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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 2021 – 2022 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 457 žáků, průměrný prospěch školy činil 1,527, celkem 242 žáků prospělo 

s vyznamenáním. Organizaci provozu školy a výuky i letos ovlivnila opatření spojená s pandemii koronaviru. 

Díky zodpovědnému přístupu a pochopení rodičů, žáků a všech zaměstnanců byl provoz narušen jen 

minimálně. Krátkodobá karanténa byla nařízena jen několika třídám a učitelům, realizovali jsme jak online 

výuku, tak i výuku hybridní a to v závislosti na potřebách žáků a hygienických opatřeních. Většinu roku byla 

nařízena povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách. I přes různá omezení se povedlo realizovat většinu 

soutěží, olympiád a kurzů.  V těchto soutěžích a olympiádách byli naši žáci úspěšní, a to zejména 

v matematice, logické olympiádě (republikové finále), ale také v dějepisu a českém jazyce, kde jsme získali 

první místo v okresním kole a postup do krajského kola. Povedená byla i recitační soutěž, víc se dočtete na 

dalších stránkách ročenky. 

Pokračovali jsme v projektu Šablony III., nově jsme se zapojili do Projektu O2 chytrá škola, věnovali jsme se 

také integraci cizinců, od 1. 9. 2022 jsme pověřenou školou pro jazykovou přípravu žáků s odlišným 

mateřským jazykem. 

Vyměnili jsme světla ve všech kabinetech 2. stupně, v hale suterénu 1. stupně a na chodbě u výtvarné 

výchovy. Nové dataprojektory jsme instalovali v 8 třídách a instalovali dvě kuchyňské linky pro zaměstnance 

školy. Ve školní jídelně byl aktualizován program na vyšší verzi, zakoupena škrabka brambor, kotel a pánev. 

Byla zvýšena bezpečnost internetu a sítě školy. Po dlouhé roční administrativní práci byly do plného provozu 

spuštěny FV panely na střeše pavilonu 2. stupně. 

V lednu byla dokončena největší akce letošního roku, modernizace odborných učeben chemie, fyziky, 

výpočetní techniky a jazykové učebny. Pokračujeme i nadále v úpravě estetického prostředí školy a 

modernizaci vybavení. Z Národního plánu obnovy jsme zakoupili 15 tabletů, robotické stavebnice a 

stavebnice Pasco do učebny fyziky, to vše pro rozvoj digitální kompetence žáků. 

Velmi úspěšným a správným krokem bylo vytvoření přípravné třídy, skvělá práce paní učitelky a užitečná věc 

pro děti, budeme pokračovat i v roce 2022/2023. 

I letos nám výuku narušovala pandemie koronaviru, sice méně než v loňském roce, ale nejrůznějších 

opatření, změn a nařízení bylo mnohem více než loni. Po loňském uzavření škol jsme měli již dostatek 

zkušeností a byli jsme i na tuto variantu připraveni. Bez váhání jsme se chopili výuky na dálku, vstřebávali 

nové informace i technologie, komunikovali 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 a zvládli jsme to.  Bez velkého pochopení a spolupráce všech rodičů, 

žáků a zaměstnanců školy by to však možné nebylo a patří všem velké poděkování. 

Ukázalo se jak, jsou učitelé neuvěřitelně kreativní, nápadití…vyučovali distančně, hybridně.  Vytvářeli 

pracovní listy, kopírovali, hodnotili, vedli hodiny online, vytvářeli testy, 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 a trpělivost. 
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Ukázala také, jak jsou dnes důležité technologie, že velké množství věcí se dá zvládnout v online světě, že se 

bez těchto technologii v budoucnu neobejdeme. Ukázalo se, 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 z online světa, 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 

člověk 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. 

Škola zažila rekordní zápis!! K zápisu do 1. ročníků se dostavil rekordní počet dětí, celkem jich bylo 87. Po 20 

letech tak otevřeme tři první třídy!! Využili jsme aplikaci pro online rezervaci dne a času a také pro registraci 

dětí. Samotné by to, ale nestačilo. Stojí za tím kvalitní práce zaměstnanců školy. Zájem o školu roste a z toho 

mám největší radost. 

Tato ročenka představuje jednotlivé třídy, pedagogický sbor a podrobněji než výroční zpráva informuje o 

akcích a aktivitách školy. Všem kolegům i žákům patří poděkování za práci, kterou odvedli v roce 2021/2022, 

za úspěšnou reprezentaci Základní školy Lada v České Lípě. 

 PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 
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PŘEHLED TŘÍD A ŽÁKŮ 

 

0. A Mgr. Kristýna Heiningerová 

Batbold Enkhjin Dulguun Tuguldur 

Gabčová Žaneta Galmandakh Erkhes 

Holík Lukáš Holub Šimon 

Kašpárek Dominik Libenská Anabela 

Melíšek Adam Minkhzul Ermuun 

Peltan Hynek Průšová Nela 

Ulziisaikhan Enkhjin  
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I. A Mgr. Jana Rosáková 

Albrechtová Viktorie Batjargal Amin-Suld 

Červeňáková Noemi Derevlanyjová Adéla 

Divíšek Dominik Fišer Michal 

Genovese Enrico Gurragchaa Khangal 

Hloucal Matěj Holčák Vendelín 

Kořínková Natálie Kounický Tadeáš 

Macek Patrik Macková Eliška 

Macounová Kristýna Mlejnek Adam 

Otgonzaya Ankhmaa Péčová Amélie 

Popovič Jakub Romančinová Ema 

Sedmáková Patricie Svobodová Ema 

Ulziiorshikh Sodbaatar Vágner Matěj 

Vykukalová Julie Zelenka Tomáš 
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I. B Mgr. Nikola Dědková 

Buriadjin Ochbaatar Coufalová Veronika 

Douša Tobiáš Erlebachová Eliška 

Ficu Matěj Grundza Kristián 

Hasenkopfová Tereza Hejlová Simona 

Hloušek Filip Ilco martin 

Ježek Jan Kaňkovský Matyáš 

Kněžour Michael Krajňákova Zoe 

Kubcová Nikola Nguyen Viet Dang Duy 

Orucoglu Emriye Deniz Pohnan Ladislav 

Ritschelová Amálie Sobotka Martin 

Sodbayar Odontuya Šulcová Julie 

Těšínský Jiří Martin Tkáčiková Anna 

Tolvajová Lucy Tuna Florian Ionut An 
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II. 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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II. 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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III. A Mgr. Silvie Pospíšilová 

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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III. 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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IV. 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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IV. 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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V. 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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V. 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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VI. A Mgr. Pavlína Švarcrová 

Bohuslavová Nela Bříza Ondřej 

Čech Dominik Elišáková Dominika 

Fogl Petr Havlíček Adrian 

Klabanová Veronika Kuneš Matyáš 

Nefedov Maxim Nastoupilová Adéla 

Němec Tomáš Nepomucká Andrea 

 Novotná Pavlína 

Oyun Erdene Khulan Ouský Miroslav 

Pospíšilová Sarah Socha Filip 

Stolínová Adéla Střížová Tereza 

Voskresenska Daryna Vajsejtl Pavel 

Zemanová Barbora  
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VI. B Mgr. Petra Šulcová 

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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VII. 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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VII. 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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VIII. 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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VIII. 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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IX. A Mgr. Ondřej Riljak 

Bohatý Tomáš Bříza Miroslav 

Budayová Nikola Bulíř Jan 

Caňkářová Nikola Červinků Ada 

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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IX. 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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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 2021/2022 činil počet kroužků na škole 22.  Zájmové útvary navštěvovalo cca 195 přihlášených 

žáků, bohužel z důvodu protiepidemických opatření byla činnost většiny kroužků omezena téměř 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 2021-2022 
Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adamcová Jana Andrýsková Jana 

Častulík Radek Dědková Nikola 

Formanová Tereza Haas Jana 

Hanák Vladimír Heiningerová Kristýna 

Hladoniková Alena Hlinová Karla 

Holubová Dominika Holubová Miroslava 

Hradec Zbyněk Hurčíková Ilona 

Choma Zdeněk Jandíková Petra 

Ježková Eva Kloučková Jana 

Kolář Adam Krajňáková Katarína 

Kubáčová Pavlína Kurdzielová Iveta 

Lukačková Simona Majarová Táňa 

Majorová Jana Málková Helena 

Nemčoková Martina Nesládková petra 

Nováková Jarmila Papíková Renata 

Pavlíčková Pavlína Pospíšilová Silvie 

Rachačová Hana Riljak Ondřej 

Rosáková Jana Rosáková Kateřina 

Roubíčková Jana Svobodová Gabriela 

Šimáňová Věra Šplíchalová Marie 

Šulcová Petra Švandová Martina 

Švarcrová Pavlína Tadlíková Monika 

Valešová Jana Veselá Radka 

Zajícová Pavla  

Poživil Jiří Suchánková Alena 

Raková Zdena Staňková Alena 

Štummerová Jana Snášelová Jana 

Janusová Anna Šrámková Karla 

Hříbalová Hana Rottová Helena 

Kubáč David Tesárková Šárka 

Poživilová Michaela Kurucová Jaroslava 

Vondráček Zdeněk  
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KALENDÁRIUM 
V následujícím přehledu samozřejmě nejsou zahrnuty všechny akce a aktivity, které ve školním roce 2021 – 

2022 proběhly. Výběr má za cíl doložit skutečnost, že život Základní školy Lada je bohatý a pestrý. 

