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SLOVO ÚVODEM
Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Základní školy
Lada Česká Lípa ve školním roce 2020 – 2021 a tvoří doplněk výroční zprávy za tento rok. Obsahuje přehled
tříd a učitelů, v textech a fotografiích přibližuje jejich činnost a připomíná nejvýznamnější úspěchy školy.
Školní rok ukončilo celkem 402 žáků, průměrný prospěch školy činil 1,604, celkem 224 žáků prospělo
s vyznamenáním. Organizaci provozu školy a výuky výrazně ovlivnila opatření spojená s pandemii koronaviru.
Škola byla od 12. 10. 2020 do 20. 4. 2021 uzavřena. Výuka probíhala převážně online prostřednictvím
aplikace MS Teams a to ve všech ročnících. Provoz školy byl občas umožněn a výuka probíhala z části i
prezenčně nebo v rotačním režimu. S ohledem na epidemickou situaci byla většina soutěží, turnajů a
olympiád zrušena nebo přesunuta do online prostředí. V těchto soutěžích a olympiádách byli naši žáci
úspěšní, a to zejména v matematice (3. místo a 7.místo).
Pokračovali jsme v projektu Šablony II., v projektu se fakultní škola PF UJEP, věnovali jsme se také integraci
cizinců.
Vymalovali jsme všechny učebny v pavilonu 1. stupně, vstupního pavilonu, šatny žáků 2. stupně. Nové
osvětlení bylo instalováno na schodiště 1. stupně, do jazykových učeben, ateliéru výtvarné výchovy, na
chodbu u šaten žáků 2. stupně a do přípravných prostor ve školní kuchyni. Do učebny polytechnické výchovy,
učebny 7. A, 4. B a 3. A byla položena nová lina. Ve školní jídelně přibyl nový kotel. Pro žáky jsme zakoupili
60 nových šatních skříněk a dokončili tak na 2. stupni výměnu nevzhledných šatních kójí za žákovské skříňky.
Zahájili jsme projekt IROP, který nám umožní v roce 2021 modernizovat odborné učebny chemie, fyziky,
výpočetní techniky a jazykové učebny. Jedna tělocvična dostala zcela nový nátěr a celkově byla podlaha
opravena. Pokračujeme i nadále v úpravě estetického prostředí školy a modernizaci vybavení. V halách 2.
stupně byl instalován nový nábytek pro relaxaci a odpočinek žáků, do sedmi tříd byly namontovány nové
interaktivní tabule a dataprojektory. Školní družiny se přestěhovaly do větších prostor, vytvořili jsme ateliér
šikovných rukou, který je vybavený šicími stroji a dalším potřebným zařízením. Pro potřeby online výuky jsme
zakoupili 20 nových notebooků pro učitele, grafické tablety a webkamery.
Byl to školní rok velmi náročný. Rok, který výrazně ovlivnily dvě skutečnosti, pokračovala modernizace školy,
výměna oken, instalace vzduchotechniky do všech učeben a zateplení fasády a střechy pavilonu 1. stupně.
Po čtyřech letech byla tato modernizace úspěšně dokončena a 30. 6. 2021 stavební firma zcela dokončila
práce na modernizaci školy. Výsledek je úžasný.
Druhou „zvláštností“ byla pandemie koronaviru, která způsobila uzavření škol na neuvěřitelných 7 měsíců.
Pro výuku to byla vážná komplikace. Byla to obrovská zkouška lidí, rodičů, žáků, učitelů, nebylo to vždycky
jednoduché, ale obstáli jsme. Bez váhání jsme se chopili výuky na dálku, vstřebávali nové informace i
technologie, učili se komunikovat s rodiči a žáky, učili jsme se novým dovednostem. Již od září jsme se
připravovali na to, že se to může stát, školení absolvovali jak učitelé, tak i žáci, učili jsme se pracovat
s technikou, aktualizovali krizový scénář, připravovali jsme organizaci provozu školy. Bylo to náročné,
nicméně byla to zajímavá zkušenost, co koronakrize ukázala.
Jak jsou učitelé neuvěřitelně kreativní, nápadití…vyučovali distančně, vytvářeli pracovní listy, kopírovali,
hodnotili, vedli hodiny online, vytvářeli testy, hodnotili, pomáhali …a zvládli jsme to. Hodně nám pomohl
jednotný přístup k online výuce, všichni žáci a učitelé využívali aplikaci MS Teams. Děkuji všem pedagogům
a zaměstnancům školy. Poděkovat je také potřeba rodičům za pomoc, aktivitu, trpělivost.
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Co nám koronakrize ukázala ještě, že hygiena je důležitá. Jistě by nebylo od věci si hygienické návykydezinfekci rukou, klik, vypínačů, klávesnic a nošení roušek zapamatovat a opatření aplikovat v době
chřipkových epidemii, které jistě přijdou.
Ukázala také, jak jsou dnes důležité technologie, že velké množství věcí se dá zvládnout v online světě, že se
bez těchto technologii se v budoucnu neobejdeme. Ukázala, ale také, že prezenční výuku nelze ničím
nahradit. Normální je chodit do školy a vzdělávat se ve škole. Být se spolužáky s učiteli, sportovat, vzdělávat
se. Na druhou stranu již nyní víme o dovednostech, které je možné využít i v prezenční výuce nebo v době
mimořádných situací. Našli jsme velké množství velmi šikovných výukových materiálů, vytvářeli je sami.
Všechno je možné využít i dál, chceme pokračovat v rozvoji naší IT gramotnosti, rozvíjet Teams, e-mailové
adresy žáků,…
Ukázalo se také, jak důležití jsou lidé, kteří vás obklopují. Vše je v lidech, v lidech pracovitých, nápaditých,
spolehlivých, svědomitých. Je to také o penězích, ty jsou důležité, ale více než kde jinde, platí ve školství, že
nemusí být vždy na prvním místě. Tahle práce je prostě k nezaplacení a jen pro peníze se dělat nedá. Práce
ve školství je poslání, úkol, pro který jste se narodili. Stále více si myslím, že pro práci ve škole musíte být
nejen odborně kvalifikovaní, ale mít něco víc než odbornost, lidskost. I to koronakrize potvrdila.
Dále se též rozvíjí spolupráce s rodiči našich žáků v rámci Spolku přátel ZŠ Lada. Ve své činnosti též
pokračovala školská rada, v červnu proběhly volby do školské rady a rada tak má nové složení.
V letošním roce, byť probíhal z velké části v online světě, se dostavilo k zápisu do 1. ročníků rekordní počet
dětí, celkem jich bylo 74, což je o 20 více než v loňském roce. Kvalitní práce a čas věnovaný škole a dětem se
vyplácí, zájem o školu roste a z toho mám největší radost, zájem o výuku na naší škole mají i vyučující, hlásí
se noví učitelé, proto náš sbor ve školním roce 2021/2022 posílí sedm nových kolegů a nově také otevřeme
přípravnou třídu, ale to už je zase jiný příběh.
Tato ročenka představuje jednotlivé třídy, pedagogický sbor a podrobněji než výroční zpráva informuje o
akcích a aktivitách školy. Jsme přesvědčeni, že všem kolegům i žákům patří poděkování za práci, kterou
odvedli v roce 2020/2021, za úspěšnou reprezentaci Základní školy Lada v České Lípě.
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy
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PŘEHLED TŘÍD A ŽÁKŮ

