se svým 
třídním učitelem i ostatními spolužáky ve třídě třídit odpad.

Nejprve se celá škola zúčastnila v rámci hesla „Když nemůžeš, 
tak přidej víc“ celorepublikového T-mobile Olympijského běhu 
pod záštitou Českého olympijského výboru na liberecké pře-
hradě. Všichni žáci (ale také pedagogové a asistenti) naší školy 
tak dostali možnost sportovat, příležitost naučit se a  poznat 
něco nového i  mimo školní lavice, zúčastnit se společně akce 
se všemi svými spolužáky a  v  praxi šířit olympijské myšlenky 
a hodnoty. Žáci byli seznámeni s principem a systémem fungo-
vání T-mobile Olympijského běhu a velice je nadchla myšlenka, 
že díky běhu dospělých (a jejich finančnímu příspěvku) po celé 
republice je pomáháno dětem ze sociálně slabších rodin. Ty se 
díky této pomoci mohou věnovat svému oblíbenému sportu, 
koupit například sportovní boty nebo zaplatit členský příspě-
vek do kroužku. Mnoho našich žáků odcházelo z  prosluněné 
přehrady s plánem do budoucna. Až budou velcí, poběží oficiál- 
ní závod pro dospělé a také pomohou malým dětem. Protože 
každý musí mít možnost provozovat sport. Nezáleží na talen-
tu, ale na chuti sportovat. 

Speciální třídy naší školy se společně vydaly krásným klima-
tizovaným autobusem na sportovní dopoledne do rekreačního 
areálu Příhrazy. Po krátkém výletu a svačině čekala na děti za-
peklitá překážková dráha. Všichni sportovci, chlapci i děvčata, ji 
zdolali na výbornou a doběhli úspěšně do cíle. Za odměnu jim 
byla předána malá sladká odměna, na památku diplom a volný 
čas na trampolínách a  houpačkách. Příjemným překvapením 
byla bramborová polévka z  místní restaurace a  opečený buřt. 
Zpět do Liberce se všichni vraceli spokojeni a plni zážitků a do-
jmů z krásně prožitého slunného dne.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORLÍ
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BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

O KOBLÍŽKOVI

Ani se začátkem školního roku neleníme a  naši žáci se intenzivně připravují 
na svou budoucí profesní dráhu. Žáci sedmého, osmého a devátého ročníku ZŠ 
Orlí se zúčastnili dvou velice zajímavých akcí. První z nich byla akce „Živá knihov-
na povolání“ v  liberecké iQLandii. Pomocí skupinového poradenství, přednášek 
a workshopů se seznámili s požadavky zaměstnavatelů, s nabídkou volných pra-
covních míst v jejich městě i se zajímavostmi o jednotlivých firmách. 

Žáci se také zúčastnili akce „Řemesla nejsou out“ před libereckou radnicí. Zde si 
mohli prakticky vyzkoušet mnoho dovedností – například řezání dřeva, aranžo-
vání květin, stavbu zdi či dláždění. Velkým přínosem pro ně bylo setkání s bývalý-
mi žáky naší školy, kteří již na SOŠ studují, a mohli jim tak odpovědět na všechny 
otázky týkající se studia. 

Naši nejmenší autisti ze třídy SII půjdou v  tomto školním 
roce z pohádky do pohádky. Odstartovali svou cestu pohádkou 
O Koblížkovi. Během měsíce září toho stihli opravdu spoustu. 
Dívali se na pohádku v televizi, naučili se novou říkanku, četli 
si o Koblížkovi, vyráběli si papírové loutky, pohádku si dokonce 
zahráli. Ale co hlavně! Na konci měsíce na ně čekala zasloužená 
odměna a opravdové koblížky si upekli. MŇAM! Už teď se těší 
na další pohádku a všechna dobrodružství, která je s ní čekají… 
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Sportovní úspěchy
Naše sportovní kroužky zaznamenaly v létě ně-

kolik úspěchů v národních soubojích. Na Mistrov-
ství České republiky v rádiovém orientačním běhu, 
které se konalo začátkem července v  Marián- 
ských lázních, nás reprezentovali 4 svěřenci (J. 
Habel, J. Kunst, T. David a L. Nidrle) v disciplínách  
pásem 2 a 80 metrů. Všichni se ve svých katego-
riích probojovali do první desítky. Jakub Habel si 
v disciplíně 2 m kategorie M14 doběhl pro stříbr-
nou medaili. 