ZÁŘÍ 

 01. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků 
 02 – 04. 09 – Republikové finále OVOV 
 08. 09. – T-Mobile Olympijský běh 
 09. 09. – Paměť národa – Příběhy našich sousedů 
 14. – 16. 09. – Adaptační kurz (Holany-6.ročníky) 
 Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka  
 Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka 
 Pasování na čtenáře 
 Ekocentrum Brniště 
 24. 09. - Žákovský parlament  
 25. 09. - City Cross Run – 6.ročník zážitkového běhu Českou Lípu 
 25. 09. – Turistická výprava pro rodiče a děti  
 Pouštění vlaštovek (ŠD) 
 Divadlo Marionety – tělocvična – 1. – 4. ročníky 

 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Středa 1. září se pro spoustu rodičů i dětí stala dalším důležitým milníkem v jejich životě. Naše škola přivítala 
spoustu nových prvňáčků. Děti se do školy těšily a je zřejmé, že si první školní den velmi užily. 
Jako první bylo ve školní tělocvičně přivítáno spolu se svou třídní paní učitelkou Janou Rosákovou všech 28 
dětí z 1. A. 

V čele s třídní paní učitelkou Nikolou Dědkovou jsme také 
přivítali 26 dětí z 1. B. Pan ředitel Radek Častulík se ujal 
úvodního slova a paní zástupkyně 1. stupně Pavla Pavlíčková 
představila přítomné pedagogy. Promluvil i zástupce města 
pan Michal Prokop, kterého doprovázela referentka školství 
paní Jana Veindlová. Slavnostní přivítání všech prvňáčků se 
velmi vydařilo. Děti byly korunovány zlatou korunkou a byl jim 
již tradičně předán symbolický klíč k otevření naší školy. Všem 
prvňáčkům přejeme úspěšný a vydařený vstup do nového 
školního roku a budeme jim přát, aby se jim ve škole nejen 
líbilo, ale také dařilo! 

Mgr. Nikola Dědková 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV 

OVOV = Odznak všestrannosti olympijských vítězů. 10 atletických a silových disciplín – 60 metrů, skok do 
dálky, hod kriketovým míčkem, trojskok z místa, 2 min, sedy – lehy, 2 min. kliky, 2 min. shyby, 2 min. přeskoky 
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přes švihadlo, hod medicinbalem a volitelná disciplína běh na 1000 metrů, driblink nebo plavání. Prostě 
dřina, která prověří během dvou dní všestrannost sportovce. 

12. ročník OVOV vyvrcholil ve dnech 2. – 4. září republikovým finálem v Brně a žáci naší školy byli poprvé u 
toho! Ještě na konci roku jsme školu do projektu zaregistrovali. Díky Covidu 19 neproběhla na jaře okresní 
ani krajská kola. 32 škol tak dostalo pozvání do Brna na divokou kartu (dle výsledků z minulých let) a z 
ostatních přihlášených škol se jich 44 dolosovalo. Štěstí se na nás nejdříve neusmálo, ale byli jsme mezi 
náhradníky a naděje ještě žila. Na začátku srpna pak přišla zpráva, že místo pro nás se uvolnilo a můžeme 
vyrazit! 

8 sportovců narozených v letech 2007 – 2011, všichni z různých tříd, 4 děvčata a 4 chlapci. Kačka, Gábi, 
Viky, Terka, Vojta, Štěpán, Jára a Petr - to byl hvězdný tým ZŠ Lada!! Doprovod nám dělala i bývalá p. 
učitelka Věra Syslová. 

Odjezd byl hned ve čtvrtek 2. září. Společně s námi cestovala i škola z Nového Boru, a tak jsme si už ve vlaku 
našli nové kamarády. Po příjezdu jsme se dopravili „šalinou“ do areálu Vysokého učení technického, kde na 
nás čekala u prezentace Šárka Kašpárková, trojskokanka a bronzová medailistka z olympijských her 1996 v 
Atlantě. Ubytovali jsme se na vysokoškolských kolejích a pak se šli projít na stadion. Odpoledne si děti 
převzali vojáci a během porady učitelů děti trénovaly společný nástup na příští den. Trička, která jsme dostali 
při prezentaci, byla totiž v barvách olympijských kruhů a to byl cíl našeho tréninku. Liberecký kraj tvořil z části 
černý kruh. Při setmění pak nacvičovali nástup učitelé a za podpory a fandění dětí z tribuny vytvářeli písmena 
SOV – Sazka olympijský víceboj. 

Druhý den vše vypuklo. Společný nástup i s olympioniky, slavnostní zahájení za doprovodu vojenské hudby, 
česká hymna, seskoky parašutistů …. zahájení bylo velkolepé. Nechyběl ani čerstvý bronzový medailista z 
Tokia šermíř Alexandr Šupenič. Pak následovala zumba na rozcvičení a prvních 5 disciplín. Po celý den byl 
pestrý doprovodný program, mohli jsme si vyzkoušet např. jízdu na handbiku, basketbal na vozíčku, kroužení 
obručí (Terka zvládla snad nejvíce, 1000x za sebou), zorbing fotbal, střílení z luku, program s Českou národní 
bankou, tetování na památku (ale jen krátkodobé ), veslování na trenažeru, jízdu na hoverboardu, program 
s Toyotou, focení atd. Čekala nás i exhibice a zásah za 
doprovodu vojenských psů. Po celý den jsem se mohli 
setkávat s českými olympioniky nechat si od nich 
podepsat tričko nebo si vzít kartičku s fotografií a 
podpisem. Největší hvězdou byla asi tenistka Lucie 
Šafářová. Milé bylo i setkání s basketbalistkou Hanou 
Horákovou, cyklistou Tomášem Bábkem nebo 
kanoistou Martinem Doktorem. Celou akci moderovali 
Štěpán Škorpil a Honza Smetana. Naše družstvo mělo i 
svého přiděleného vojáka Martina, který se o nás staral 
a doprovázel nás po všech disciplínách a dále i patrona 
– olympionika, tím byl dráhový cyklista Vladimír 
Vačkář. 

Třetí den se opět zahájil společným nástupem a zumbou a pak už druhá polovina disciplín zakončená u 
většiny tím nejtěžším – během na 1000 metrů. Velké teplo a únava se začala pomalu projevovat. Ale došli 
jsme „do cíle“ a závod všichni dokončili. Neočekávali jsme žádná vysoká umístění, přeci jen to bylo „poprvé“, 
bez předešlých zkušeností, a navíc nebylo příliš mnoho času na přípravu. Ale myslím, že konečné 69. místo je 
obrovským úspěchem za předvedené výkony našich sportovců.  

Za zmínku stojí výsledky některých z nás. Vojta skončil ve své kategorii (ročník 2007) na celkovém 33. místě 
z 93 soutěžících, ve skoku do dálky se blýskl 4. místem a výkonem 532 cm. V běhu na 60 m byl pak 14. Petrovi 
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se povedly shyby (20. místo) a Gábi běh na 60 metrů (21 místo). Jára byl v dálce 11. a sedy – lehy mu vynesly 
20. místo. Kačce se také povedly sedy – lehy (12. místo). Viky si vydriblovala 12. místo, přes švihadlo vyskákala 
20. místo a v míčku byla 12. A Terezce se nejvíce povedl skok do dálky. 

A na závěr? 41 družstev, 576 sportovců, cca 50 českých olympioniků, vyškolení vojáci a policisté ČR v roli 
přísných rozhodčích a pomocníků, naprosto perfektní organizace, bohatý doprovodný program, zumba, 
exhibice, počasí na zakázku. Vojtěch Novák, Gabriela Kalousková, Petr Coufal, Viktorie Nováková, Štěpán 
Sabáček, Terezie Vávrová, Jaroslav Holeček, Kateřina Majarová – to bylo republikové finále OVOV 2021!! 
  
Mgr. Jarmila Nováková 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 

„Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. Heslo, se kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už 

několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve 

městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.“ 

T-Mobile Olympijský běh je největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají tisíce 

běžců po celé České republice – ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo v rámci 

individuální výzvy. Za podpory pana ředitele a vedení školy jsem přihlásila naši školu už květnu do tohoto 

projektu. Olympijský den se oficiálně slaví 23. června, v českém prostředí běžeckými závody vždy nejbližší 

tomuto datu. V roce 2021 vyšel datum přesně na středu jeden měsíc po skončení Olympiády a proto 8. září 

2021. Myšlenkou zapojení se bylo i nastartovat děti v době „pocovidové“ a společně si užít radost z pohybu. 

Náš školní běh byl rozdělen do 2 částí, v 10 hodin vypukly závody pro děti z 1. stupně a ve 12 hodin pak 

pokračovaly pro 2. stupeň. Oficiální zahájení však proběhlo vždy o 15 minut dříve, a to společným nástupem 

a zapálením olympijského ohně. Byli jsme velmi rádi, že pozvání k nám přijala českolipská rodačka, účastnice 

olympijských her v Londýně v r. 2012 plavkyně Petra 

Chocová (Weber). A právě ta se se svou malou dcerkou 

ujala zapálení olympijského ohně a zahájení celého 

soutěžního dne. 

Menší děti běžely v areálu školy pětisetmetrovou trať, 

starší pak 1000 metrů a zapojila se i naše přípravná třída 

na zkrácené trati 300 metrů. Vždy startovala celá třída 

najednou, připojily se paní učitelky a asistentky, a ti 

nejlepší si mohli užít protnutí cílové pásky. Pan ředitel s 

Petrou Chocovou předávali dětem v cíli medaile, chuť nám 

spravily Raw tyčinky a všichni pak obdrželi od svých 

třídních učitelů olympijské diplomy. Z každé třídy si vystoupali na stupně vítězů nejlepší tři běžci a běžkyně, 

kteří dostali malou sladkou odměnu a na 1. stupni absolutní vítězové v kategorii dívek a chlapců, pro které 

čekaly drobné ceny od společnosti Kooh – I – Noor. 