I. A

Mgr. Martina Nemčoková

Amgalanbaatar Sndor

Bartáková Marie

Bašková Karolína

Battur Bayarbayasgalan

Čepička Tobiáš

Dušek Karel

Ficu Matěj

Koukalová Anna

Kunešová Ellena

Lopušanová Eliška

Mihala Matěj

Plhalová Izabela

Pobjecká Sára

Slavík Jakub

Stehlíková Viktorie

Šedivý Michal

Šímová Sandra Ella

Špáta Patrik

Veselý Jan

Zelenková Ema

Žitný Ondřej
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I. B

Mgr. Jana Andrýsková

Battulga Goomaral

Belanec Daniel

Bureš Michal

Damdinsuren Munkjin

Gendráčová Vanesa

Holíková Eliška

Hynek Lukáš

Janák Kryštof

Kanský Denis

Kouba Matěj

Koudelková Eliška

Kulík Josef

Macek Patrik

Macková Eliška

Michalová Nina

Miklánková Kristýna

Tolvajová Jasmína

Tulejová Vanesa

Ullmannová Laura

Vajsejtlová Amálie
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II. A

PhDr. Jana Majorová, Mgr. Jana
Roubíková

Amartuvshin Enkh-Enerel

Bílek Josef

Buriadjin Galbaatar

Červená Karolína

Dulmaa Temuujin

Faltus Petr

Fischerová Kateřina

Havlíková Jindřiška

Havlíková Marie

Heřmanová Ella

Holík Tomáš

Hrušková Tereza

Kneifl Jakub

Knotek Richard

Kubelka Petr

Kyselová Eliška

Lukášek Daniel

Najman Jiří

Pospíšil Daniel

Rennerová Tereza

Russo Daniela Elena

Sochová Markéta

Stehlíková Julianna

Syrová Monika

Šímová Rozálie

Tsogtbaatar Uyaral
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II. B

Mgr. Pavla Zajícová

Batjargal Amin Erdene

Biegelová Eliška

Černoušek David

Gorol Dominik

Grič Vít

Hynková Natálie

Juraš Michael

Komenda Petr

Lorencová Andrea

Majarová Tereza

Michalová Jindřiška

Munkhbold Narangerel

Pittnerová Anna

Popovič Matyáš

Přívratský David

Skopec Tomáš

Strnadová Nikola

Šantrochová Eliška

Špindlerová Valentýna

Štejma Martin

Ulziisaikhan Chingun
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III. A

Mgr. Ilona Hurčíková

Bayarmagnai Khuslen

Daniš Adam

Gazsi Roman

Haklová Petra

Hejl Lukáš

Horkelová Zita

Hošmánek David

Jungmanová Tereza

Kadlecová Kristýna

Knotková Adriana

Kouřimský Michal

Krausová Šárka

Krištof Lukáš

Kroutilová Jana

Machut Jan

Machutová Katrin

Melíšek Lukáš

Nguyen Hoang Ha Anh

Pokorná Aneta

Russo Cristiano Alessandro

Stehlíková Barbora

Šturman Michael

Tatíčková Kristýna
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III. B

Mgr. Karla Hlinová, Tereza Formanová

Barnašáková Dominika

Cagala Matyáš

Čepička Matyáš

Faltová Adéla

Faltusová Anna

Fischer Pavel

France Michele

Holeček Jaroslav

Ilovská Adéla

Jablonský Jiří

Ječný Vojtěch

Kadlec Jakub

Kicová Anežka

Kizák Filip Oliver

Kubáč David

Munkhzul Enguun

Nefedov Milan

Němcová Sofie

Novák Jan

Oruçoglu Sofie Ela

Pobjecká Sofie

Šmejkal Matěj

Tryhubová Nela

Vrba Tomáš
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IV. A

Mgr. Jana Adamcová

Adler František

Bazalíková Viktorie

Bubník Tadeáš

Frantsev Iegor

Hierman Adam

Holíková Tereza

Hradecký Jakub

Kratochvíl Oldřich

Křepinská Kristýna

Kubáč Dominik

Kučera Kryštof

Kuchař František

Lakatos Alexandr

Majarová Kateřina

Polová Šárka

Sabáček Štěpán

Siváková Nela

Skopec Lukáš

Syrový Jaroslav

Veselý Jakub

Vlačiha David

Zdich Dominik

Zitová Nela
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IV. B

Mgr. Miroslava Holubová

AltankhuuBayan-Orgil

BayarmunkhAyalguu

Hamata Adam

Ilco Petr

Jelínková Nicole

Kanský Daniel

Kica Sebastian

Líbalová Katarina Patricie

Lukaszuk Sebastian

Luňáková Anna

Matura Martin

Němec Denis

Němečková Nelly

Novotná Eliška

Profeld Vojtěch

Prokop Vladimír

Stránský Oliver

Tsogtbaatar Enerel

Urtnasan Amarsaikhan
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V. A

Mgr. Jana Rosáková

Bohuslavová Nela

Bříza Ondřej

Čech Dominik

Elišáková Dominika

Fogl Petr

Havlíček Adrian

Klabanová Veronika

Kuneš Matyáš

Makula Martin

Nastoupilová Adéla

Nefedov Maxim

Nehonský Tadeáš

Němec Tomáš

Nepomucká Andrea

Nováková Magdalena

Novotná Pavlína

Oyun Erdene Khulan

Ouský Miroslav

Pospíšilová Sarah

Socha Filip

Stolínová Adéla

Střížová Tereza

Šturmanová Sofie

Vajsejtl Pavel

Zemanová Barbora
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V. B

Mgr. Nikola Dědková

Amarsanaa Bijinlkham

Brechlerová Nikola

Buday Šimon

Černý Daniel

Hakl Michael

Jandíková Natálie

Kneifl Filip

Kraus Michal

Lindner Adam

Lorenc Tadeáš

Lukeš Daniel

Matoušková Tereza

Ouzký Tomáš

Pavlíček Radek

Rajman Jakub

Stehlíková Victoria

Špindlerová Karolína

Ulrych Tomáš

Valdhansová Ella

Žehová Sára
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VI. A

Mgr. Jarmila Nováková

Altankhuu Itgel

Battur Badral

Bubla Kryštof

Delgermaa Ayalguu

Falta Matouš

Gan-OchirEnk-Amar

Grič Ondřej

Hluchá Stela

Hůlová Štěpánka Hana

Chlouda Jan

Krčová Agáta

Kurfirstová Simona

Landovský Michael

Lorencová Viktorie

Nováková Viktorie

Novotný Jan

Patrná Eliška

Ritschel Daniel

Staňková Kateřina

Stehlík Daniel

Stehlíková Petronella

Suchánková Barbora

Šafránková Karolína

Šírlová Ema

Vávrová Terezie
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VI. B

Mgr. Jana Roubíčková

Baková Adriana

Cagala Jan

Čada Jiří

Draškovič Petr

Fominová Monika

Guthová Lucie

Hamžík Jakub

Havlová Eliška

Hošic Matěj

Koutová Žaneta

Křenková Anna

Křenková Karolína

Matějíčková Rozálie

Moravcová Natálie

Oliva Marek

Prchal Lukáš

Stedilová Martina

Svítilová Barbora

Šperlová Karolína

Tran Tuan Hung

Tulej Jan
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VII. A

Mgr. Gabriela Svobodová

Biegel Jakub

Bláha Tomáš

Blažek Tobias

Coufal Petr

Cvrček Vojtěch

Faltus Pavel

Hryhoryeu Vladislav

Choma Ondřej

Iwachovová Adéla

Jurkáčková Viktorie

Kalousková Gabriela

Kizák Sofie Ella

Korobkin David

Kozák Tomáš

Kraus Daniel

Krausová Veronika

Lacinová Eliška

Martonová Adéla

Močarková Natálie

Novák Vojtěch

Pogorila Diana

Spurná Tereza

Tolvajová Vanesa

Trojanová Kateřina

Vaněk Patrik

Veithová Nikola

Vorwergová Vanesa
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VII. B

Mgr. Jana Haas

Barák Michal Jakub

Grimová Natálie

Hamiová Štěpánka

Hofmanová Barbora

Hurt Viktor

Jablonský Jaroslav

Jandík Jakub

Kadlecová Karolína

Kebortová Nikola

Kolajová Tereza

Macková Barbora

Matějková Tereza

Mazancová Kristýna

Moštěk Jan

Novák Daniel

Purevtogtokh Uurdmunkh

Sedlická Daniela

Setét Ladislav

Síbr Patrik

Šůma Michal

Tislická Pavlína

Tumennasan Munkhnasan

Žeha Filip
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VIII. A

Mgr. Ondřej Riljak

Bohatý Tomáš

Bříza Miroslav

Budayová Nikola

Bulíř Jan

Caňkářová Nikola

Červinková Adéla

Darebná Klára

Drchotová Marie

Dulguun Maralmaa

Háze Patrik

Hudrlíková Adéla

Jirásková Nela

Kratochvílová Alžběta

Kulas Viktor

Landovský David

Moravec Martin

Pacal Ondřej

Paňkina Darja

Ponocný Martin

Řezník Pavel

Spurná Natálie

Strejček Jan

Šafránek Jakub

Šmýd Oliver

Šrámková Anna

Tulejová Tereza

Vítek Ondřej

Weberová Adéla
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VIII. B

Mgr. Radka Veselá

Buriánek Petr

Čiháková Monika

Efflerová Michaela

Franeta Marco

Holmajer Lukáš

Hýblová Iva

Chaloupka David

Chovan Miroslav

Jarolímková Sára

Kalendová Adéla

Kloučková Kristýna

Komárek Matyáš

Koubková Jolana

Kovala Adam

Kroutil Jan

Kubátová Nikola

Macek Ladislav

Michalíková Barbora

Ngo Tereza

Nguyen The Bao

Nováková Karolína

Přibyl Lukáš

Ritschelová Nikola

Sabáček Filip

Šeborová Amálka

Tarnai František

Votýpka Jan

Vránová Alexandra

Zahrádka Josef
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IX. A

Mgr. Alena Hladoniková

Batbold Enkhkhuslen

Berdarová Klára

Bubancová Jana

Danišová Kateřina

Duong Thi Nhung

Dýnek Martin

Folbrecht Jan Petr

Hofmanová Kristýna

Kajnarová Nikola

Kalbáčová Hana

Kuchařová Štěpánka

Kurek Jan

Kurek Matěj

Manžel Filip

Matura Lukáš

Novák David

Novotná Ela

Pecinovská Aneta

Purevtogtokh Unumunkh

Ritschelová Natálie

Sedláčková Veronika

Schieszel Matěj

Sokolová Martina

Stolín Matěj

Šilhavá Jesika

Vostárek Adam
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UČEBNÍ PLÁNY A ORGANIZACE VÝUKY
Ve všech třídách se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).
a)
Volitelné předměty: sportovní hry, volejbal, výpočetní technika, konverzace v anglickém jazyce,
cvičení z matematiky a českého jazyka, rodinná výchova
b)

Zájmové kroužky:

Významným doplňkem učebního plánu a součástí výchovně vzdělávací činnosti jsou též zájmové kroužky. Ve
školním roce 2020/2021 činil počet kroužků na škole 22. Zájmové útvary navštěvovalo cca 195 přihlášených
žáků, bohužel z důvodu protiepidemických opatření byla činnost většiny kroužků přerušena až do konce
školního roku.

Přehled zájmových útvarů na škole:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Keramický kroužek I, II, III, IV
Výtvarný
Peer aktivisté
Zdravotnický kroužek
Přírodovědný
Společenské hry
Sálová kopaná
Florbalový I, II
Turistický
Cvičení s hudbou
Sportovní gymnastika I, II
Volejbalový I, II, III
Golf
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PŘEHLEDZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021
Pedagogičtí pracovníci
Adamcová Jana
Častulík Radek
Filip Václav
Haas Jana
Hladoniková Alena
Holubová Dominika
Hurčíková Ilona
Ježková Eva
Kubáčová Pavlína
Krajňáková Katarína
Lukačková Simona
Majorová Jana
Masopust Daniel
Nováková Jarmila
Pavlíčková Pavlína
Riljak Ondřej
Rosáková Kateřina
Roubíková Jana
Šimáňová Věra
Valešová Jana
Zajícová Pavla

Provozní zaměstnanci
Andrýsková Jana
Dědková Nikola
Formanová Tereza
Hanák Vladimír
Hlinová Karla
Holubová Miroslava
Choma Zdeněk
Kloučková Jana
Kubašová Ilona
Keršláger Milan
Majarová Táňa
Málková Helena
Nemčoková Martina
Papíková Renata
Rachačová Hana
Rosáková Jana
Roubíčková Jana
Svobodová Gabriela
Šplíchalová Marie
Veselá Radka

Bořek Miroslav
Raková Zdena
Štummerová Jana
Janusová Anna
Hříbalová Hana
Kubáč David
Poživilová Michaela
Vondráček Zdeněk

Suchánková Alena
Staňková Alena
Pohorelcová Lucie
Šrámková Karla
Rottová Helena
Tesárková Šárka
Kurucová Jaroslava
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KALENDÁRIUM
V následujícím přehledu samozřejmě nejsou zahrnuty všechny akce a aktivity, které ve školním roce 2020 –
2021 proběhly. Výběr má za cíl doložit skutečnost, že život Základní školy Lada je bohatý a pestrý.

ZÁŘÍ
•
•
•
•
•

Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků – „Klíčový ceremoniál“
City Cross Run – 4. ročník zážitkového běhu Českou Lípu
Adaptační kurz - Holany
Živá knihovna – kariérní poradenství
Pouštění vlaštovek (ŠD)
SEBEOBRANA NA ZŠ LADA

V září nás přišel do hodin tělesné výchovy navštívit speciální host. Jednalo se o pana Davida Kříže. Tento pán
se zabývá bojovým uměním Dai Sho Jutsu, což znamená ozbrojit se dovednostmi boje. S našimi žáky jsme
tedy měli možnost vyzkoušet si několik obranných technik a způsobů chování v situacích, v kterých se žáci
mohou ocitnout a tím se alespoň trochu na ně připravit. Doufejme, že se nám tyto situace v reálném životě
vyhnou.
Mgr. Ondřej Riljak