Dalším úspěchem byla účast našich děvčat na 
Mistrovství České republiky ve twirlingu. Veroni-
ka Burdová se stala 1. vicemistryní v kategorii duo 
a  2. vicemistryní v  kategorii sólo a  byla členkou 
týmu, který získal mistrovský titul. Verča však 
nebyla naší jedinou úspěšnou reprezentantkou. 
Na její skvělé výkony navázala Adéla Burdová dvě-
ma tituly 1. vicemistryně v kategoriích sólo a tým 
a  Radka Kavánová titulem 1. vicemistryně kate-
gorie duo. 

We speak English
Velkou novinkou jsou v  tomto školním roce 

kroužky angličtiny pro děti i dospělé. Pro děti ve 
věku od 6 do 15 let nabízíme celkem čtyři krouž-
ky angličtiny, které jsou rozdělené podle různých 
úrovní a  zkušeností s  cizím jazykem. Dospělí si 
mohou vybrat ze dvou kurzů angličtin  – pro za-
čátečníky a pro pokročilé. Velká pozornost je vě-
nována zejména konverzaci s důrazem na to, aby 
účastníci překonali strach z mluvení v cizím jazy-
ce.

Hollywood ve V-klubu
Véčko již přes rok nabízí únikovou hru pro třídy 

Welcome to Hollywood. Dosud se jí zúčastnilo 
celkem 18 třídních kolektivů ze 12 škol. Nešlo vždy 
jen o liberecké školy, ale přijížděli za námi učitelé 
se svými žáky i z okolí Liberce. Na dětech byl vidět 
zápal, s jakým se snažily dosáhnout co nejlepšího 
času, což podněcovalo ke spolupráci celé skupiny. 
Napětí se stupňovalo zejména v  druhé polovině 
únikovky, kdy si v závěru pomáhaly všechny sku-
piny navzájem, aby se se svým výsledkem dostaly 
do TOP 10. Úniková hra je vhodná pro 7.–9. třídy 
základních škol a od ledna se opět objeví v nabíd-
ce našich programů pro školy.

Online doučování
Ve 2. pololetí minulého školního roku jsme ve 

V-klubu zavedli online doučování pro žáky, pro 
které byla distanční výuka náročná a potřebovali 
s ní pomoct. Časté byly dotazy zejména na to, jak 
postupovat v matematických úlohách, nebo po-

DDM VĚTRNÍK

moc s výukou českého a anglického jazyka. Některým dětem stačila jedno-
rázová pomoc, jiné se vracely i s dalšími úkoly, se kterými si nevěděly rady. 
Rozhodli jsme se proto v době případné distanční výuky opět pokračovat 
v online podpoře, zejména v předmětech český jazyk, matematika a cizí ja-
zyky, popř. i v jiných předmětech dle individuální dohody. 

Tábory
Jako každé léto tak i v letošním roce pořádal DDM Větrník desítky letních 

táborů, a to jak pobytových, tak příměstských. Tábory byly tematicky vel-
mi pestré. Děti během léta sportovaly, umělecky tvořily na výtvarných tá-
borech, hrály klasické i loutkové divadlo. Staraly se také o zvířata a pozoro-
valy rostliny, které rostou v našem okolí. Pro technicky zaměřené děti byly 
připraveny tábory s pokusy a modelářské tábory. Malí i velcí turisté vyráželi 
na výlety po Liberci a okolí. Každý si tak mohl z letní nabídky 63 táborů vy-
brat ten, který vyhovuje jeho zájmům. Celkem naše tábory navštívilo přes 
1100 účastníků.
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DRAMACENTRUM BEZEJMÉNA

To je nejen výrok, ke kterému se hlá-
síme, ale také název projektu Drama-
centra Bezejména a  partnerské školy 
Richard-von-Schlieben- Oberschule 
Zittau. 

V  rámci projektu 50 českých a  němec-
kých dětí a  studentů strávilo pět červen-
cových dní společným zkoumáním tématu 
udržitelného způsobu života. 

Prošli jsme mnoha diskuzemi na dané 
téma, celodenní dramatickou lekcí inspi-
rovanou povídkou Jeana Giona „Muž, který 
sázel stromy“, ve výtvarných dílnách jsme 
recyklovali staré věci a  vytvářeli společný 
česko-německý kalendář. Kvůli aktuální 
epidemiologické situaci jsme bohužel mu-
seli spolupracovat na dálku, každý na své 
straně hranice. I tak se nám podařilo zacho-
vat ráz spolupráce a přátelství, díky čemuž 
se všichni těšíme na další setkání, snad už 
tváří v  tvář. Naše společné přání vídat se 
a tvořit společně jsme zhmotnili vysazením 
dvou mladých stromků. 

Čeští účastníci zasadili „německý“ dub 
a před německou školou zase poroste „čes-
ká“ lípa. Projekt finančně podpořil Česko-
-německý fond budoucnosti, děkujeme.

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE
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