S celou organizací pomohla naprosto skvěle třída 9.A i s p. učitelem třídním Ondřejem Riljakem, za což jim 

patří velký dík. Náš sportovní den zakončil společný běh učitelů a pomocníků ze třídy 9.A. Přes 400 běžců, 

krásné slunné počasí, skvělá atmosféra … myslím, že jsme si všichni den užili!!  

 

Mgr. Jarmila Nováková 
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PAMĚŤ NÁRODA – PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 

Ve čtvrtek 9. září se naše škola zúčastnila závěrečné prezentace výstupů Paměti národa projektu Příběhy 
našich sousedů. Do projektu, který pořádá společnost Post Bellum a Město Česká Lípa, jsme byly zapojeny 
od března 2020, a i přes nemilou covidovou situaci ho zdárně dotáhly do konce. (v přísudcích budou psána 
„y“, neboť se jednalo o výhradně ženskou práci) 

V čem celý projekt spočíval? Nejprve jsme musely vytvořit tým, který by dokázal najít vhodného pamětníka – 
s ním si poté popovídat o jeho životních osudech, celou výpověď nahrát na diktafon, z nahrávky vytvořit 
pamětníkův životopis a v závěru nahrávku sestříhat do tří minutové audionahrávky. Každá audionahrávka 
byla doplněna o repliky ze scénáře, který byl též v režii každého týmu. Šikovné žačky tvořící tým jsme našly 
(po menším nátlaku :-)) v obou 8. třídách, což, jak se později ukázalo, bylo velmi výhodné – vznikly proto 
hned týmy dva. Největším oříškem celého projektu se ukázalo hledání vhodných pamětníků. Nikdo nečekal, 
že by to byl oříšek tak velkého kalibru. Nakonec nám paní koordinátorka Ing. Kateřina Latislav 
Němečková doporučila pana Otakara Seidla z Nového Boru, tím nám hodně pomohla a my jí za tuto pomoc 
moc děkujeme. Po prvním pamětníkovi přišlo hledání pamětníka druhého. Naše dlouho „hledaná“ 
pamětnice ale onemocněla a my musely hledat dál. Nakonec jsme si uvědomily, že pro našeho pamětníka 
nemusíme chodit daleko, sáhly jsme do blízkého okolí a o rozhovor požádaly paní ředitelku MŠ Bratří 
Čapků Zdeňku Coufalovou, kam naše „zpovědnice druhého týmu“ chodily jako malá děvčátka. 

Poté již začala poměrně náročná, ovšem velmi zajímavá práce - semináře na téma „jak pracovat 
s pamětníkem“, „jak správně nahrávat rozhovor na diktafon“, „jak sepsat životopis“, „jak umět vytáhnout 
z dvou hodinového rozhovoru to nejzajímavější na tři minuty“ apod. Následovaly návštěvy pamětníků 
s diktafonem, sepisování jejich životopisů, webináře na téma „práce s audionahrávkou a její střih“, tvorba 
scénáře a prezentace.  

A po více než roce jsme se dočkaly slavnostního ukončení 
celého projektu, které se konalo v kulturním domě Crystal. 
Spolu s námi se sešly jen dva další týmy, neboť ostatním 
školám se práce, především kvůli Covidu-19, nepovedla 
dotáhnout do konce. Organizátoři se rozhodli vyhlásit 
nejlepší dva týmy a k našemu neuvěřitelnému překvapení 
jsme to byly právě my!!! Barbora Michalíková a Tereza Ngo 
pod vedením paní učitelky Dominiky Holubové a Adéla 
Červinková, Natálie Spurná a Marie Drchotová pod vedením 
paní učitelky Gabriely Svobodové. Naše radost byla 
obrovská a všechny jsme si říkaly, jak jsme rády, že přes 
mnohá úskalí jsme práci zdárně dotáhly do konce. 

  
Mgr. Dominika Holubová a Mgr. Gabriela Svobodová  
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ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍKŮ V HOLANECH 

Již tradičně se žáci šestých ročníků vydali pod vedením výchovné poradkyně Dominiky Holubové a 
metodičky prevence Radky Veselé ve spolupráci s psychologem Petrem Šolcem a třídními učitelkami 
Pavlínou Švarcrovou a Petrou Šulcovou na adaptační kurz do Holan. 
 
Cílem adaptačního kurzu je upevnit nově vytvořené sociální klima v návaznosti na předchozí práci se 
skupinou a posílit zdravý vývoj skupinové dynamiky. Žáci byli zapojeni do psychosociálních her aktivačně 
motivačního charakteru, účastnili se aktivit podporujících vytvoření vzájemné důvěry a ve skupinách hledali 
různá řešení zátěžových situací, kterým byli vystaveni. 
 
V úterý ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží plni očekávání, co nás asi čeká. Slunce na obloze se začalo 
prodírat mezi mraky, a tak to vypadalo, že nás čeká slunný den. Po příjezdu autobusu do Holan jsme se pěšky 
vydali směr RS Aero, kde jsme museli chvíli počkat, než se pro nás dochystají pokoje, a tak jsme se hned 
rozprchli po areálu a vyzkoušeli hřiště – zahráli jsme si fotbal, basketbal, badminton, využili houpačky a 
především trampolíny. Během chvíle však byly pokoje nachystané, tudíž jsme se šli zabydlet do pokojů. 
Mezitím už VP Dominika Holubová a MP Radka Veselá vyrazily do přírody, aby pro děti nachystaly hru, tzv. 
„fáborkovanou“. 
 
Po výborném obědě – kynuté borůvkové knedlíky se 
šlehačkou - si měly jít děti na chvilku odpočinout (čehož 
podle zvuků, které byly slyšet po celé chatě, příliš 
nevyužily) a načerpat síly. Po poledním klidu nás již čekala 
první aktivita – již zmiňovaná „fáborkovaná“. Děti 
vyrážely ve skupinkách podle fáborků na cestu zhruba 2 
km dlouhou. Po cestě hledaly nejen fáborky, ale i úkoly, 
které měly v daných skupinách řešit. A protože byly 
skupiny tvořené náhodně, šlo o to, aby žáci zjišťovali nové 
informace i o jiných spolužácích, než které znají o svých 
nejlepších kamarádech. Když se všechny skupiny dostaly 
do cíle, došli jsme se ještě podívat na kamenný mostek se 
sochami a pak už jsme se vydali zpět. Jelikož bylo počasí opravdu ukázkové, využili jsme bazén, který se 
v areálu též nachází. Večer ještě proběhlo vyhodnocení „fáborkované“. Říkali jsme si, kdo pracoval ve 
skupině nejlépe, kdo se naopak nesnažil, která otázka byla jednoduchá, a která naopak složitá. 
 
Druhý den byl ve znamení práce se speciálním pedagogem Mgr. Petrem Šolcem, který za námi dorazil 
z Liberce. Každé třídě věnoval půl dne. Žáci se usadili v učebně do kruhu, povídali si, hráli hry, které měly za 
úkol utužit kolektiv, více se poznat s jejich novou třídní učitelkou. Děti měly ukázat, zda si dokáží naslouchat, 
vzájemně se respektovat, dodržovat pravidla. Druhá třída si mezitím tvořila svá „třídní pravidla“, která si 
nejen společně vymyslí, ale zároveň se jimi budou i řídit. Zbytek volného času žáci vyběhli alespoň na chvíli 
ven, aby se nadýchali čerstvého vzduchu a doplnili energii, aby po obědě mohli pokračovat v připravených 
aktivitách. Odpoledne si třídy aktivity vyměnily. A jelikož byla středa dnem opravdu nabitým, ještě po večeři 
jsme se sešli všichni společně v učebně. Pro uvolnění atmosféry si děti připravily divadelní scénky a paní 
učitelky měly následně za úkol hádat, co děti hrají. Některé výstupy bylo velmi obtížné uhodnout, jiné byly 
vtipné. Po „divadelní vsuvce“ následovalo povídání s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, které 
dětem povídaly o jejich kompetencích. O tom, co mají na starosti, jak mohou dětem pomoci, kdy a s čím se 
na ně mohou obrátit. Poté už následoval zasloužený odpočinek na pokojích.  
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Ve čtvrtek, náš poslední den, jsme po snídani museli vyklidit pokoje a pomalu se chystat na loučení s Holany. 
Předtím jsme se ještě sešli v učebně, kde jsme celý adaptační kurz hodnotili – co se nám líbilo, nelíbilo, co 
všechno jsme prožili, co bychom si přáli atd. A abychom na tyto dny jen tak nezapomněli, vyzdobily si děti a 
jejich třídní učitelky svá trička. Nejen že si každý tričko pomaloval dle libosti, ale také se podepsal na tričko 
svému spolužákovi. Pak se už opravdu nachýlil téměř čas odjezdu. Předtím jsme si ještě zašli na výborný 
oběd, kdy si děti mohly vybrat dle vlastní chuti buď hamburger, nebo smažený sýr s bramborami. Rozloučili 
jsme se s našimi „ubytovateli“, a pak už jsme se vydali na autobusovou zastávku, odkud jsme zamířili do 
České Lípy. Zde nás už vítali rodiče, kteří si nás odvezli domů. 
Na závěr bychom rády poděkovaly paní učitelkám za příjemnou atmosféru, milým a vstřícným 
zaměstnancům RS Aera, za profesionální přístup pana Šolce a nesmíme zapomenout na rodiče, kteří nám 
pomohli s transportem zavazadel. 
 