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Tak přeci už jsou z nich čtenáři! Kvůli epidemiologické situaci nejen, že nemohli být naši prvňáčci téměř celé
druhé pololetí minulého školního roku ve škole, ale nemohli se ani účastnit tradičních akcí, které k závěru
ukončení 1. třídy patří. Museli si na ně počkat do 2. ročníku. Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. 9. byli všichni naši
druháci slavnostně pasováni na čtenáře.
Tento akt probíhal v Městské knihovně v České Lípě za účasti skvělých hereckých výkonů šikovných
knihovnic v roli hradní dámy a rytíře. Děti si nejprve vylosovaly písmenko, jež musely ostatním spolužákům
znázornit pouze pomocí vlastního těla, a následně vymýšlely několik slov, která na dané písmenko začínají.
Pak následovalo samotné čtení krátkých úryvků z pohádek. Všichni druháčci byli moc šikovní a čtení se jim
dařilo.
Za odměnu pasoval rytíř všechny malé
žáčky na čtenáře. Z knihovny si děti
odnášely nejen krásný zážitek, ale i
pamětní list, odznak a nejšikovnější čtenáři
i krásnou knížku.
Mgr. Pavla Zajícová a PhDr. Jana Majorová
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ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD
Dny 14. - 16. září trávili naši šesťáci v rekreačním středisku Aero Holany. Důvod byl prostý: měli se lépe
seznámit se svými novými třídními učiteli, ujasnit si vztahy v kolektivu, respektovat se s paralelní třídou a
seznámit se s kompetencemi výchovné poradkyně (VP) a metodičky prevence (MP).
Vyráželi jsme v pondělí ráno z autobusového nádraží, někteří hodní rodiče nám odvezli zavazadla, abychom
se s nimi nemuseli vláčet pěšky. Když jsme dorazili do Aera, rychle jsme si vybalili a už se roztočil pestrý
program, který končil až ve středu obědem.
Krásné slunné počasí nám nahrávalo k pobytu venku, a tak se děti po
vybalení rozprchly po areálu, kde využívaly především dvou trampolín,
houpaček a hřiště – tam hrály fotbal či badminton. Vše se odehrávalo
pod kontrolou třídních paní učitelek (TU) – Jarmily Novákové a Jany
Roubíčkové. Mezitím se paní učitelky Dominika Holubová (VP) a Radka
Veselá (MP) vydaly do okolí Aera připravit hru na odpoledne. Hra se
tradičně nazývá „šipkovaná“, ale jelikož se žáci neorientovali podle
šipek, nýbrž podle barevných fáborků, byla hra překřtěna
na „fáborkovanou“.
Po vynikajícím obědě (celkově bylo jídlo všemi hodnoceno velmi kladně) si děti na chvíli odpočinuly, poté se
vydaly po skupinkách hledat fáborky. U některých fáborků byly pověšeny zároveň úkoly, které musela
skupina vyplnit. Jelikož byly skupiny sestaveny náhodným výběrem, měly úkoly u dětí vzbudit zájem i o jiné
spolužáky ve třídě než o nejlepší kamarády. „Fáborkovaná“ končila po 2km u potůčku, kde se někteří žáci
zchladili (někteří až moc…). Když se do cíle dostaly všechny skupiny, prohlédli jsme si ještě můstek se
zajímavými pískovcovými sochami a vydali se na cestu zpět. Jelikož bylo opravdu vedro, nepřály si téměř
všechny děti nic jiného, než skočit do bazénu. Voda byla velmi
osvěžující, přesto jsme z ní nikoho nemohly dostat. Po večeři jsme
se shromáždili v učebně a hodnotili, jak se nám „fáborkovaná“
vydařila. Říkali jsme si, s kým se nám ve skupině dobře pracovalo,
kdo měl jakou funkci, které otázky byly snadné, které těžké.
Málokterá skupina znala jméno metodičky prevence, čehož jsme
využily k následné besedě o kompetencích VP a MP. Děti kladly
otázky, svěřovaly se se svými nepříjemnými zážitky a slíbily, že si
nikdy nenechají na škole od nikoho ubližovat. No, kéž by to tak
vždycky bylo!
Druhý den za námi přijel asistent pedagoga (AP) Patrik Kašpárek, který pomáhá žákům v 6. B. Přivezl s sebou
krásnou malou sovičku, která s námi pak trávila celý dopolední program. Ten spočíval v rozdělení tříd. 6. B
pracovala na hrách tmelících kolektiv se svojí TU a 6. A se mezitím usadila v učebně do kruhu a čekala
na program speciálního pedagogova Mgr. Petra Šolce. Ten za námi
do Holan přijel z Liberce, aby s našimi třídami pracoval na tmelení
kolektivu, vzájemném respektu, dodržování pravidel a uvědomění si
každý své výjimečnosti. Pan Šolc během práce vystřídal několik
technik a zajímavých her, děti pracovaly s nadšením a zápalem. Po
obědě se třídy vystřídaly. Pan Šolc nám sdělil své dojmy z obou tříd a
slíbil, že se za námi přijede podívat ke konci roku do školy, aby zjistil,
jak se dětem daří. Poděkovali jsme za skvěle strávený den a už tu byla
večeře. Po ní jsme se vydali na procházku kolem rybníka. Během
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chvilky se setmělo a my byly rády, že s sebou děti nezapomněly vzít baterky. Noc tentokrát probíhala ve
větším klidu, holt nás práce, procházka a čerstvý vzduch vcelku zmohly.
A už tu byla středa. Po vyklizení pokojů jsme se všichni odebrali do školící místnosti. Zde jsme
si zrekapitulovali, co jsme za těch pár dní prožili, každý mohl vyjádřit, co se mu na pobytu líbilo nejvíc, co
naopak nejméně. A jako památku na adaptační kurz si žáci vyzdobili svá trička, kam se jim podepsali účastníci
pobytu. Další hodní rodiče přijeli pro zavazadla, my se rozloučili s milými ubytovateli a vydali se na cestu
domů.
Moc bychom chtěli poděkovat zaměstnancům Aera, jak vstřícně se k nám po celou dobu pobytu chovali a
výborně vařili. Velké díky patří rodičům, kteří nám pomohli s odvozem zavazadel. Nezapomínáme ani na
pana Šolce, kterému patří poděkování za jeho pohodový a profesionální přístup k celé akci. Nesmíme
zapomenout na Spolek ZŠ Lada, díky jehož finanční podpoře jsme mohly dětem nakoupit odměny za soutěže.
A v neposlední řadě patří díky projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II., díky němuž jsme získali alespoň
pro jednu třídu šestých ročníků trička, ve kterých mohli žáci společně plnit aktivity a snáze se odlišit od
druhého týmu (paralelní třídy).
A nyní vybíráme z reflexí žáků:
6. A:
Dan Ritschel: „ Pan psycholog byl dobrý, pomohl mi se skamarádit s jinými kamarády. Bylo mi líto těch, co byli doma,
že tam s námi nebyli.“
Ondra Grič: „ Moc mi chutnalo jídlo. Moc rád bych tento adaptační kurz prožil ještě jednou. Rád bych si zase pohladil
sýčka. Byl to nejlepší adapťák světa. Akorát mi vadila večerka ve 21 hodin.“
Nella Stehlíková: „ Nejvíce mě bavila šipkovaná, ráda jsem se skupinou plnila ty úkoly a hodně jsme si pomáhali.
Myslím, že jsme se s naší třídou hodně seznámili a bude z nás lepší parta.“
Stela Hluchá: „ Na adaptačním kurzu se mi nejvíc líbilo to, že jsem mohla být se skvělým kolektivem. Asi nejvíc mě
bavila noční procházka.“
Terezie Vávrová: „Mně se hodně líbily ty hry s panem psychologem, protože si teď s námi více povídají kluci a i my
s nimi. U fáborkované se mi líbilo, jak jsme byli zařazení do skupin, že jsme si je nevybírali sami a seznámili jsme se více
i s jinými žáky osobně.“
Itgel: „ Mně se na adapťáku moc líbilo, jak jsme se pobavili, našli si nové kamarády. Mrzí mě, že tam nejela moje
kamarádka. S psychologem byla sranda. Jen bazén byl strašně ledový. Jsem moc ráda, že jsem jela, bylo to moc
užitečné.“
Štěpánka Hůlová: „ Na adaptačním kurzu se mi to moc líbilo. Hodně mi pomohl tím, že jsem se víc skamarádila se
spolužáky. V naší třídě se teď cítím o hodně líp než kdy předtím.“
Simča Kurfirstová: „S panem psychologem byla zábava, měl dobré hry. Cítím se dobře ve své třídě. Šipkovaná se mi
taky moc líbila. Nemám nic s čím bych byla nespokojená.“
Amra: „ Líbilo se mi: hry, otázky, oběd, sova, trampolína, hra s koštětem,…..Nelíbilo se mi: studený bazén.“
Badral: „ Bazén se mi líbil, jídlo taky a noční procházky.“
6. B:
Martina Stedilová: „Nejvíc mě bavilo zdobení trička. … Škoda, že to bylo jen na tři dny.“
Barbora Svítilová: „Pan psycholog se mi moc líbil a myslím, že se celá třída chce od té doby víc bavit s Honzou T.“
Tran Tuan Hung: „Překvapily mě holky z pokoje č. 4 – navštěvovali jsme se, chodili ven na trampolínu, psali jsme si –
prostě se chovaly k nám klukům hezky. … Konečně jsem ochutnal české jídlo.“
Žaneta Koutová: „Třeba mě překvapila Bára, protože jsme se nikdy moc nebavily, ale na adapťáku jsme se skamarádily,
takže jsme teď dobré kamarádky. Pak jsem víc poznala Monču, Marka a Jirku.“
Adriana Baková: „Poznala jsem blíž některé holky z 6. A. … S panem psychologem mě bavily hry a s jeho pomocí jsem
uzavřela mír s kamarádkou.“
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Celkově tedy z reflexí žáků vyplývá, že se jim pobyt líbil, všechny aktivity byly fajn, jídlo supr („jako
v pětihvězdičkovém hotelu“), poznali se víc se svými kamarády i druhou třídou. Vadila jim jen brzká večerka
a že byl pobyt „jen na tři dny, chtělo by to nejméně týden“.
Nám se s dětmi též moc líbilo a věříme, že si ve třídě vždy se vším poradí – když už ne samy, tak s někoho
pomocí.
Mgr. Dominika Holubová, Mgr. Radka Veselá

GEOLOGICKÁ EXKURZE KŘIŽANY
Dne 21. 9. jsme opět vyrazili bádat do terénu. Tentokrát byla na řadě oblast pod Ještědem, konkrétně obec
Křižany. Tato oblast je známá výskytem vápence, který zde zhruba ještě před sto lety těžil belgičan jménem
Solvay a tento vápenec se vozil po kolejích do Neštěmic jako zdroj pro výrobu sody. Během výstupu zhruba
150 výškových metrů jsme plnili řadu zajímavých úkolů. Měřili jsme tlak, úhel slunečního svitu, dívali jsme se
po okolní floře a na rozhledně se snažili určovat azimut přírodních dominant. Po splnění těchto úkolů došlo
k vyhodnocování a demonstraci pomocí jednoduchých chemických reakcí, jestli jsou nové informace opravdu
pravdivé.
Legrační bylo, že z pozice učitele tělesné výchovy jsem viděl při této klidnější činnosti jen několik málo
normálních svačin. Když jsem spatřil asi stý sáček smažených brambůrků a stou plechovku energetického
nápoje, raději jsem se šel kochat s dalekohledem výhledem do krajiny. Viditelnost naštěstí nebyla špatná. Po
vyhodnocení prací ve skupinách jsme se z vyhlídky přesunuli o něco níže, k samotnému tříetážovému lomu.
Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina měla za úkol s panem doktorem Rubášem vymýšlet klady,
zápory a dopady těžby na přírodu a druhá skupina s paní učitelkou Svobodovou a panem učitelem Riljakem
si vyprávěla o různých měřeních v přírodě. Například o půdním smyvu, půdoznalecké sondě nebo o měření
rychlosti vodního toku. V obou případech se zdála být aktivnější třída 7. A. Jako poslední stanoviště jsme měli
možnost nahlédnout do zdejší Solvayovy jeskyně, která je domovem vzácných netopýrů.
Exkurze kladla na žáky vysoké nároky. Vědomosti a s nimi spojené souvislosti nebylo snadné pochopit, ale
práce v terénu nám s tím snad alespoň trochu pomohla. Děkujeme za spolupráci s projektem MAP a panem
Rubášem, který s našimi skupinami rád pracuje.
Mgr. Gabriela Svobodová, Mgr. Ondřej Riljak
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CITY CROSS RUN
Uplakaná sobota 26. 9. se jako den, kdy by se mělo sportovat venku na čerstvém vzduchu, netvářila. Naštěstí
naši sportovci se s rozmary počasí nenechali odradit a díky tomu jsme mohli postavit smíšenou závodní
štafetu na běh 7 x 1 km. Půl týmu poskytla třída 8. A, dále tu byly dvě dívky z 9. A a jako jediný poslední
mohykán tu byl zástupce ze 7. B. U výčtu naší výpravy se ale ještě zastavíme. Je vždy velmi milé potkat rodiče
našich žáků.
Děkujeme za příjemnou společnost, v jednu chvíli jsme zabírali snad půl náměstí. Akce tak splnila i svůj vyšší
cíl, kromě sportování se stala akcí komunitní. Z toho mám vždy největší radost. Velmi příjemné je také
potkávat bývalé žáky, kteří se k nám vždy moc hezky hlásí. Dále děkujeme za podporu od paní učitelky Jarmily
Novákové, která se zanedlouho po nás vydala sama trať zdolat. Moc děkujeme závodníkům za reprezentaci,
příští rok se pokusíme z nynějšího 5. místa dostat na místo 3. Ke zlatému vrcholu už to potom není tak daleko.
Účastníci běhu: Áďa Červinková, Martin Ponocný, Tomáš Bohatý, Ondřej Vítek, Martina Sokolová, Hana
Kalbáčová, Ladislav Setét.
Mgr. Ondřej Riljak

ŘÍJEN
•

1. schůzka parlamentu

•

Putování 8.B do „opuštěného vápencového lomu“

•

Provoz a organizace výuky

•

Kyberkriminalita s kapitánem Janem Melšou

•

Setkání s rodiči mongolských žáků

•

Logická olympiáda

•

Online halloweenské setkání ve 2.A

1. SCHŮZKA PARLAMENTU
Na naší první schůzce ve školním roce 2020/2021 jsme se nejprve přivítali a seznámili s novými členy. Moc nás těší, že
se mezi nás nebojí ani druháčci, které chceme tímto velmi pochválit za účast. Sešli jsme se ve třídě 5. B, kterou pro nás
přichystala paní učitelka Nikola Dědková, ta také upekla výborný štrůdl a zásobila nás i ovocem a pitným režimem.
Díky!
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Proto také měla jako první slovo, kdy nás seznámila
s umístěním schránek důvěry: 1. schránka se nachází
vedle školní knihovny, 2. visí vedle spojovacích dveří
mezi školou a jídelnou a 3. bude na sloupu u šaten
prvního stupně. Parlamenťáci dostali za
úkol namalovat za třídu obrázky, které by se
zalaminovaly a schránky ozdobily. Pak by se také
každá třída mohla zamyslet nad Desaterem schránky
důvěry – vymyslet jakási pravidla, která by žákům
napovídala, jak se ke schránce chovat a jaký typ
otázek
vhazovat.
Paní učitelka Svobodová přednesla návrh pana
ředitele, který v nás vzbudil vcelku nadšení, a to, aby
si každá třída našla svou „moderátorskou
dvojici“, která by mohla to pondělí, kdy jejich třída
volí písničku do rozhlasu, o velké přestávce rozjet v rozhlasu show. Ta samá dvojice by ráno uvedla písničku a už
bychom se na duo těšili, co nového nám o velké přestávce předvede. Tak uvidíme, kolik mezi našimi žáky třímá
moderátorských hvězd :-).
Paní učitelka Holubová seznámila žáky s projektem, který má být financován projektem MAP: původně jsme měli
přespávat u našich kamarádů parlamenťáků ve Stráži pod Ralskem, ale kvůli Covidu to nelze. Bylo nám tedy umožněno
uspořádat si soutěžní odpoledne online, kdy se s Ralskem spojíme aspoň přes počítač a kromě soutěžení si popovídáme
o tom, co nového chystají naše parlamenty pro letošek. Žáci se tak v závěru schůzky rozdělili do skupin a vymýšleli
soutěžní otázky. Moc se nám líbila spolupráce starších žáků s mladšími, opět chválíme!
Ke konci dostali slovo zástupci jednotlivých tříd, aby nám sdělili své postřehy:
4. A – je smutná, že nemají ve třídě žádnou promítací techniku,- v jídelně by byli rádi za voňavější dezinfekci – k tomu
se přidali všichni
3. B – velmi chválí jídlo v jídelně, zaznamenali změnu k lepšímu a ráda by na Den dětí zmrzlinu - k tomu se přidali
všichni, - všimli si, že na WC často chybí mýdlo a toal. pap. – k tomu se přidala 5. B, že ve 2. patře nefungují fukary, a
oni tak musí chodit s mokrýma rukama, 9. A zase prosila o odpadkové koše v každé kabince na WC – to pochopily
všechny přítomné ženy, 5. A by byla ráda, kdyby se na WC netvořily skupinky dívek s mobily v rukou, které na WC chodí
pouze za wifi, 2. A si stěžuje na kvalitu toal. papíru, který se trhá (chudinky malé holčičky) – je vidět, že WC je místem
zapeklitým :-)
7. A – akce hledání kešek po škole – ujme se toho p. uč. Svobodová
6. A – by uvítala klidovou zónu u školy – místo mezi školou a tělocvičnami - k tomu se přidali všichni a hned vymýšleli,
jak takové místo zvelebit, upravit, co tam instalovat, - k tomu se přidali ostatní s otázkou, jak to vypadá s lavičkami
před školou a zda se neuvažuje, když ne o celé místnosti pro kola, tak aspoň o kolostavech – 7. A má za úkol udělat
anketu, kdo by v hezkém počasí do školy na kole jezdil (už se tato věc řešila a pro malý zájem nebyla místnost určena,
stačil by tedy jen kolostav)
Opět žáky jen chválíme, jsme spokojeny s jejich aktivním přístupem a děkujeme kolegům, kteří společně se třídou
debatují o otázkách, které můžeme na parlamentu řešit, či následně diskutují ve svých třídnických hodinách o tom, co
se řešilo.
Těšíme se na další schůzku, kterou musíme naplánovat na čas, kdy bude mít chuť se s námi sejít ZŠ Stráž pod Ralskem.
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DOCHÁZKA:
2. A – Markéta Sochová, Ella Heřmanová
2. B – Eliška Bieglová, Tereza Majarová
3. A – Michal Kouřimský, Tereza Jungmanová – nemoc
3. B – Matyáš Cagala, Matyáš Čepička
4. A – Kateřina Majarová, Jakub Veselý
4. B – Anna Luňáková, Matěj Brůža
5. A – Veronika Klabanová, Adéla Nastoupilová, Adéla Stolínová
5. B – Adam Lindner, Tadeáš Lorenc
6. A – Ema Šírlová, Kateřina Staňková, Karolína Šafránková – nemoc
6. B – Jan Cagala, Karolína Šperlová, Martina Stedilová
7. A – Petr Coufal, Sofie Kizák
7. B – Pavel Tomášek – nemoc, Barbora Hofmanová - neomluvena
8. A – Miroslav Bříza, Martin Ponocný, Marie Drchotová
8. B – František Tarnai, Adéla Kalendová
9. A – Ela Novotná, Hana Kalbáčová
Mgr. Dominika Holubová, Mgr. Gabriela Svobodová, Mgr. Nikola Dědková

PUTOVÁNÍ 8.B DO „OPUŠTĚNÉHO VÁPENCOVÉHO LOMU“
Aby ani 8. B nepřišla o zajímavé informace a práci v terénu, vydali
jsme se ve šlépějích 8. A a 7. A do Křižan, objevovat krásy již
opuštěného vápencového lomu. Tříetážový vápencový lom byl
využíván k těžbě vápence před zhruba 100 lety. Od těchto dob se
sem už opět navrátila živá příroda. Tato lokalita byla zpřístupněna
veřejnosti, byla zde vytvořena naučná stezka, jejíž součástí je
vyhlídka nad lomem, ze které je nádherný výhled do Podralska.
Počasí jsme neměli tak ukázkové, foukal dost nepříjemný studený
vítr, ale nepršelo a co víc si přát.
Na vlakovém nádraží v Křižanech na nás už čekal pan Rubáš, který
nás zavedl na okraj Solvayova lomu, kde rozdělil děti do skupin.
Každá skupina dostala svůj pracovní list a už mohla vyrazit do terénu vyzkoušet si znalosti v praxi. Děti pracovaly s
buzolou, kompasem, měřily teplotu a tlak vzduchu, hledaly místní floru a nerosty typické pro tuto oblast. Žáci si v
plnění úkolů vedli na jedničku, a tak nám zbyl ještě čas na bonusové pozastavení u „pramenů Ploučnice“ v Osečné.
Právě zde se nachází hlavní prameniště řeky Ploučnice. Je označováno za jedno z nejstabilnějších ve střední Evropě.
Vydatnost těchto pramenů neklesá ani v době dlouhodobého sucha.
Myslím, že jsme si všichni dnešní den užili a jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet teoretické poznatky v praxi.
Mgr. Radka Veselá

PROVOZ A ORGANIZACE VÝUKY
Usnesením Vlády ČR se upravuje provoz ve škole od pondělí 12. 10. 2020.
U 1. stupně základní školy se běžný režim nemění (nadále však platí zákaz zpěvu, hudební výchova
pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim sportovních činností se nemění).
Výuka plavání je zakázána od 9. 10. 2020.
U 2. stupně se zavádí střídavá výuka.
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy
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KYBERKRIMINALITA S KAPITÁNEM JANEM MELŠOU
Tento týden ve čtvrtek 8. 10., těsně před vydáním vládních opatření souvisejících s koronavirem, k nám do
školy opět zavítal vrchní komisař Krajského ředitelství PČR kpt. PhDr. Jan Melša, odborník na
kyberkriminalitu. Tentokrát se s ním setkaly naše sedmé ročníky a bonusově i ročník devátý. Hlavním
úkolem jeho přednášky bylo vnést mezi žáky osvětu o tom, jak se bezpečně na internetu pohybovat a jak
nebezpečná je neznalost při aktivní účasti na sociálních sítích, tzv. netiketa. Zazněly otázky jako: Co je internet
a jak funguje? Dále se zaměřil právě na sociální sítě jako takové. Zde upozornil na jejich velké nebezpečí v
případě, když se člověk díky neznalostem pohybuje v tomto světě velmi nebezpečně. Seznámil nás s novými
pojmy jako je kybergrooming, sexting, kyberstalking,… uvedl několik konkrétních případů, kdy došlo právě
např. ke kyberšikaně osoby svými spolužáky, která skončila smrtí. Často jsme kroutili hlavami, zda je to vůbec
možné, čeho jsou lidé schopni ve virtuálním světě. Spousta z nás neměla o většině z toho ani ponětí.
Zazněly též tresty spojené s kyberkriminalitou.
Podle reakcí žáků bylo vidět, že jim přednáška v mnohém otevřela oči. Měli celou řadu otázek, kterými
zahltili pana kapitána. Ten byl za dané dotazy velmi rád, jelikož byly věcné. Do diskuze se zapojili nejen naši
žáci, ale i dohlížející učitelé, kteří si přednášku také pochvalovali.
Co si říci závěrem. Je jasné, že v dnešní době si většina z nás nedokáže život bez internetu představit, ale
určitě bychom měli zvážit, které informace poskytneme, neboť takto zveřejněné informace již nelze vzít
zpět a ony dále žijí svým vlastním životem.
Mgr. Radka Veselá
SETKÁNI S RODIČI MONGOLSKÝCH ŽÁKŮ
Jistě není pro nikoho v České Lípě novinkou, že se do ní ve větší míře stěhují v posledních letech rodiny
z Mongolska. Jezdí sem za prací, žijí mezi námi a je tedy samozřejmé, že jejich děti navštěvují naše české
školy. U nás na Ladech máme v současné době kolem 30 mongolských žáků. Postupně se s nimi učíme
pracovat tak, aby jen neseděli v lavicích a nepadala na ně lavina naprosto nesrozumitelných slov, vět,
příběhů… Především nám jde tedy o to, aby se co nejdříve naučili dorozumět v češtině. Pomáhají jim jak naši
žáci, tak asistenti pedagoga (AP) či adaptační koordinátoři. Aby
nám vše mohlo fungovat oboustranně –
tedy aby snaha nebyla jen od nás, ale také od nich –
potřebujeme navázat dobrou komunikaci s rodiči.
K tomu nám velmi pomohla schůzka konaná ve středu 7.
října v jídelně naší školy. Kromě zástupců školy – pana ředitele,
obou zástupců ředitele, výchovné poradkyně, vedoucí školní
jídelny a AP – přijala pozvání paní překladatelka Presová,
speciální pedagožka z PPP paní Horynová a sociální
pracovnice z Centra na podporu integrace cizinců paní
Beranová a Pacltová. Byli jsme velmi mile překvapeni, že se
dostavili téměř všichni rodiče našich mongolských žáků. Je to
pro nás zpráva, že jim není jedno, kde a jak se jejich děti vzdělávají, že mají o dění ve škole zájem a chtějí se
do něj zapojit.
Postupně jsme rodiče seznámili se základními dokumenty školy – školním řádem, pravidly pro hodnocení,
s informačním systémem Bakalář, webem školy, organizací výuky jejich dětí, zápisem do školy, systémem
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školství vůbec, bylo vysvětleno stravování ve školní jídelně či to, na koho se obrátit, když mají jakýkoliv
problém. Paní Horynová jim vysvětlila systém vyšetření v PPP, jak funguje přípravná třída či jak může upravit
přijímací zkoušky na SŠ. Sociální pracovnice zase seznámily se všemi problémy, se kterými se na ně mohou
obracet do jejich centra, které sídlí ve vile Hrdlička.
Poté měli rodiče možnost se ptát nás na vše, co je zajímá. Nejvíc dotazů padalo k distanční výuce,
k Bakalářům, k organizaci výuky. Zjistili jsme, že postupně se začínají sbližovat české děti s mongolskými na 1.
stupni, na 2. stupni mají spíš tendenci tvořit skupinky mongolští žáci mezi sebou.
Paní Presová kladla rodičům na srdce, že by měli jít příkladem svým dětem a učit se česky, rodiče zjistili, odkdy
mohou navštěvovat kurzy českého jazyka ve vile Hrdlička.
Jelikož celé setkání trvalo přes dvě hodiny, byli jsme moc rádi, že jsme mohli využít peněz z krajského projektu
na podporu integrace cizinců a koupit občerstvení. Snažili jsme se vybírat typicky české kousky, abychom
mongolským rodičům přiblížili naši kuchyni.
Věříme, že setkání bylo užitečné a spokojeni jsme byli na obou stranách. Děkujeme všem, kdo se ho zúčastnili!
Mgr. Dominika Holubová
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských, základních a studentům středních škol, kteří mají hlavu
na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky. Je pořádaná Mensou ČR.
Charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, logické hry a podobně.
O to máme více radosti, že tři žáci naší školy postoupili do krajského kola Logické olympiády. Jsou to Iegor
Frantsev, Kateřina Majarová a Jakub Veselý, všichni ze třídy 4. A.
Mgr. Jana Adamcová
ONLINE HALLOWEENSKÉ SETKÁNÍ VE 2.A
V pátek 23. 10. jsme s žáky 2. A měli poslední online připojení před podzimními prázdninami, a jelikož to
bylo i poslední setkání před tzv. „svátkem duchů“ celé jsme
ho zasvětili hraním her a povídáním si o Halloweenu a
oslavě Dušiček.
Děti se na hodinu řádně připravily. Oblékly se do kostýmů
nejrůznějších příšer a strašidel. Jelikož máme ve třídě několik
mongolských žáků, kteří naši českou kulturu ještě příliš
neznají, setkání jsme zahájili seznámením s oběma svátky a
ujasněním si jejich odlišností. Povídali jsme si, odkud
k nám Halloween přišel, do jakého období sahají jeho
kořeny, a jak ho slaví lidé v anglicky mluvících zemí. Stejně
tak jsme se věnovali i svátku zemřelých, který se slaví u nás
v České republice – Dušičkám. Ukazovali jsme si obrázky a
symboly s těmito svátky spojenými, hráli jsme na dálku i
nejrůznější hry jen za pomoci tužky a papíru.
Na závěr nám mongolští žáci prozradili, jak probíhají oslavy
v tomto období v jejich rodné zemi. Svátky mrtvých se zde totiž vůbec neslaví. V mongolské kultuře je
navštěvování hrobů tabuizováno. Lidé mongolské národnosti jednou pohřbí svého zesnulého a nadále se o
32