Mgr. Radka Veselá 

5.A V PRAZE 

V úterý 14. 9. jsme jeli na výlet do Prahy. Jeli jsme 
autobusem, cesta trvala zhruba dvě hodiny. Když 
jsme přijeli do Prahy, zamířili jsme na naši první 
zastávku, tedy na Pražský hrad. 

Před vstupem jsme viděli hradní stráže. Nejdříve jsme 
zamířili do chrámu sv. Víta. Také jsme si 
prohlédli Vladislavský sál a repliku korunovačních 
klenotů. Po prohlédnutí hradu jsme vyrazili do Zlaté 
uličky. Ve Zlaté uličce jsou malé domy. U východu ze 
Zlaté uličky jsme se zastavili v Daliborce, ve které jsou 
mučicí nástroje. Pak už naše cesta vedla na Karlův 
most. Cestou jsme se zastavili v Mc Donalds. Přešli 
jsme Karlův most a v přístavu nasedli na lodičku. 
Dostali jsme občerstvení a zažili krásnou plavbu. Cestou k autobusu jsme ještě viděli orloj. 

Autobus nás odvezl domů, a tak skončil výlet do Prahy. Výlet se moc líbil a byl poučný. Určitě vám doporučuji 
jet do Prahy a prohlédnout si památky.  

Jakub Veselý (žák 5. A) 

 

PŘESPOLNÍ BĚH – RASOVA HŮRKA 1. A 2. STUPEŇ 

2. stupeň: Ve znamení běhu byla pro naši školu středa 15. 9. Po roční odmlce způsobené Covidem-19 nám 
příznivější situace opět dovolila sportovat v tradičním běhu kolem Rasovy Hůrky na Svárově v České Lípě. 
Skvělým počinem bylo obsazení všech čtyř věkových kategorií, což značí, že máme talentované žáky. 

Tým mladších dívek se vyznačuje skvělou soudržností a partou. Zřejmě tu bude vidět rukopis paní učitelky 
Novákové. Další velmi příjemné překvapení je objevení nového běžeckého talentu v podobě Káji Šafránkové, 
která i zde doběhla z našich dívek cílovou páskou jako první. Dále za nás moc pěkně bojovaly Viky Nováková, 
Terka Vávrová, Štěpánka Hůlová, Eliška Havlová a mimo soutěž jako náhradnice běžela Simča Kurfirstová. 
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Tato kategorie do dalších let může být velmi ambiciózní, jelikož několik zajímavých jmen ještě může v 
budoucnu reprezentovat. Asi naše nejnadupanější kategorie byla ta chlapců šestých a sedmých ročníků. Zde 
nám dorostly významné sportovní osobnosti. Zde se sluší poděkovat mamince Filipa Kneifla, která chlapcům 
umožnila soutěžit, jelikož je přivezla a následně odvezla zpět na adaptační kurz do Holan. O to smutněji se 
jeví nevysvětlená absence jednoho chlapce ze šestého ročníku, který si startování v závodu rozmyslel na 
poslední chvíli a bez vysvětlení nedorazil. 

Naštěstí to tuto výpravu nepoložilo, ale naopak 
nastartovalo, a tak si mohl Max Nefedov doběhnout 
pro celkové druhé místo. Filip Socha a Filip Kneifl se 
nenechali zahanbit a dosáhli také na moc pěkná 
umístění. Jako jediný ze sedmých ročníků v této 
kategorii startoval Honza Chlouda, kterému vytrvalost 
také není cizí. Za nejstarší dívky běžely krásný 
závod Áďa Červinková, naše stará známá 
bojovnice Gabča Kalousková, doplněné o dívky z 9. B 
– Sáru Jarolímkovou a Terku Ngo. Závod si vyzkoušela 
také Vanesa Vorwergová, která společně s Gabčou 
má možnost běžet ještě příští rok. 

A nakonec zmíníme fotbalisty nabitou nejstarší 
kategorii chlapců. Zde předvedli svou fyzickou zdatnost Martin Ponocný, Adam Kovala, Kuba Jandík, Vojta 
Novák a Bao Nguyen. Kluci zaběhli hezký a vyrovnaný závod na horní hranici svých možností. Vybojovali pro 
sebe místa v druhé třetině startovního pole, což je v této kategorii rozhodně velký úspěch! Za mě má tento 
tým velkou pochvalu, měl jsem z něho moc příjemný pocit. Všichni jsme si tento den asi i díky příjemnému, 
téměř letnímu počasí užili. 

Mgr. Ondřej Riljak 

1.stupeň: Přesně po týdnu, 22.září, se vydali běžci tentokrát z 1. stupně na Rasovu Hůrku v České Lípě. Konalo 
se zde okresní kolo v přespolním běhu. 

Oproti 2. stupni, který běhá hromadným startem, naši mladší spolužáci závodí štafetovým způsobem 4 x 
500 metrů, chlapci ze 4. – 5. tříd pak 4 x 1000 metrů. 

První pozitivní zjištění hned ráno bylo, že všichni nominovaní sportovci jsou ve škole a štafety máme 

kompletní. Městskou dopravou jsme se přiblížili k nemocnici a zbytek cesty došli společně pěšky. Po příchodu 
na Hůrku dala Kačka s Dominikem všem rozcvičku 
a následně běžeckou abecedu. Bylo to naprosto 
ukázkové pro všechny přihlížející, myslím, že 
v obou je kus učitelského umu. Nejdříve začali naši 
nejmladší, dívky a pak chlapci z 1. – 3. tříd.  Sice 
nám chyběli běžci ze 3. A, protože měli tento den 
plánovanou exkurzi, ale někteří druháčci je 
výborně zastoupili. Štafeta ve složení Sára 
Pobjecká (2. A), Eliška Holíková, Eliška 
Koudelková (obě 2. B) a Tereza Majarová (3. B) 
skončila na pěkném 5. místě. O příčku níže, na 6. 
místě doběhli chlapci Michal Šedivý (2. A), Denis 
Kanský (2. B), David Černoušek a Petr Komenda 
(oba 3. B). 
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Dívky ze 4. a 5. tříd pomýšlely na stupně vítězů, ale o ty na cílové čáře opravdu jen „o prsa“ přišly. Trochu 
zklamání, bramborová medaile zamrzí, ale přesto velká pochvala za bojovnost pro Aničku Faltusovou (4. A). 
Nelu Zitovou, Kateřinu Majarovou (obě 5. A) a Nicole Jelínkovou (5. B). Určitě to cinkne příště!! 

Chlapci ze 4. – 5. tříd už měli trať delší, běhali každý 1000 metrů. Konkurence byla veliká a šance uspět velmi 
těžká. A tak celkové 7. místo zaslouží také pochvalu. Jára Holeček, Filip Oliver Kizák (oba 4. B), Daniel 
Kanský (5. B) a „finišmen“ Dominik Zdich (5. A) běželi s velkým nasazením!! 

Počasí vyšlo, déšť se nám vyhnul a při příchodu do školy poděkování od dětí, že si den užily a závody se jim 
líbily, bylo velmi milé. 

Mgr. Jarmila Nováková 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

Minulý týden žáci druhých ročníků navštívili Městskou knihovnu v České 
Lípě. 

Zde plnili tři čtenářské zkoušky: 

 četli úryvek z dětské knihy 
 předvedli pantomimou vylosované písmenko 
 vyprávěli, jak správně zacházet s knihou 

Poté byli slavnostně „pasováni na čtenáře“. Nejlepší čtenáři ze třídy dostali 
na památku krásnou knížku. 

Mgr. Jana Andrýsková  

EKOCENTRUM BRNIŠTĚ 

Ve dnech 21.9. a 22.9. se třídy 2.A, 2.B a 3.A zúčastnily plánované exkurze v Ekocentru Brniště s názvem: 
Zemědělství ještě žije. 

Děti se zde dozvěděly, co všechno musí zemědělci umět, aby 
se dokázali starat o zvířata, pěstovat obilí i jiné druhy plodin. 
Na obrázcích poznávaly hospodářská zvířata a měly možnost 
si procvičit, jaký užitek nám která zvířata poskytují. 

Pro mnohé děti byl nezapomenutelný zážitek návštěva 
kravína, zde si děti mohly pohladit nejen krávy, ale i roztomilá, 
jeden den stará, telátka.  

Mgr. Silva Pospíšilová a Mgr. Martina Nemčoková 
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PODZIMNÍ BÁDÁNÍ V 1.B 

Je to již nějaký týden, kdy se děti z 1. B staly prvňáčky naší školy. Když nastupovaly poprvé do školy, venku 
bylo ještě léto. Dnešním dnem už jako správní prvňáčci společně přivítali podzim! 

Večer naši třídu navštívil skřítek Podzimníček, který nás naučil 
novou básničku. Zanechal pro nás také dopis, ve kterém nám 
sdělil, co máme dělat. A tak se děti z 1. B vydaly hledat poklad 
od skřítka Podzimníčka. Nejprve měly děti za úkol vystřihnout si 
list, na který vždy za splněný úkol sbíraly razítka. Druhým 
úkolem bylo najít šišku. Skřítek Podzimníček pro nás zanechal 
vzkaz, že jsou šišky kouzelné. A tak děti do každé šišky pošeptaly 
svá tajná přání a šišku hodily zpět do přírody, kde si je vyzvedne 
skřítek Podzimníček. Předposledním úkolem bylo z přírodnin 
složit svého vlastního skřítka a pojmenovat ho. A jelikož už 
skvěle umíme písmenko M, posledním úkolem bylo z klacků 
takové písmenko vyrobit. 

Všechny děti byly velmi šikovné a hodné. Došly do cíle a našly poklad! V závěru skřítkovi poděkovaly a 

zazpívaly písničku. 