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace

jejich tělesnou schránku nestarají. Ba naopak by prý bylo nedobré tělo rušit. Mongolské hřbitovy tak zejí
prázdnotou, jsou opuštěné, náhrobky rozbité a neupravené.
Páteční dopoledne bylo pro většinu z nás velice přínosné. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a
především mohly sdílet své zkušenosti a zážitky s ostatními.
PhDr. Jana Majorová
Mgr. Jana Roubíčková

LISTOPAD
•
•
•
•
•

Výuka na dálku
Provoz školy od 30.11. 2020
Vánoční online tvoření
Domácí cvičení online
Logická olympiáda
VÝUKA NA DÁLKU

Distanční výuka žáků 1. – 9. ročníků pokračuje i v týdnu 9. – 13. 11. 2020 a to dle zvláštního rozvrhu pro
online výuku.
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11. 2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. stupně a
žákům 9. ročníků základních škol. Žákům 6. – 8. ročníků je umožněna prezenční výuka v tzv. rotačním
režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu.
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy

VÁNOČNÍ ONLINE TVOŘENÍ
Pozor, pozor!!! Vracíme se zpět. Distanční výuka byla a stále je
náročná pro všechny (děti, rodiče, učitele…), avšak
nevzdáváme se a nenecháme se touto ponurou dobou
„zastrašit“. Přichází doba Vánoc a kdo jiný (samozřejmě hned
vedle rodiny) vám pomáhá trávit tuto krásnou část celého
roku? No, přeci naše základní škola.
Tradičně jsme pořádali Vánoční tvořivou dílnu. Momentální
situace nám nedovolila tuto dílnu uspořádat ve stylu, v jakém
jste byli zvyklí. Nicméně nesmutněte! Nebyli bychom to my,
abychom nevymysleli alternativní variantu. Když jde vše online,
proč ne Vánoční dílna? Přesně tak!!! Vaše myšlenky již směřují
správným směrem. I Vánoční dílna se dala uspořádat online, a tak v pátek 27.11.2020 jsme se po výuce ve
spolupráci s MAP Českolipsko a Novoborsko II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 sešli ve školní jídelně,
začali tvořit a natáčet video z Vánočního online tvoření. Na co se můžete těšit? Již brzy naleznete na
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webových stránkách ZŠ LADA video z Vánočního online tvoření. Nechte se námi inspirovat a pojďte si s
námi, s naším tvořením, zpříjemnit dobu příchodu Vánoc. Jaké vánoční ozdoby a výrobky dokážete vytvořit?
Podělte se s námi i vy o vaši vánoční atmosféru.
Krásný předvánoční čas přeje pedagogický sbor ZŠ LADA!
DOMÁCÍ CVIČENÍ ONLINE
Tělesná výchova je v současné době bohužel v klasické formě zakázána. V době distanční výuky jsem ale
pevně věřil, že se cvičení věnujete. Jako inspirace mohla sloužit zasílaná cvičební videa. Vzhledem k
okolnostem, které momentálně panují, jsme se rozhodli podpořit v domácím cvičení taktéž naše žáky
cizince. Převážná většina cizinců, navštěvující naši školu, jsou děti mongolsky hovořící. Proto byl k domácímu
motivačnímu cvičení přizván žák mongolského původu, který vybrané cviky zopakoval, v žákovské podobě
ukázal a některé dokonce okomentoval ve své mateřštině.
Za spolupráci děkujeme Projektu na podporu integrace cizinců, díky kterému jsme mohli zakoupit potřebné
náčiní.
Mgr. Ondřej Riljak
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
V pátek 6. 11. 2020 proběhlo on-line krajské kolo Logické olympiády. Do soutěže se zaregistrovalo 63 770
soutěžících ze 3143 škol. Naše škola se do projektu také zapojila a měla hned 3 postupující, kteří si s nelehkými
úkoly poradili velice dobře. Jakub Veselý se v krajském kole LO umístil na skvělém 9. místě, Iegor Frantsev na
13. místě a Kateřina Majarová na místě 27. Jsme rádi, že máme ve škole tak šikovné žáky a gratulujeme jim.
Mgr. Jana Adamcová

PROSINEC
•
•
•
•
•

04. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD)
Adventní koncert – sbírka
18. 12. – Třídní besídky
Schránka a vzkazy pro Ježíška
Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)
MGR. PETR ŠOLC V 6.A

Dne 3. 12. 2020 zavítal do 6. A etoped Mgr. Petr Šolc, se kterým se žáci poznali na adaptačním kurzu, jenž se
konal v září v Holanech. Přijel se za třídou podívat a zjistit, jak se jí vede i v době tak složité, jako je ta současná
– covidová.
Žáci se na pana Šolce těšili a byli zvědaví, jaké hry jim ukáže tentokrát. Ale pan etoped nepřijel za dětmi
pouze hrát hry, přijel se jich také poptat, jak se jim daří ve třídě společně pracovat, jak si pomáhaly v době
distanční výuky či jak si vzaly k srdci jeho rady ohledně dobře fungujícího kolektivu ze září.
A jak celou „misi“ zhodnotila třídní paní učitelka Jarmila Nováková?:
"Na pana Šolce jsem se těšila stejně jako děti ve třídě. Obdivuji jeho způsob práce s dětmi. Dokáže je velmi rychle
nadchnout a získat si jejich přízeň. Překvapilo mě, že si jména dětí ve třídě ještě ze září pamatoval. Osobně mě nejvíce
zajímalo, jak se vztahy ve třídě mezi dětmi od začátku školního roku vyvíjejí, kam se posunuly a jak děti mezi sebou
komunikují. Hlavně v této nelehké době, kdy velkou část podzimu tráví čas u počítače při distanční výuce. Byla jsem
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také zvědavá na práci s těmi, kteří z důvodu nemoci na adaptační kurz neodjeli, a nebo na to, jak jsou noví žáci přijati
kolektivem.“

Závěrečná půlhodinová hra ukázala, že jsme všichni schopni mezi sebou komunikovat na jakékoliv téma
a dokážeme se vzájemně tolerovat. Ať už jsme jakékoliv povahy nebo máme jazykovou bariéru. Vyzkoušeli
jsme si, že i když někdo disponuje chováním, které nám není úplně příjemné, umíme na spolužákovi najít
i kladné vlastnosti a ocenit je. Přála bych si, aby se i nadále vztahy ve třídě pozitivně vyvíjely, aby se děti cítily
v kolektivu svých spolužáků bezpečně a těšily se na sebe. Myslím, že pan Šolc udělal velký kus práce a pomohl
i mne samotné děti lépe vnímat poznat jejich osobnost." Budeme tedy velmi rádi, když k nám pan Šolc zavítá
častěji a pomůže rozvíjet dobře fungující kolektiv i v dalších třídách.
Mgr. Dominika Holubová, Mgr. Jarmila Nováková

NÁVŠTĚVA ČERTA, MIKULÁČE A ANDĚLA
Co by to bylo za předvánoční čas bez tradiční návštěvy čerta, Mikuláše a anděla? Ani v této ponuré době
na naši školu nikdo z této trojice nezapomněl. V pátek 4. 12. 2020 překvapil čert, společně s Mikulášem
a andělem žáky a paní učitelky z prvního stupně.
1. – 5. ročníky udělaly obrovský dojem. V tento den se naše škola doslova proměnila v čertovsko-andělskou
školu. Na každém kroku samý čertík, čertice nebo andílek. Nesmíme zapomenout ani na jednoho malého
Mikuláše ze 2. B. Paní učitelky své žáky v oblecích následovaly a byly z nich pořádné čertice. Při této
příležitosti mohli i naši žáci z cizích zemí pozorovat jednu z českých tradic v živém přenosu. To se jim to líbilo.
Někteří byli překvapeni, šokováni (většinou ti, kteří nejsou v České republice moc dlouho), někteří naopak již
tradici mikulášské nadílky znají a ukázali se v nádherných převlecích.
Doufáme, že veškeré sliby dětí budou dodrženy a že příští rok nás čert, Mikuláš a anděl opět navštíví v takové
příjemné a milé náladě, jako tomu bylo v pátek. Ať už do pekla, nebo do nebe posíláme velké
díky. Za mikulášskou nadílku děkujeme Spolku při ZŠ Lada, který nám ji každoročně financuje. Kostýmy
pro čerta, anděla a Mikuláše jsme zase mohli doplnit díky Projektu na podporu integrace cizinců též děkujeme.
Mgr. Gabriela Svobodová
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MGR. PETR ŠOLC V 7.A A 8.A
Dne 14.12.2020 pokračovala šňůra návštěv pana Petra Šolce, školního psychologa, v rámci kterých
zkoumá třídní klimata. Přišla na řadu i třída 7.A. V průběhu 90 minut se žáci snažili dostat pod kůži všem
pozitivním i negativním jevům, které se ve třídě objevují. Pan Petr Šolc nebyl pro žáky neznámý, většina ho
již znala z adaptačního kurzu z roku 2019. Po průzkumu přátelství ve třídě se přešlo do nám již známého
kruhu, kde začaly různé hry.
Nejprve probíhala hra „klíčník“ – (žáci se postupně zapojovali za ruce a vytvářeli hada), poté
následovala putovní galerie. Putovní galerie byla výbornou komunikační hrou, díky které se mohli dát do řeči
i ti, kteří se běžně do řeči nedají. Z této hry jsem nadšená, protože všichni hodnotili hru jako super, zdařilou
a zajímavou. Byla jsem taktéž moc ráda, že jsem se aktivit mohla účastnit i já, že mě žáci aktivně zapojili. Byli
jsme k sobě upřímní, řekli, co si opravdu myslíme. Podle komentářů si žáci z této akce vzali to nejvíce, co
mohli – uvědomili si, co dělají v kolektivu špatně a naopak, jakým způsobem mohou klima ve třídě zlepšit.
Na závěr si žáci vzájemně dávali ruce na ramena podle pokynů – př. „Dej ruku na rameno tomu, komu by ses
chtěl za něco omluvit…… atd.“ Šlo vidět, že žáci tímto způsobem daleko lépe komunikují a dávají najevo své
pocity.
Po třídě 7. A si vzal na paškál pan Šolc i třídní kolektiv v 8. A. Pana Šolce netřeba představovat, třída 8.A
s ním ale dnes přišla do kontaktu poprvé. Bylo tedy nutné dělat prvotní krůčky malé, aby se získala potřebná
důvěra. Po úvodním představení a několika informacích z osobního života, jsme se začali věnovat klimatu,
které u nás ve třídě panuje. Letos mezi nás navíc přibyla i mongolská spolužačka, kterou bychom rádi mezi
sebe víc zapojili.
Jako první úkol jsme dostali vyplnit dotazník, který se skládal jak z pozitivních, tak negativních názorů
na ostatní spolužáky a situace, které se ve třídě zažívají. Jeho vyplnění nebylo snadné, museli jsme se u něj
velmi otevřít a v neposlední řadě přemýšlet. Jsem velmi rád, že zde žáci vystoupili ze své komfortní zóny
a do vyplnění vložili spoustu energie.
Druhá část sezení se již odehrávala v kruhu. Těchto stmelujících aktivit se zúčastnil i pan učitel Riljak a paní
učitelka Holubová. Nebylo vždy snadné na otázky odpovídat, otázky byly velmi osobní. Rozhodně ale všechny
byly věcné a přímo se hodily do problémů a situací, které u nás ve třídě nastávají.
Díky závěrečnému hodnocení jsme zjistili, že ze sezení si odnášíme především dobré pocity. V mnoha
ohledech nám bylo velmi přínosné. Jsem velmi rád, že si na nás pan Šolc mohl díky Projektu na podporu
integrace cizinců udělat čas.
Mgr. Ondřej Riljak a Mgr. Gabriela Svobodová
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VÁNOCE NA ZŠ LADA
Vánoční čas je pro děti i dospělé vždy příjemnou atmosférou. Abychom si tuto příjemnou atmosféru přenesli
do školního prostředí, uspořádali třídní učitelé pro své třídy vánoční besídky.
Mgr. Martina Nemčoková, třídní učitelka 1.A: „Děti se na Vánoce moc těší, tak nechybělo ani psaní dopisu
pro Ježíška. Protože děti neumí ještě psát, nakreslily obrázky s tajným přáním. Na besídce jsme si vyprávěli o Vánocích
i vánočních zvycích a s využitím dětského videa jsme si přiblížili narození Ježíška. Děti si také mohly vyzkoušet některé
z tradic, např. pouštění skořápek se zapálenými svíčkami, rozkrojení jablíčka nebo házení bačkorou. U adventního věnce
jsme si vyprávěli o jeho významu a zapalování svíček každou adventní neděli.“

PhDr. Jana Majorová, třídní učitelka 2.A: „V pátek 18. 12. proběhla ve třídě 2. A tradiční vánoční besídka. Zahájili
jsme ji však netradičně přednesem básní s vánoční tématikou a hraním divadla „O vánočním stromečku“. Představení
dětí bylo původně plánováno za účasti rodičů, což nám bohužel současná epidemiologická situace neumožnila. Žáci
měli vše krásně nacvičené. Za to jim patří obrovská pochvala. Jelikož máme mezi sebou několik mongolských žáků,
následovalo povídání o tom, jak se slaví Vánoce u nás v České republice. Pověděli jsme si, co má kdo doma
ke štědrovečerní večeři, jaké zvyky se na Vánoce provádějí a jakou zábavou si na Štědrý den zkracujeme čekání
na Ježíška. Na oplátku nám mongolští žáci prozradili, jak probíhají oslavy ke konci roku u nich v rodné zemi. Jelikož
je Mongolsko buddhistická země, Vánoce se zde neslaví. Vše si však mongolští obyvatelé vynahradí na Nový rok. Ten
totiž, jak nám mongolští žáci prozradili, slaví rovnou dvakrát. Jednou jako my na Silvestra a podruhé na začátku února.
Na závěr si děti mezi sebou rozdaly dárečky, které měly pro kamarády připravené, a zahráli jsme si nejrůznější skupinové
hry.“

Mgr. Jana Rosáková, třídní učitelka 5.A: „Do naší třídy vloni přibyla nová spolužačka z Mongolska Khulan. Chtěli
jsme jí ukázat některé naše vánoční tradice a mezi nimi byla i výroba adventního věnce.
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Paní učitelka nám nakoupila materiál, který je potřeba na věnec – kruh z polystyrénu, ozdoby, stuhy a chvojí, některé
ozdobičky jsme si přinesli z domova a pustili jsme se do práce. Vyprávěli jsme si o postupném zapalování svíček na věnci,
že svíčky zapalujeme proti směru hodinových ručiček, každou neděli zapalujeme jednu další svíčku. První je „svíce
proroků“ – naděje, druhá je „betlémská“ – láska, třetí je „pastýřská“ – radost a čtvrtá „andělská“ – mír a pokoj. Na
Štědrý den se má zapalovat svíčka pátá, měla by mít bílou barvu a znázorňuje Krista.“
Mgr. Nikola Dědková, třídní učitelka 5.B: „Každý rok, jak tomu již tradičně tak bývá, náš vánoční čas ve škole
doprovázejí i třídní vánoční besídky. S jistotou mohu i za žáky v 5. B říct, že celá třída byla šťastná ze společného setkání
ve škole na naší třídní besídce, a to 18. 12. 2020. Naše třídní besídka byla plná radosti, spokojenosti, samozřejmě
cukroví, ale i mnoha aktivit a vystoupení, které si děti připravily. Podělili jsme se o cukroví a připravili jsme si pohoštění
v podobě vitamínů, které v tomto čase nesmí chybět. Děti předvedly různá karetní kouzla, ze kterých nám nabíhala husí
kůže po těle. Zahrály humorné scénky, ze kterých jsme se za břicha popadali, nebo připravily různé kvízové soutěže,
ve kterých jsme se toho spoustu nového naučili. Za to vše jim patří velké poděkování, ale především pochvala! Jelikož
podstatou Vánoc není hromada dárků, ale příjemná atmosféra, kterou si sami vytvoříme. S tím souvisela i naše
letošní nová tradice. Jelikož nám doba „covidová“ přinesla neustálé zavírání a otevírání krámů či nelehkou finanční
situaci, rozhodli jsme se, že si dárky navzájem vyrobíme. A musím říct, že jsem byla až dojatá, s jakým nadšením
a nápadem se do toho děti pustily! Tleskám úplně všem!“

Mgr. Jarmila Nováková, třídní učitelka 6.A: „Ve třídě 6. A jsou čtyři mongolští žáci. Někteří se v České republice
narodili a někteří jsou zde jen krátce. Vánoce jsou za dveřmi, a tak jsme si s celou třídou udělali dvě předvánoční sezení,
abychom naše spolužáky seznámili s českými Vánoci a naopak se i dozvěděli, jak se Vánoce slaví v Mongolsku.
Nejprve probíhala část příprav a vánoční výzdoby třídy. Děti si složily umělý stromeček a ozdobily ho. Samy si z živých
větviček uvázaly adventní věnec a daly na něj čtyři adventní svíčky. A na učitelský stůl se také postavila váza
s „barborkami“. U toho jsme si povídali, odkud přišla tradice zdobení vánočních stromečků, čím se původně stromeček
zdobil, kde se poprvé začaly vyrábět vánoční koule a kdy a kde se vzala tradice posílání vánočních přání. Věděli jste, že
původem všeho je Německo, Česko a Anglie?
Ve druhé části jsme si na tabuli natáhli provázek a na kolíčky pak věšeli listy s obrázky (pro lepší porozumění)
s jednoduchým popisem vánočních zvyků. Začali jsme netradičně, ještě svatým Martinem, který přijíždí na bílém koni
a přináší na naše stoly svatomartinskou husu a svatomartinské víno. Pak přišel na řadu svatý Ondřej, svatá Barbora,
svatý Mikuláš a svatá Lucie a jejich úloha v čase adventu. Následovalo jmelí, vánoční hvězda, mísa s ovocem
a betlém…“
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Mgr. Jana Roubíčková, třídní učitelka 6.B: „Ve většině tříd naší školy se bude nadělovat až v pátek, kdy děti končí
výuku. Ale protože situace je taková, jaká je, ve třídě 6. B proběhla vánoční besídka již 11. prosince. U vánočního
stromečku jsme si popřáli hezké svátky, Jeník Cagala nám k tomu pustil koledy, když už jsme zpívat nemohli. Ježíšek
nadělil dárky, které si děti s radostí rozbalily. Věříme, že příští rok bude již klidnější a my si vánoční atmosféru užijeme
lépe.“

A ZLOMKY VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY V NĚKTERÝCH TŘÍDÁCH:
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LEDEN
•
•
•

Online zeměpisná olympiáda – školní kolo 11. 1. 2020
Online školení – osobnostní rozvoj 12. 1. 2020
Příprava tříd a kabinetů po modernizaci na výuku 8. 1. 2020
ONLINE ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO

Dne 11. 1. 2021 se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády v netradičním stylu – v online formě. Pro
žáky 2. stupně tak byly připraveny geografické úlohy v prostředí Microsoft Forms. Online verze se
od té tištěné, která byla připravena „v záloze“, lišila v mnohém, nejvíce v celkovém rozsahu úloh. Na žáky
v každé kategorii čekalo 10 – 11 úloh, ve kterých se prověřovaly znalosti z oblasti práce s atlasem, práce
s geografickými daty i geografickým materiálem.
Olympiáda zahrnovala opět 3 kategorie A, B, C. Kategorie A - 6. ročníky, kategorie B -7. ročníky a kategorie C
- 8. a 9. ročníky. Kategorie A se letos zúčastnili jen 2 žáci, kategorie B 4 žáci a stejný počet se zúčastnil
i kategorie C. Účast tedy byla oproti předešlým rokům slabší, avšak výkony byly skvělé. Jelikož se zúčastnilo
málo účastníků, vyhlašujeme pouze 1. místa.
V kategorii A získala 1. místo Martina Stedilová, která soupeřila s Markem Olivou. Marek Oliva byl
úctyhodným soupeřem. 1. místo v kategorii B. získal Honzík Moštěk,
kterému na paty šlapal Péťa Coufal, David Korobkin a Terezka Kolajová.
Bodové rozdíly byly minimální. 1. místo v kategorii C získala Alžběta
Kratochvílová, která ostatní předstihla o pouhý 1 bod, ostatní zúčastnění Áďa
Červinková, Natálka Spurná a Kuba Šafránek získali stejný počet bodů.
Vítězům, kteří postupují do okresního kola, gratulujeme. V souvislosti se
současnou epidemiologickou situací uvidíme, v jaké formě se
uskuteční. Ostatním mockrát děkujeme za účast. Až se dostanete do
školy, čeká na vás na všechny malá odměna. Velice nás těší, že máme tak
zapálené zeměpisce.
Mgr. Gabriela Svobodová, Mgr. Ondřej Riljak
ONLINE ŠKOLENÍ – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Školení na osobnostní rozvoj bylo velmi přínosné a každý ze zúčastněných pedagogů si ho velmi
pochvaloval.
Mgr. Ondřej Riljak
PŘÍPRAVA TŘÍD A KABINETŮ NA VÝUKU PO MODERNIZACI
Konečně je to tu. První stupeň ve svých třídách, druhý stupeň ve svých třídách. Už jen aby přišli žáci,
nemůžeme se jich dočkat!
Mgr. Ondřej Riljak
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ÚNOR
•
•
•
•