,,Přišel podzim do zahrady, 
všechny barvy namíchá, 

s každým lístkem ví si rady, 
barvy na něj nadýchá.“ 

Mgr. Nikola Dědková a AP Věra Šimáňová 

1.SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

Se začátkem školního roku ožil také náš žákovský parlament. V pátek 24. 9. 2021 se zástupci parlamentu sešli 
ve třídě 8. A, kde s příchodem paní učitelky Holubové zavoněla vůně lehkého občerstvení. S velkým 
potěšením jsme všichni rádi uvítali nové členy ze 2. ročníků, kteří přišli se spoustou nápadů. Parlament jsme 
zahájili společným přivítáním a představením nových tváří. Po přivítání přišla řada na práci – nastavené 
programové body se musí dodržet. Hlavním bodem úvodní schůzky parlamentu bylo prodiskutovat 
připomínky i dotazy jednotlivých zástupců tříd. 
Příklady podnětů k diskuzi: 

1. Rozvedení názvů jídel ve školní jídelně – žáci mnohdy 
nevědí, co si pod názvy jídel představit (např. košvanecké zelí, 
cikánské těstoviny…). 
2. Celkově směřovalo mnoho připomínek ke stavu 
toalet (oprava dveří, přepážky na pánských záchodech, častější 
doplňování mýdla a toaletního papíru …) – toto téma 
rozebíráme často, avšak vše je otázkou financí a až nějaké 
budeme mít, určitě bude rekonstrukce toalet prioritou. 
3. Děti si také všímají prostranství okolo školy – před školou 
a vchodem do družiny by si přály lavičky a okolo chodby k jídelně by byly rády za vytvoření atria (obdoby 
venkovní třídy). 
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4. Dalším velkým tématem k diskuzi byla nabídka kroužků – nadšení směřovalo k obnově kroužku 
mažoretek a školního časopisu – že by výběrové řízení na pozici vedoucích kroužků??? 
5. Posledním bodem k diskuzi byly bedýnky (malé knihovničky) na každém patře. Každý žák by si tak mohl 
o přestávce vypůjčit jakoukoli knihu, přečíst si ji a vrátit zpět. 

Výsledkem připomínek bylo, konkrétně bodu 3, uspořádání akce INTERAKTIVNÍ CHODNÍK – malujeme na 
chodníky. Zvážíme realizaci této akce. A úkoly na příští parlament? Navržení (za třídy) celoškolní akce a 
tvorba „patera parlamentu“ jako ozdoby na schránky důvěry.  

 Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další schůzku parlamentu.  

 Mgr. Nikola Dědková, Mgr. Dominika Holubová a Mgr. Gabriela Svobodová 

CITY CROSS RUN 2021 

Šestý ročník již klasického běžeckého závodu připadal na sobotu 25. 9. 2021. V pravidlech závodu byly 
poměrně velké změny, tou asi největší byla možnost postavit štafetu skládající se ze závodníků z prvního 
stupně. O sport a konkrétně běh je na naší škole velký zájem, takže pod vedením paní učitelky Majarové a 
především šikovných žáků z 5. A vznikl neporazitelný tým. Můžeme si tedy dovolit tvrdit, že jsme vyhráli 
historicky úplně první závod, který se zde pro tuto kategorii pořádal! Závodníci Štěpán Sabáček, Kačka 
Majarová, Kristýnka Křepinská, Nelča Zitová, Jára Holeček, Tom Vrba, Domča Zdich a Terka Majarová měli 
neuvěřitelný náskok a jsou příslibem do dalších let. 

Gratulujeme tomuto týmu ke zlaté medaili! 

Ještě jsme ani pořádně nedoslavili a již se na trať 
rovnali závodníci ze stupně druhého. I tady jsme 
měli želízka v ohni. Obhajovali jsme loňskou 
pátou příčku. To se nakonec na chlup přesně 
povedlo, takže v týmu panovala naprostá 
spokojenost. Konkurence byla velmi silná a my 
gratulujeme k úspěchu soupeřům. Druhý stupeň 
reprezentovali: Áďa Červinková, Ondra Vítek, 
Míša Šůma, Slávek Bříza, Fanda Tarnai, Gábi 
Kalousková a Viky Nováková. 

Počasí bylo naprosto ukázkové, při poměřování sil nám fandilo spoustu paní učitelek i rodičů a ve volných 
chvílích bylo na co koukat, díky bohatému doprovodnému programu. Toto dopoledne jsme si dokonale užili! 
  
Táňa Majarová a Ondřej Riljak  

TURISTICKÁ VÝPRAVA PRO RODIČE A DĚTI 

Sobota 25. 9. byla dnem více akcí – běžci se zúčastnili tradičního běhu City Cross Run a turisté se mohli, vydat 
na další ze svých výprav. Tentokrát trasu naplánovala paní učitelka Monika Tadlíková – další z vedoucích 
turistického kroužku. A hned jsme začali pěkně zostra, čekalo nás dlouhých 14 km – Zahrádky – 
Novozámecký rybník – Karasy – Srní – Okřešice – Česká Lípa. 
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I přes avizovaný počet kilometrů se k nám přidaly dvě 
žákyně z 2. třídy, dvě žákyně z 3. třídy a tři psi. Trasu 
jsme nakonec zvládli všichni, i když o dvě hodiny 
později než jsme předpokládali. Sbírali jsme kaštany, 
zastavili se na prolézačkách, často odpočívali a 
pozorovali zvířátka, která se nám po cestě 
objevovala. Sluníčko občas dost pálilo, takže jsme byli 
rádi, když jsme zašli do lesa. Tam byly pro změnu 
houby, borůvky (ještě teď na konci září) a klacky 
sloužící jako hůl. 

Když nás už začínaly dost bolet nožky, pustily nám 
Nela s Aničkou písničky, které nám přidaly elán. 
Pejsci byli příjemným zpestřením, děti se střídaly v jejich psovodství, a nakonec jsme přeci jen došli do cíle. 
Pochvala za zdolané kilometry patří: 

Bajze z 2. A, Elišce Lopušanové z 2. A, Naře z 3. B, Amin z 3. B, Zaje ze 4. A, Nele Tryhubové ze 4.B a její 
mamince, Vojtu Ječnému ze 4. B, Vítku Ječnému a jeho mamince, Aničce Luňákové z 5. B, Ondrovi Gričovi 
a Badralovi ze 7. A, Honzovi Moštěkovi, Filipu Žehovi  a Natce Grimové z 8. B., Miki, Míše Trojanové a paní 
Trojanové 

Mgr. Dominika Holubová 

GEOLOGICKÉ BÁDÁNÍ I. 

Dne 29. 9. 2021 se na naši školu vypravila výjimečná návštěva. 

V rámci spolupráce s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě 

se ve škole uspořádalo pro třídy 8.A a 9.A geologické bádání. Paní 

Veronika Ličaverová (muzejní lektorka a pracovnice ekoporadny 

ORSEJ) a pan docent Kamil Zágoršek (vedoucí katedry geografie 

Technické univerzity v Liberci) si připravili zajímavý a velmi nabitý 

geologický program. 

Zpočátku se žáci blíže seznámili s geologickým vývojem Země. 

Poznali jsme, že geologické stáří se z převážné většiny určuje podle 

zkamenělin a hornin. Skrze prvohory, druhohory, třetihory a 

čtvrtohory jsme se dostali až do současné doby. Žáci mohli 

pozorovat mapy vývoje pevniny nebo sledovat geologickou mapu 

ČR, kde vyhledávali jednotlivé typické horniny daného 

geologického období. Najít hranice ČR se zdálo býti nadlidským 

výkonem. Druhá část, ta praktická, byla pro žáky mnohem 

zajímavější. Dostala se jim do rukou totiž geologická a 

paleontologická kladiva. Díky kladivům a pořádným ranám získali žáci vzorky vybraných vyvřelých hornin, 

například čediče. Někteří do práce dali tolik sil, že z čedičů lítaly jiskry. Po rozbíjení a získávání vzorků se 

přešlo na další věc – každý si mohl kousek svého vzorku vybrousit. Někdo si možná polámal všechny nehty, 

ale stálo to za to. Na závěr si žáci popsali své geologické vzorky, a tak začíná naše žákovská geologická sbírka. 

Někteří rodiče již určitě mají vzorky vystavené.  
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Tímto geologickým programem vstupujeme do 2. části celé akce, která se uskuteční ve dnech 13.10.-14.10. 

pod Ještědem v Liberci. I když je geologie těžká věda, doufáme, že se alespoň některým žákům program líbil 

a odcházeli s nadšením. 

Mgr. Gabriela Svobodová 

ŘÍJEN  

 Charitativní sběr starého papíru pro Jiříka Ullmanna  
 Sběr kaštanů a žaludů  
 Drogy… Šikana... Kyberšikana... v 9. ročnících  
 Galerie Liberec - Lázně  
 Exkurze zoo - projektový den  
 Geologické bádání II – 8.A  
 Projektový den – “Cestujeme po Evropě”  
 Přípravná třída v CTT  
 Geologické bádání II – 9.A  
 Mapy kolem nás 2021  
 Educa week 2021 – Vzdělání pro každého  
 Sovička naší školičky Lada  
 Divadlo ve školní družině  
 Strašidelné učení  
 4.A v knihovně  
 Plavání 2. a 3. tříd  
 3.A v knihovně  
 Logická olympiáda 

DROGY… ŠIKANA... KYBERŠIKANA... V 9. ROČNÍCÍCH 

Ve středu 29. 9. k nám do třídy 9. B přišla vrchní inspektorka nprap. Adéla Maňasová z Krajského ředitelství 
policie Libereckého kraje. Paní Maňasová pracuje u policie již řadu let, má tedy letité zkušenosti, a proto nám 
přišla vyprávět o věcech, které jsou v dnešní době dost časté a problémové: o návykových látkách (drogách) 
a kyberšikaně, potažmo šikaně. Hned na první pohled bylo vidět, že je do své profese opravdu zapálená a že 
dělá, co ji baví. Nejdříve nám vyprávěla, jak se k drogám můžeme vlastně dostat. Uváděla příklady lidí, kteří 
byli v podobném věku, jako jsme teď my. Říkala nám, jak vypadají lidé, co berou drogy, ukazovala nám, jak 
tito lidé, kteří se dali na cestu s drogami, dopadli. Vše doplňovala osobními zkušenostmi a zážitky. Po této 
přednášce už definitivně vím, že takhle dopadnout nechci. 

Dále nám vyprávěla o kyberšikaně. Co to vlastně kyberšikana je? Jde o šikanu především přes sociální sítě. 
Nejde jen o psaní ošklivých zpráv, ale třeba i o vydírání a sdílení soukromých fotek. Líčila nám, co všechno se 
může stát, pokud kyberšikana/šikana zajde moc daleko. Vždy je dobré se obrátit na nějakou dospělou osobu 
či policii. Většinou se to dá nějakým způsobem vyřešit. Avšak nejednou kvůli tomu někdo spáchal sebevraždu. 
Myslím si, že pokud máme nějaký problém s někým nebo s něčím, měli bychom si o tom s někým promluvit. 
Nebojte se říci si o pomoc a především si dávejte pozor, co dáváte na sociální sítě, protože co tam jednou je, 
to tam i zůstane. Moc děkujeme paní Maňasové za to, že nás navštívila a o těchto tématech nám něco 
zajímavého řekla. Uvědomili jsme si, jak jsou drogy nebezpečné a určitě budeme rádi, když nás paní přijede 
navštívit znovu. 

Mgr. Radka Veselá a žáci 9. B – Adam Kovala, Tereza Ngo, Marco Franeta  
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EXKURZE ZOO- PROJEKTOVÝ DEN  

Jako na objednání se mohl pro sedmé ročníky a několik žáků z osmých ročníků jevit den 5. 10. 2021. To jsme 
se totiž společně vydali do Prahy v rámci projektových dnů zaměřených na objevování krás a zajímavostí 
zdejší ZOO. Proč na objednání? Protože již od rána nám vše krásně vycházelo. Počasí bylo nádherně teplé, 

nepršelo, jen nás malinko přibrzdil stav silnic, ale na 
druhou stranu se povedla poměrně rychle projet dlouhá 
kolona, která začínala již hodně daleko před Letňany.  

V ZOO samotné byl uzavřen pouze pavilon Indonéské 
džungle, naopak byl poprvé otevřen pavilon hrochů. Díky 
tomu nám nic nechybělo k užívání krásy zahrady, 
vyplňování pracovních listů a nasávání informací ze 
zdejších zdařilých informačních tabulí. Chválu si zaslouží 
pracovní morálka většiny skupin, kdy si sami žáci dokázali 
stanovovat cíle poznání, plánovali si cestu po ZOO a 
podobně. Celou dobu nás při bádání hřálo sluníčko, 
dokonce jsme ještě zvládli před zimou lehce opálit 

obličeje.  

Na zpáteční cestě jsme si uvnitř autobusu s panem řidičem a paní učitelkou Novákovou vysloužili obrovské 
ovace, protože ano, měli jsme krátkou zastávku v McDonaldu. Zde jsme to pojali jen lehce, na příjemné 
zakončení povedeného dne.  

Mgr. Ondřej Riljak  

GEOLOGICKÉ BÁDÁNÍ II – 8.A  

Ve středu 13.10.2021 pokračovalo pro vybrané žáky 8.A geologické bádání pod Ještědem. Výprava začala na 
hlavním vlakovém nádraží v České Lípě a za 9 hodin jsme byli opět zpátky. Když se člověk baví, čas utíká 
rychle. Když se člověk nudí, každá minuta připadá jako dlouhá hodina. Dnešní čas strávený v terénu nám 
rozhodně utekl velice rychle. 

Z České Lípy do Liberce jsme ve vlaku jeli téměř sami. Byla to pohoda, kterou vystřídal šok po výstupu z vlaku 
– SLEJVÁK! Rychle jsme běželi koupit lístky na tramvaj, jelikož naše cestování výstupem z vlaku nekončilo. 
Tramvaj nás dopravila na konečnou stanici – Horní Hanychov, kde si nás vyzvedl doc. RNDr. Kamil Zágoršek, 
Ph.D. – odborník, který provázel geologické bádání I. a teď i jeho druhou část. No, a výstupem z tramvaje 
naše cestování znovu nekončilo! Proto jsme se vydali hledat lanovou dráhu vedoucí na Ještěd. Po cestě nám 
opět začalo pršet, ale všichni byli vybaveni oblečením a výbavou do terénu, takže opět pohoda. Cestou na 
lanovou dráhu bylo k vidění spoustu věcí, např. struktura půdních horizontů. O půdních horizontech se 
mnohdy jen učí na základě obrázků, avšak vidět půdu v živých obrazech je k nezaplacení. Následoval přestup 
na lanovou dráhu. Někteří byli strachy bez sebe, ale po psychické podpoře spolužáků se i strach z lanové 
dráhy překonal. KLOBOUK DOLŮ. Na strach totiž nezbýval čas, na Ještědu nás čekal další šok – CHUMELENICE! 
A my můžeme říct, že jsme viděli první sníh letošní zimní sezóny. Takže o víkendu téměř léto, kraťasy, 
sukénky…a dnes kabáty, čepice a rukavice? To tak zkrátka je!  

Ani nehostinné podmínky, které nám přichystalo počasí, nás neodradily od pořádné práce geologů. Na 
dnešním programu byl průzkum usazených a přeměněných hornin. V průběhu cesty nám dalo velkou práci 
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hledání nových vzorků do geologické sbírky. Nicméně kladívka do rukou a křemence, fylity a ani vápence 
nám neunikly. V okolí Ještědu byl slyšet neskutečný rachot geologických kladívek. A o to tu šlo! V neposlední 
řadě jsme též objevili např. 15. poledník či budku pro netopýry. Všichni dnes ze sebe vydali obrovskou energii, 
zvládli střídání počasí (chvíli vysvitlo slunko, poté déšť, sníh, déšť, slunko….), neustálou soustředěnost a 
obratnost v terénu. Děkuji mockrát za vaši spolupráci, zájem i aktivitu. Já hodnotím dnešní den jako velice 
povedený a doufám, že jste stejně nadšeni jako já, protože to stálo opravdu za to (boty a kalhoty od bahna 
se snad vyperou). Dále moc děkuji paní asistentce Janě Kloučkové, která s námi celou akci zvládla s neustálým 
úsměvem na tváři. DĚKUJI a někdy příště!  

Mgr. Gabriela Svobodová  

PROJEKTOVÝ DEN – “CESTUJEME PO EVROPĚ”  

 V úterý 12. 10. si celá naše škola v rámci projektového dne 
vyzkoušela, co to znamená, když se řekne „škola hrou“. Tento 
den byl věnován projektům zaměřeným na poznávání 
evropských států. Každá třída měla za úkol vybrat si jeden ze 
států a vyhledat o něm vše možné – rozlohu, státní zřízení, 
nejdelší řeku, nejvyšší horu, známého básníka, spisovatele, 
politika, typické jídlo a spousty a spousty dalších zajímavých 
informací. Některé třídy v rámci praktické ukázky vařily 
pokrmy charakteristické pro konkrétní zemi, jiné se zaměřily 
na tanec či zpěv. Některé si nacvičily scénku, kterou nám 
připomněly důležitý okamžik v historii dané země. Všichni se 
do tvoření vrhli z plných sil. Žáci přišli do školy výborně 

nachystáni (spoustu zajímavostí si vyhledávali dokonce doma s předstihem). O přestávkách zůstávaly dveře 
tříd zavřené, na chodbách nebylo vidět ani slyšet živáčka. Všichni se s nadšením věnovali svým zemím 
„zaslíbeným“. 

Následující den si žáci v rámci svých ročníků formou prezentací vyměnili získané informace se svými 
spolužáky. Myslím, že „učitel národů“ – Jan Amos Komenský by z nás měl radost. 

Mgr. Radka Veselá  

GEOLOGICKÉ BÁDÁNÍ II – 9.A  

 Po osmém ročníku hned druhý den vyrazila do terénu bádat i třída 9. A. Takže ráno 14. 10. 2021 se neslo ve 

znamení vybavení se teplým oblečením a čajem. Po cestě do Liberce jsme mohli soutěžit, kdo má na sobě 

nejvíce vrstev. Zcela určitě prohrál Honza Bulíř, protože ten celý den absolvoval pouze v mikině, ovšem celý 

den zvládl bravurně, pouze se zapůjčeným deštníkem.  

Jako třída včera před námi jsme kutali a hledali křemence, fylity a vápence. Vše se nám povedlo, a dokonce 
jsme jejich výskyt dokázali i odůvodnit v krajině.  
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Dále jsme přes ještědské pláně dorazili k jeskyním, které pro 
nás byly uzavřené, ovšem vydali jsme se prozkoumat tamní 
oboru Nový prales. Zde už jsem byl málem zimou a deštěm 
zlomený i já, ale síla skupiny, naše morálka a vtipné 
průpovídky Kláry Darebné nás hnaly vpřed. Vidina 
vytopeného vlaku a svačiny byla k nezaplacení. Všichni jsme 
náročnou exkurzi okolo Ještědu zvládli bez omrzlin a věřím, 
že dvojice pojmů borůvčí - fylit, vápenec – schránky mrtvých 
korálů, jedle – původní strom, křemenec – sklářské písky, 
svízel – vápenec se nám v hlavách zapsaly navždy.  