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021 – 2022
Hledáme mladého chemika
OK zeměpisné olympiády 2021
Dítě v ohrožení

HLEDÁME MLADÉHO CHEMIKA
V úterý 26. 1. 2021 se žákyně naší školy zúčastnily krajské soutěže: Hledáme nejlepšího Mladého chemika
České republiky.
Letošní kolo se z důvodu pandemie covid-19 konalo formou on-line testu. Do 14. ročníku se zapojilo 880 žáků
z pěti krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina) a absolvovalo
test teoretických znalostí, který se skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování
prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod. Na
vypracování testu byl stanoven limit 70 minut a neposuzoval se čas vypracovaného testu.
Z naší školy se nejlépe se umístila Veronika Sedláčková na 69 - 72. místě. Dalšími zúčastněnými byly Jana
Bubancová a Natálie Ritschelová. Účast v 2. kole soutěže bude zohledněna při přijímacím řízení žáků na
střední školy. Gratulujeme!
Ing. Hana Rachačová
OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2021
Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády v online prostředí. Bohužel kvůli
komplikacím, které nastaly, se děti kola nemohly účastnit. Proto patří velké poděkování zeměpisné katedře
naší školy. Ti vymysleli alternativní formu olympiády, která se velmi vydařila. Soutěžící v kategorii A, což jsou
6. ročníky, žáci usoudili, že vyčkají na další rok, kdy jejich geografické znalosti budou zase o trochu obsáhlejší.
Za kategorii B se do boje dala Tereza Kolajová, Jan Moštěk a Petr Coufal. V kategorii B se tedy zaslouženě
stala výherkyní Tereza Kolajová. Kategorie C sčítala taktéž tři soutěžící: dvě dívky a jeden chlapec. Adéla
Červinková s Natálií Spurnou, Jakub Šafránek, přičemž se na 1. místě umístila Adéla Červinková.
Výherci: Kategorie B – Tereza Kolajová; kategorie C – Adéla Červinková
Výhercům i všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme!
Mgr. Gabriela Svobodová a Mgr. Ondřej Riljak

BŘEZEN
• Druhá schůzka školního parlamentu - ONLINE
• Služba vzdálené podpory
• Světový den Dawnova syndromu, tzv. Ponožkový den
• Barevné velikonoční dny (Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek)
___________________________________________________________________________
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DRUHÁ SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - ONLINE
V pátek 5. března se uskutečnil náš první online žákovský parlament. Setkání probíhalo skrze Microsoft
Teams a děti se ho zúčastnily téměř v plném počtu, což je opravdu skvělé!
Na začátku setkání děti přivítaly paní učitelky Dominika Holubová, Gabriela Svobodová a Nikola Dědková a k
našemu potěšení i pan ředitel Radek Častulík.
Celou dobu setkání děti mohly sledovat jednotlivé body programu na prezentaci, kterou si paní učitelky
připravily. Prvním bodem programu bylo si připomenout a zavzpomínat na naše poslední setkání žákovského
parlamentu, které probíhalo ještě za školními zdmi, a shrnout, co se nám povedlo a co jsme kvůli ztížené
covidové situaci museli odsunout. Ještě jednou tímto děti moc chválíme a děkujeme za jejich originální
nápady. Za to, že si daly práci popřemýšlet, jak naši školu společnými silami vylepšit a podílet se na tom, aby
nám v ní bylo co nejlépe.
A protože jistě dětem už školní prostředí chybí, zařadili jsme do programu malou virtuální prohlídku naší
nově opravené školy. Prohlídka probíhala skrze nafocené fotografie nově opravených a nazdobených tříd.
Děti tak hádaly, komupak patří tato, či tato třída na 1. nebo 2. stupni. I my jsme se dětí ptali, zdali pak se už
těší do školy. Ano, hádáte správně. Těší se a my s nimi.
Dětem jsme dále připomněli, že i když do školy nechodí, přesto se je snažíme chránit a jsme tu pro ně, pokud
je něco trápí. Samozřejmě mohou kontaktovat své třídní učitele nebo jiného pedagoga, ale v rámci
parlamentu jsme naše školní schránky důvěry převtělili do Mgr. Dominiky Holubové
(Holubova.dominika@zslada.cz) – v rámci 2. stupně a Mgr. Nikoly Dědkové (Dedkova.nikola@zslada.cz) – v
rámci 1. stupně.
Velmi důležitou zmínkou zde byly webové stránky školy, kde děti mohou najít jakýsi návod DÍTĚTE V
OHROŽENÍ. Tento článek zahrnuje otázky jako např. co může dítě zažívat, pokud je v ohrožení? Jak se také
dítě cítí? Jak se projevuje v chování? Co můžeme pro takové dítě udělat? Jak lze pomoct? A několik dalších
kontaktů, jako např. krizové linky apod.
V závěru naší schůzky jsme děti zapojili do vzájemné interakce, přičemž se děti z 1. stupně ptaly dětí z 2.
stupně a naopak na různé otázky. Jak se mají? Jak zvládají tuhle dobu? Co jim dělá doma radost? Co se stalo
nového apod.
V úplném závěru jsme samozřejmě nezapomněli děti vyslechnout, s jakými dalšími nápady přicházejí.
Opět žáky nemůžeme nic jiného než chválit, chválit a chválit. Moc děkujeme, že jsme se mohli i v této
nelehké době sejít a být spolu v kontaktu. Připomenout, že tu jsme a že nám na naší škole záleží. Doufáme,
že se brzy sejdeme a budeme doufat o to víc, že náš další šk. parlament bude v našem příjemném školním
prostředí, kde si společně přiťukneme džusem nebo čajem na to, že jsme zase ve škole!

Mgr. Nikola Dědková, Mgr. Dominika
Holubová, Mgr. Gabriela Svobodová
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SVĚTOVÝ DEN DAWNOVA SYNDROMU – PONOŽKOVÝ DEN
I když byla školní výuka na čas přesunuta do virtuálního světa a
vyučování probíhalo skrze Microsoft Teams, 21. březen jsme si
udělali trochu jiný, možná trochu výjimečný. První jarní den totiž
nesouvisí jen s počátkem jara. Tento den se také slaví Světový den
Downova syndromu, někdy také označovaný jako „Ponožkový
den“.
Nemocní trpící Downovým syndromem mají nadbytečný
chromozom 21 - zdraví lidé mají tento chromozom totiž jen 2×,
nemocní dokonce 3×. Proto byl vybrán 21. 3. jako připomínka
takovéhoto onemocnění.
A jak se takový den Downova syndromu slaví? Stačí si navléknout
odlišný pár ponožek. Ty totiž svým tvarem připomínají tvar
chromozomů, a pokud jsou pruhované, pak připomínají i jejich
strukturu. Do dnešní víkendové online akce se zapojilo
neuvěřitelných 74 fotek, na kterých jsou nožky dětí, rodičů a učitelů. My vám moc děkujeme, že jste svou
fotkou podpořili dnešní „Ponožkový den“.
Mgr. Radka Veselá
BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY
Jak již je několikátým rokem u nás ve škole zvykem, opět se u nás uskutečnily
tzv. barevné dny v době Velikonoc. Ani zde nás epidemická opatření
nezastrašila. Máme velkou radost z toho, kolik dětí se do této veselé akce
zapojilo!
Samozřejmě nechybělo 29.3. Modré pondělí, 30.3. Žluté úterý, 31.3.
Škaredá středa a 1.4. Zelený čtvrtek. Všem zúčastněným děkujeme a
doufáme, že jsme si společně alespoň trochu zpestřili toto nelehké období.

Mgr. Dominika Holubová, Mgr. Nikola Dědková
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DUBEN
•
•
•

Barevný týden – zelený čtvrtek 1. 4. 2021
Online zápis do prvních tříd 9. 4. 2021
Online zápis do prvních tříd 12. 4. 2021
BAREVNÝ TÝDEN

Jako každý rok, tak i letos jsme pro žáky vytvořily akci, která koresponduje s křesťanskou tradicí
nejvýznamnějších svátků – tedy Velikonoc. Žáci se mohli vyfotit a poslat svou fotku s tematickou barvou
svého oblečení. Jako bonus se zapojilo i několik učitelů.
Mgr. Ondřej Riljak

ONLINE ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Z důvodu hygienických opatření se zápis uskutečnil online a to v termínu 9. – 13. 4. 2021. Byl to pro školu
zápis rekordní. K zápisu se „dostavilo“ 72 dětí, přijato bylo 52 do prvních tříd a do přípravné třídy, která je od
1. 9. 2021 u nás nově otevřena, 12 dětí. V září se na vás budeme moc těšit!
Mgr. Ondřej Riljak
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KVĚTEN
•
•
•
•
•
•

3. 05. – 4. 05. – Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
5. 05. – 6. 05. – Jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
10. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině
Matematické soutěže
19. 05. - Fotografování tříd
Měsíc pohybu a výzev ze ZŠ LADA
MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Matematika. Slovo, které někomu nahání hrůzu a pro jiného je to zdroj zábavy a vzrušení.
Několik matematických nadšenců najdeme ve třídě 4. A. V letošním roce se 9 matematiků
zúčastnilo Matematického klokana a soutěže Pangea. V Matematickém klokanovi byl nejúspěšnějším
řešitelem Iegor Frantsev, který v kategorii Klokánek (5. třída) vybojoval sdílené 1. - 5. místo v kraji
a v kategorii Benjamín (7. třída) 5. - 7. místo.
Do soutěže Pangea se v letošním školním roce zapojilo v celé
ČR 4795 řešitelů a v takto silné konkurenci se Jakub
Veselý umístil na 228. místě (4. místo v kraji), Iegor
Frantsev na 273. místě (5. místo v kraji) a Lukáš Skopec na 457.
místě (11. místo v kraji). Poslední matematické klání čekalo
kluky při Matematické olympiádě. Do okresního kola
postoupili ze 4. A opět Jakub Veselý a Iegor Frantsev, Filip Socha z 5. A a Vojta Novák ze 7. A. Ani tady kluci
ze ZŠ Lada neudělali ostudu, právě naopak. V kategorii Z5 skončil Filip na 8. - 12. místě, Iegor na 7. místě a
Jakub Veselý si odnáší pomyslnou bronzovou medaili za 3. místo. V kategorii Z6 byl Vojta Novák na 8. místě,
Jakub Veselý na 4. místě a Iegor Frantsev na sdíleném 1. - 2. místě. Všichni kluci si zaslouží velkou
pochvalu. Jsme na vás pyšní!
Mgr. Jana Adamcová
VIRTUÁLNÍ EXKURZE PO JEŠTĚBSKÝCH SLATINÁCH
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě si pro širokou
veřejnost připravila další odbornou přednášku. Nyní s dětmi zamíříme do světa
botaniky. Virtuální procházkou po Národní přírodní památce Jestřebské
slatiny bude třídu 7.A v živém vysílání provázet Ing. Kateřina Šindelářová. NPP
Jestřebské slatiny představují jednu z nejcennějších botanických lokalit na území
Českolipska. V průběhu virtuální procházky budou představeny např. rostliny
masožravé nebo vzácné druhy orchidejí. Necháme se překvapit, co dalšího nás
na cestě čeká.
Mgr. Gabriela Svobodová
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MĚSÍC POHYBU A VÝZEV ZE ZŠ LADA
Měsíc květen byl ve znamení deštivého počasí, ale také sportování ze ZŠ Lada. Na dubnovou výzvu
navazovaly výzvy rovnou dvě, a to buď pro pěší turisty nebo pro ty, kteří nemohli vydržet a již se chtěli co
nejdříve usadit na sedlo svého milovaného bicyklu. O výzvy byl mezi žáky velký zájem, bohužel špatné
počasí udělalo své a úspěšných řešitelů, kteří zvládli objevit všech deset míst nebylo mnoho. Zajímavostí je,
že správní řešitelé se rekrutovali především ze žáků prvního stupně.
Bicyklovou výzvu správně vyřešili Míša Šůma, Honza Moštěk, Viky Nováková a Petr Ilco. Krásy města
odhalili: Nina Michalová, Jindřiška Michalová, Pavlínka Novotná, Jan Moštěk, Míša Šůma, Oliver Stránský,
Anetka Pokorná, Dan Černý, Míša Kraus, Šárka Krausová, David Hošmánek Filip Socha a Markétka Sochová.
To nám tedy ukazuje, jak jsou žáci prvního stupně hladoví po dobrodružství a sportování.
Mgr. Ondřej Riljak

ČERVEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turistická cyklovýprava
Sběrový týden
Závěrečná schůzka žákovského parlamentu
Třídní schůzka první přípravné třídy na naší škole a prvních tříd
Českolipský pedagog roku – za naši školu nominována Jana Roubíčková
Pečobraní
Vodácký kurz 8.A a 8.B
Vyhlášení soutěže TALENT ZŠ Lada
Školní výlety tříd
Slavností rozloučení se žáky 9. ročníků – poprvé na vodním hradě Lipý

TURISTICKÁ CYKLOVÝPRAVA
V červnu se tradičně uskutečňují cyklotoulky po Máchově kraji. Naše společné šlapání sloužilo zároveň jako
pocovidové odstartování turistického kroužku s cílem zjistit zájem o sportování mezi žáky a jejich rodiči.
A naše zjištění bylo velmi příjemné. V sobotu 5. 6. se nás na parkovišti u Arbesa sešla pěkná smečka. Už jako tradiční
cyklo vlci přijeli taťka a Míša Šůmovi. Dále hoši ze třídy 8. A David Landovský a Ondra Vítek, kteří předvedli nejlepší
výkon především v pojídání dobrot v kempu Borný. Spoustu zástupců do pelotonu dodala 6. A. Jako zkušení cyklisté
se prezentovali Terka Vávrová s maminkou a Štěpánka Hůlová s tatínkem. Body za styl rozhodně získala Melody na
městském kole s fešným košíčkem. Paní asistentka Lukačková si vzala i svého šestiletého syna Vojtu, který měl
evidentně hodně natrénováno. Zajímavou dvojici tvořila také Terka Kolajová se svou sestřenicí Verunkou Královou.
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S radostí jsme přivítali také další pomocníky paní učitelky Holubovou a Veselou, které mimo jiné předvedly
obdivuhodný cyklistický výkon.
Jak předpověď počasí napovídala, tak jsme i malinko zmokli. I když jsme nedojeli na plánovanou zmrzlinu u
Břehyňského rybníka, tak si myslím, že to nikomu nevadilo. Důležité bylo, že jsme si všichni tento den moc užili, udělali
jsme něco pro svá těla a popovídali jsme si. Skvělá nálada nás i přes občasné strasti neopustila. Tímto výletem byl
turistický kroužek zdárně otevřen a my už začínáme přemýšlet, kam příště? Máte nějaký fajn tip? Budeme se těšit!
Mgr. Ondřej Riljak

SBĚROVÝ TÝDEN
V týdnu od 7.6. – 11.6. proběhl sběrový týden zaměřený na sběr starého papíru.
Jako nejlepší sběrači byli vyhodnoceni následující žáci:
1. Jan Veselý 1.A a Jakub Veselý 4.A
561,6 kg
2. Matyáš Kuneš 5.A
110 kg
3. Petr Fogl 5.A
68 kg
Děkujeme všem za jejich příspěvky. Nejlepší sběrači budou odměněni na konci
školního roku.
Mgr. Jana Andrýsková a Mgr. Jana Rosáková

ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Dne 11.6. se uskutečnila závěrečná schůzka žákovského parlamentu. Setkání se uskutečnilo ve třídě 5.B, která všem
poskytla skvělé zázemí. Mgr. Dědková zde představila charitativní akci Pečobraní, která se ukázala být skvělým
nápadem a pomocí postiženému chlapci Jirkovi Ullmannovi. Žákovský parlament se zabýval následujícími body:
umístění barelů s pitnou vodou na chodbách jednotlivých pater školy, využití zelené zdi na školním hřišti jako tabule,
vytvoření venkovní třídy, návrh „poetických pátků“ (přednést do rozhlasu v pátek básničku), úklid sportovního areálu,
exkurze do školní jídelny, ocenění nového školníka pana Poživila a školní jídelny (zdravější stravování), odměny
(podoba voucherů) za akci Ukliďme Česko.
Mgr Gabriela Svobodová, Mgr. Nikola Dědková a Mgr. Dominika Holubová
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ČESKOLIPSKÝ PEDAGOG ROKU
Město Česká Lípa uděluje každoročně svým nejlepším
pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol
ocenění „Českolipský pedagog roku“. Obvykle bývá
oceňování směrováno ke Dni učitelů, ovšem letošní rok jsme
si díky epidemiologické situaci museli počkat až na červen. A
tak se všech 15 nominovaných účastníků sešlo 16. 6. 2021
ve Ville Hrdlička, aby převzali z rukou paní starostky a
zástupců města poděkování za svoji pedagogickou činnost.
Naši školu reprezentovala paní učitelka Jana Roubíčková
Mgr. Pavlína Pavlíčková, Mgr. Dominika Holubová

PEČOBRANÍ
V pátek 18. 6. ve školní jídelně naší školy uskutečnila krásná
charitativní akce zvaná Pečobraní. Cílem akce bylo finančně
podpořit postiženého chlapce Jiříka Ullmanna v jeho léčbě a
rehabilitaci.
Pečobraní probíhalo formou dražby, kdy si děti mohly odnést (resp.
vydražit) jeden z mnoha upečených výrobků. Akce se zúčastnilo 35
pekařů z řad žáků i pedagogů. Výtvory byly velmi zdařilé. Více
než 50 dětí a učitelů se zúčastnilo dražby, přičemž se vybralo
neuvěřitelných 11 000 Kč!
Velké poděkování patří všem dětem, rodičům a zaměstnancům
školy, kteří se jakkoliv podíleli na pomoci pro Jiříka Ullmanna. Ať
už pečením nebo nějakou tou korunkou. Pochvalu zaslouží také
třídní kolektiv 5. B a paní asistentka Šimáňová. Je úžasné pozorovat, jak skvělé a štědré žáky v naší škole máme. Věříme,
že Jiříčkovi to velmi pomůže a alespoň trošku ho to přiblíží k snadnějšímu životu.
Říci, že akce byla úspěšná, je málo :-).
Mgr. Nikola Dědková
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SOUTĚŽ TALENT ZŚ LADA
V průběhu celého měsíce května žáci posílali své příspěvky do soutěže Talent ZŠ Lada. Přišla spousta krásných obrázků
v kategorii výtvarné umění, videa vašeho hraní na klavír v oblasti hudební výchovy, videa ukázek volejbalového sportu,
moderního tance, tance v závěsu na šálách a žebřinách, skládání různých Rubikových kostek, složitých papírových
skládanek, krásných a originálních fotografií i ukázky modelů nákladních automobilů z oblasti modelářství.
Porota složená ze zástupců dětí ze školního parlamentu a učitelů nakonec rozhodla o pořadí vašich příspěvků takto:
Kategorie obrázků a fotografií 1. stupeň ZŠ
1. Jegor Francev 4.A – šachista a kuchař
2. Barbora Zemanová 5.A – krásné mandaly
3. Enguun Munkzul 3. B – malování
Kategorie obrázků a fotografií 2. stupeň ZŠ
1. Maralmaa Dulguun 8.A – úžasné portréty
2. Jan Moštěk 7.B – modelářství
3. Daniel Kraus 7.A – malování
Kategorie videí 1. stupeň ZŠ
1. Dominika Barnašáková 3.B – akrobacie na šálách
2. Jakub Veselý 4.A – rubikovky
3. Viktorie Stehlíková 1.A – pletení náramků
Kategorie videí 2. stupeň ZŠ
1. Alžběta Kratochvílová a Marie Drchotová 8.A - klavír
2. Žaneta Koutová 6.B – malování
3. Gabriela Kalousková 7.A – hasičské cvičení
Velmi děkujeme za vaše příspěvky a za účast v této soutěži. Byli jste všichni skvělí.
J. Rosáková a K. Rosáková
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VODÁCKÉ KURZY TŘÍD 8.A A 8.B
V červnu se uskutečnily malé tréninkové vodácké kurzy tříd 8.A a 8.B. Dne 16.6. jako první šla na řadu třída 8.A. Pro
některé účastníky z 8.A se jednalo o premiéru. Zvládnutí tohoto kurzu je branou k možnému velkému kurzu, jenž je
plánovaný na příští rok. Jako tréninková řeka nám posloužila Ploučnice, konkrétně úsek z Brenné do Žizníkova, kde se
lodě tradičně vytahují z vody u Kerama. Některé jedince lehce rozhodil pohled na jez v Brenné, který vypadal poněkud
zlověstně. Po kvalitním proškolení od pana ředitele všichni tento strach překonali a řeku i v dalších úsecích zdárně
zvládli.
Ve středu 23. 6. převzala 8.B pomyslný kolík vodácké štafety od 8. A. Po deštivém a chladném úterý jsme se velmi
obávali počasí, ale nakonec to dobře dopadlo. Začínali jsme opět hned jezem, který jsme díky instrukcím pane ředitele
zvládli. Takhle hladce ovšem celá trasa neproběhla. Po cestě nás čekaly různé nástrahy – popadané stromy, hmyz,
potom i déšť.
Přes to všechno chceme děti moc pochválit za snahu, velmi kvalitní fyzický výkon a ochotu pomáhat ostatním. Teď už
nám nezbývá nic jiného než čekat do příštího roku, kdy nás čeká týdenní sjezd Vltavy. Ahoj!
Mgr. Ondřej Riljak a Mgr. Radka Veselá

50

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace

ROZLOUČENÍ S 9. TŘÍDOU NA VODNÍM HRADĚ LIPÝ
V úterý 29. 6. 2021 se uskutečnilo rozloučení se žáky 9. A. Protiepidemická situace na konci školního roku
umožnila osobní setkání žáků, rodičů, učitelů a zástupců města v příjemných kulisách historického objektu
vodního hradu v České Lípě.
Našim deváťákům přejeme hodně štěstí a úspěchů na další cestě životem. Budeme rádi, když se k nám budou
vracet a vzpomínat na školu jen v dobrém.

SLOVO NA ZÁVĚR
Jsme na konci textu, který mapuje aktivity učitelů a žáků v právě uplynulém školním roce. Vybírali jsme ty
nejvýraznější a snažili se, aby náš přehled byl především pestrý. Zcela úplný být nemůže, nelze zde totiž
zaznamenat každou soutěž, exkurzi či akci, již se třeba jen někteří žáci účastnili. Stejně tak nelze do detailu
popsat všechny činnosti a vynaložený čas a práci učitelů i nadšení a úsilí žáků. V každém měsíci kapitoly
Kalendárium jsou tak uvedeny jen některé z akcí, které v daném období proběhly. Neuvádíme např. všechny
soutěže či exkurze jednotlivých tříd.
Věříme, že se nám podařilo vytvořit reprezentativní přehled a že i ročenka Základní školy Lada Česká Lípa
z období školního roku 2020 - 2021 si své čtenáře najde.
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