Mgr. Ondřej Riljak 

MAPY KOLEM NÁS 2021  

Že i učivo zeměpisu se dá podat zábavnou formou, se ve čtvrtek 14.10.2021 přesvědčili vybraní žáci 7. 
ročníků. Žáci geografie v praxi využili možnosti se účastnit vzdělávacího programu Mapy kolem nás 2021, 

který se konal v prostorech Krajské vědecké knihovny v 
Liberci.  

Celý den začal nemile zpožděním vlaku do Liberce. Ještě 
štěstí, že jsme měli časovou rezervu a zpoždění nám 
nezhatilo plány. Po výstupu z vlaku nás čekal krátký 
program „procházka Libercem“, během kterého byli žáci 
seznámeni například s dominantou náměstí Dr. Edvarda 
Beneše libereckou radnicí, divadlem F.X. Šaldy nebo 
Krajskou vědeckou knihovnou, tedy naším cílem. 
Program procházky se musel trochu poupravit kvůli 
nepříznivému (deštivému) počasí a zpoždění vlaku. Po 

příchodu do knihovny jsme měli pár minut vypracování úkolu – LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE – který shrnoval 
vše, co žáci během procházky Libercem viděli. Po této aktivitě už přišel hřeb čtvrtečního dne – akce Mapy 
kolem nás.  

Ve 2. patře knihovny byla rozmístěna různá stanoviště, která představovala mapy z různých úhlů pohledu. 
Nacházelo se zde například stanoviště s únikovou hrou, virtuální realitou, 3D scanem či čichovou mapou. 
Největší úspěch sklidila úniková hra s mapami a čichová mapa. Novinkou na akci bylo přenosné planetárium, 
které se taktéž líbilo. Žáci si vyzkoušeli i aktivity pořádané Technickou univerzitou v Liberci, kde získali 
obrovskou pochvalu za jejich vystupování a znalosti.  

Akce rozhodně stojí za vidění, je to zážitek. Avšak než jsme se stihli rozkoukat, už nás střídala další skupina a 
my museli bohužel odcházet. Věřím, že si každý z akce něco odnesl. A když ne z oblasti map, tak alespoň z 
oblasti gastronomie – občerstvení v NC Fórum bylo zárukou úspěchu akce :))).  

Mgr. Gabriela Svobodová  
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SOVIČKA NAŠÍ ŠKOLIČKY LADA  

 Letos poprvé se na ZŠ Lada otevřela přípravná 
třída. Tato třída je pro malé předškoláčky, kteří 
ještě nejsou zcela připraveni na povinnou školní 
docházku a s nástupem do školy potřebují trochu pomoci. Dohlíží na ně naše dobrá kamarádka, sovička 
Lada. 
Po malých krůčcích objevujeme a učíme se nové věci pomocí rozmanitých herních i naučných aktivit. 
Společně se seznamujeme s novými spolužáky, s naší školou a jejím okolím. Od začátku školního roku nám 
pobyt ve škole zpříjemnily již dva výlety. V dětském oddělení městské knihovny jsme pomáhali rozplést 
popletené pohádky. V centru textilního tisku jsme se zase seznámili se sklizní a zpracováním jablek. A to je 
jen začátek. Se sovičkou Ladou nás tento rok čeká ještě spousta dalšího objevování.  
Během roku v přípravné třídě usilujeme o vyrovnání vývoje dětí s ohledem na jejich školní nezralost. 
Snažíme se jim zpříjemnit přechod z MŠ a připravit je na běžný školní režim pomocí rozmanitých herních i 
pracovních aktivit. Každému z dětí věnujeme zvláštní pozornost a pracujeme s jeho individuálními 
potřebami. Rozvíjíme zde vědomosti a dovednosti, které budou od dětí vyžadovány v 1. třídě ZŠ. Rozvíjíme 
jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci a pozornost, hrubou i jemnou motoriku. 
Trénujeme i koordinace oka a ruky pomocí grafomotorických cvičení. V neposlední řadě se zde zabýváme i 
rozvojem slovní zásoby.   
Věříme, že jsou zde naši nejmenší "žáčci" rádi.  

Mgr. Kristýna Heiningerová  

DIVADLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

Tak jsme se po dlouhé době zase sešli na hale. Divadlo Šimona a Pepy nám zahrálo "Doktorskou pohádku". 
Dětem se pohádka moc líbila. Krásně s herci spolupracovaly a reagovaly na jejich otázky. Bylo vidět, že tyto 
společné akce dětem chyběly. Už se všichni těšíme na další pohádku, která bude v listopadu. 

Renata Papíková  
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STRAŠIDELNÉ UČENÍ  

 Žáci 5. B si připravili pro žáčky z 1. B zábavné učení se strašidly a 

kouzelníky motivované blížícím se Halloweenem, který připadne na 

prázdninové dny. Sešli jsme se v tělocvičně, kde se prvňáčci zahřáli 

na sportovních stanovištích nazvaných: UTÍKEJ PŘED STRAŠIDLY, 

TREF SE DO STRAŠIDLA, PROJDI STRAŠIDELNÉ ÚZEMÍ, DONES VEJCE 

KROKODÝLCE, SKOČ PŘES KOUZELNÝ POTOK, VYLEPŠI SI FYZIČKU. V 

prostorách třídy a chodby byla připravena vědomostní stanoviště, na 

kterých si malí školáčci osvojili barvičky, vystřihování, vybarvování, 

dokreslování, kreslení, navlékání korálků, porovnávání čísel a 

přiřazování slabik k obrázkům. 

Stanoviště v převlecích si vymysleli a připravili páťáci s pomocí 

rodičů. Vlastnoručně jim vyrobili soutěžní kartičky a medaile. Amálka 

s maminkou upekly pro všechny soutěžící muffiny s pavoučkem, 

takže k medaili byla také sladká odměna. Páťákům byly odměnou 

úsměvy na tvářích a pochvalné hlášky od všech soutěžících, kteří nám v košíčku přinesli sladké poděkování.   

Děkujeme a přejeme všem krásné podzimní dny.   

Mgr. Miroslava Holubová  

LOGICKÁ OLYMPIÁDA  

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení 

vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a 

pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, 

ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. I naše škola se zúčastnila školního 

kola. Celkový počet soutěžících byl letos 75 237 z 3 286 škol, což není málo.   

V kategorii A (3.-5. ročník ZŚ) byli úspěšní a stali se krajskými semifinalisty: Jakub Veselý, Jegor Frantsev a Milan 

Nefedov. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) zabodoval Maxim Nefedov, který rovněž 

postupuje do krajského semifinále. Těm všem patří velká gratulace a držíme jim palce, aby zvítězili. Je ale potřeba 

pochválit i dalších 23 žáků naší školy, kteří sice nepostoupili, ale někteří z nich dosáhli také na vynikající výsledky.    

Nyní je před námi další matematická soutěž, známá Pythagoriáda. Věříme, že i zde budeme úspěšní, ale to hlavní je, 

že se zúčastníme.  

Za organizátory školního kola Mgr. Iveta Kurdzielová, Mgr. Zbyněk Hradec a Mgr. Jana Adamcová  

LISTOPAD 

 Výzva po památkách Unesco ČR  
 Halloweenská výzva  
 Čtvrtletní třídní schůzky  
 Podzimní výprava 1.A za Dubánky na Holém vrchu  
 Čarodějnická škola v 1.A  
 Halloween u Soviček  
 ŠD - Strašidelný rej  
 Skvělý úspěch na logické olympiádě  
 Knihovna T.G.M.  
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 Projektový den 4.A  
 3.A v knihovně  
 Setkáni s rodiči mongolských žáků  
 ŠD - Kouzelná lucerna  
 Česko vesluje 

 

VÝZVA PO PAMÁTKÁCH UNESCO ČR 

V měsíci říjnu jsme se snažili využít ještě poměrně příjemného počasí a sbírat kilometry na putovní cestu po ČR a jejích 

několika významných památkách. 

K výzvě tradičně velmi sportovně přistoupila třída 5. A. Čtveřice chlapců – Jarda Syrový, Adam Hierman, Kuba 

Hradecký a Domča Kubáč mě zásobovali fotkami svých krokoměrů poctivě opravdu každý den! Moc hezky je podpořili 

navíc další sportovci, v čele s Kačkou Majarovou, Jegorem Frantsevem a Kryštofem Kučerou. Nakonec toto jejich 

počínání vyústilo v opravdu neuvěřitelné drama, kdy by jim ušlá vzdálenost nevyšla pouze o jediný kilometr! Domča 

Kubáč ale neváhal, vzal krokoměr na ruku, a ještě v neděli ve 22:00 začal chodit po bytě, aby celková vzdálenost byla 

kompletní. To nelze opravdu jinak nazvat, než jako třída s cestovatelským a bojovným srdcem. Tento příběh jsem si 

prožil s vámi a drama až do konce mě vážně bavilo. Výzva v tomto případě snad splnila svůj cíl a zúčastněné bavila. 

Dále moc děkuji všem, kdo se zapojili a sportovali. Skvělých výsledků dosáhli například bratři Čepičkové, Péťa Coufal, 

Viky Nováková, David Kubáč, Péťa Ilco, Sofča Kizák a milé překvapení Slávek Bříza s bratrem Ondrou. Mezi učiteli 

měla velmi soutěživého ducha paní asistentka Kubáčová, která zaznamenávala za den 20 a více kilometrů chůze! Dále 

přes dvě stě kilometrů měla paní učitelka Svobodová a šest set kilometrů poslední den vyšvihla paní učitelka 

Majarová. 

Pomaličku lze očekávat ochlazení, s výzvami se tedy budu opět těšit na jaře v turistickém měsíci dubnu. 

 Mgr. Ondřej Riljak 

HALLOWEENSKÁ VÝZVA 

Pondělí, po podzimních prázdninách, se neslo v 

čarodějném duchu. Do školy nastoupili místo dětí 

duchové, čarodějnice, kouzelníci, oživlé mrtvoly,… a to 

proto, že jsme vyhlásili tzv. Halloweenskou výzvu. 

Halloween je svátek, který se slaví 31. října v předvečer 

Všech svatých. Bývá ve znamení dýní, strašidelných 

masek i kostýmů. Tento původně keltský lidový svátek 

se zachoval především v anglosaských zemích, převážně 

v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Oblíbený 

je ale i u nás. 

Myslím, že především děti na 1. stupni si tento den 

užily. Nesmíme však opomenout 2. stupeň, který se sice 

nezapojil v tak hojném množství, ale i zde se masky objevily a my dokážeme každou snahu ocenit. Na závěr bych ocenila 

snahu paní učitelek, že se též nenechaly zahanbit a v masce také dorazily. Všechny masky a kostýmy byly velice 

vydařené a dětem moc slušely. 

Mgr. Radka Veselá 
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PODZIMNÍ VÝPRAVA 1.A ZA DUBÁNKY NA HOLÉM VRCHU 

V pátek 22. 10. 2021 jsme se vydali 

na naši první celodenní výpravu za 

poznáváním podzimní přírody. 

Část cesty jsme se svezli MHD, kde 

nás všichni chválili, jak jsme hodní, 

a část cesty už jsme zdolali „po 

svých.“ Počasí bylo nádherně 

podzimní, trošku foukal vítr, takže 

na nás padaly krásně vybarvené 

listy. Cestou jsme objevovali 

Dubánky – krásné postavičky 

vytvořené z žaludů a také spoustu krásně vybarvených listů. Vrchol Holého vrchu jsme úspěšně zdolali, na zpáteční 

cestu jsme se posílili dobrou zdravou svačinkou a trošku unaveni jsme dorazili do školy. Už se těšíme na další 

pozorování naší přírody. 

Žáci 1. A, Mgr. Jana Rosáková, AP Pavlína Kubáčová 

 

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA V 1.A 

Na pondělí 1. 11. 2021 se 

žáci z 1. A těšili a zároveň 

byly trochu zvědavé, co 

všechno je čeká. Všichni 

jsme dorazili v krásných 

kostýmech, paní učitelka 

zapálila svíčky v 

dýňových strašácích a 

strašidelná škola začala. 

Plnili jsme různé úkoly, 

krásně jsme četli i 

počítali, všem skupinám se podařilo složit těžké puzzle, zazpívali jsme si a zbyla i chvíle na vymalování 

papírové dýně. Školu v kostýmech si někdy rádi zopakujeme. 

Děti z 1. A, Mgr. Jana Rosáková , AP Pavlína Kubáčová 
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HALLOWEEN U SOVIČEK 

V úterý 2.11.si děti z 5.A připravily pro kamarády z přípravné třídy zábavné 

dopoledne inspirované Halloweenem. 

Nejprve si žáci společně zazpívali, p. učitelka Heiningerová předvedla 

dětem zajímavý čarodějnický pokus a páťáci zahráli dětem loutkové 

divadlo. 

Pak už každá „sovička“ dostala kartičku s obrázkem dýně, na které se po 

splnění všech úkolů objevilo několik strašidelných obrázků. 

Dalším společným úkolem bylo ozdobení dýní, výroba strašidelných duchů 

a stavba hradů ze stavebnice. 

Během plnění úkolů si každý žák pochutnal na dobrotách od Nely Zitové a 

její maminky. 

Společné dopoledne uteklo jako voda. Památkou dětem z 5.A zůstanou krásné sovičky, které děti dostaly od kamarádů 

z přípravky. 

Mgr. Jana Adamcová 

ŠD – STRAŠIDELNÝ REJ 

 

Strašidelné odpoledne plné 

zábavy, tance a soutěží prožily 

děti v pondělí 1. 11. ve školní 

družině. Strašidelný rej se vždy 

těšil velké oblibě a ani letošní 

rok tomu nebylo jinak. Na hale 

prvního stupně se sešlo velmi 

mnoho krásných, nápaditých 

kostýmů. Bylo vidět, že nad 

výrobou některých kostýmů 

strávily děti dlouhé hodiny. Celé 

odpoledne jsme si všichni užili a 

domů jsme odcházeli zase 

bohatší o další pěkný zážitek. 

Renata Papíková 
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SKVĚLÝ ÚSPĚCH NA LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

V pátek 5. 11. se Jakub Veselý, Jegor Frantsev (5. 

A), Milan Nefedov (4. B) a Max Nefedov (6. A)  

vydali v doprovodu paní učitelky Adamcové do 

Liberce. Konalo se tam krajské kolo Logické 

olympiády. Tuto soutěž hostila Technická 

univerzita Liberec, což je prostředí, kam se běžně 

žák základní školy nepodívá. A my měli tu možnost 

nasát vysokoškolskou atmosféru. Možná právě 

toto prostředí ovlivnilo bojovnost všech chlapců, 

kteří dali do řešení logických záludností vše. A 

úspěch se dostavil. Jegor Frantsev se umístil na 

neuvěřitelném 3. místě a postupuje do 

celostátního finále, které se uskuteční v Míčovně 

Pražského hradu 29. 11. 2021.     Ani Jakub Veselý 

nezklamal a vybojoval hodnotné 7. místo a Milan 

Nefedov 34. místo. 

Kluci skvěle reprezentovali naši školu a my jim 

děkujeme. 

Jegorovi držíme pěsti na republice. 

 

Mgr. Jana Adamcová 

 

PROJEKTOVÝ DEN 4.A 

Ekocentrum- Brniště 

V úterý 9. listopadu jsme jeli autobusem do ekocentra Včelín. 

Téma projektové dne bylo: Bylinky z naší zahrádky. 

Co se nám nejvíce líbilo? 

 výroba levandulového mýdla do formiček 

 malování dřevěné krabičky 

 míchání čaje na nachlazení- lipový květ, šípek, černý 

bez, maliník 

 výroba voňavého brouka 

 skládání obrázků bylin a luštění přesmyček 

 pracovní postup výroby másla, jogurtu a tvrdých sýrů 
Tento den jsme si moc hezky užili a nové ekocentrum se nám líbilo. 

Mgr. Hurčíková Ilona 
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ŠD – KOUZELNÁ LUCERNA 

Dne 22. 11. nás opět navštívili 

herci s divadlem "Šimona a 

Pepy". Tentokrát přijeli s 

pohádkou Kouzelná lucerna. 

Dětem se moc líbila a byly 

nadšené. Kdyby to šlo, účastnily 

by se představení nejraději 

samy. Hercům pomáhaly a 

skvěle se do příběhu 

zapojovaly. Všichni přítomní tak 

prožili velmi příjemné a vtipné 

odpoledne. 

Renata Papíková 

 

 

 

 

ČESKO VESLUJE 

Dnes mezi žáky naší školy 

zavítala Jitka Tollarová z Labe 

arény v Račicích. 

Račice je sice malé městečko 

na Labi poblíž města Štětí, ale 

velké svým umělým vodním 

kanálem, na kterém trénují 

čeští špičkoví veslaři a 

kanoisté. A na úvod malý kvíz. 

Víte, jaký je rozdíl mezi 

veslařem a kanoistou? Naše 

děti už to ode dneška vědí. 

Veslař jede vždy pozpátku a 

určitě se vám vybaví jména jako 

Ondřej Synek nebo Mirka 

Knapková. Pro ty starší pak 

Václav Chalupa, stříbrný 

medailista z olympiády v Barceloně. Zatímco kanoista jede dopředu a jména jako Martin Fuksa nebo Josef 

Dostál nejsou po uplynulé olympiádě také úplně neznámá. 
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Hlavními cíli projektu „Česko vesluje“ je atraktivní a zábavnou formou podporovat sport u dětí, posilovat rozvoj 

osobnosti sportovce a podporovat rozvoj olympijských sportů. Ale samozřejmě i motivovat školy k moderní náplni 

tělocviků. Projekt "Česko vesluje“ funguje již 5 let, zapojilo se do něho více než 50 škol a téměř 6000 žáků. A my byli 

dnes u toho!! 4 veslařské trenažery byly připraveny na celý den v jedné z našich tělocvičen. 

Žáci našich 5. až 9. tříd si dnes zajeli tzv. „univerzální trať“ 4 x 100 metrů. Kromě toho však existují i další školní závodní 

tratě, např. 4 x 1 km. Podstatou celého dne však nebyl výkon jednotlivce, ale perfektní spolupráce celých týmů vždy v 

rámci jedné třídy. Správné sezení, správná technika, správná předávka, rychlé upínání a odepínání nohou, rychlé točení 

ve štafetě a samozřejmě fandění a vzájemná podpora celého týmu – to vše přispělo ke skvělé náladě a nadšení dětí. 

Vše pod taktovkou instruktorky Jitky a za pomoci učitelů tělocvikářů. Atmosféra byla perfektní, bylo vidět, že aktivita 

děti baví a je vítanou změnou. 

Každá třída si vždy veslování vyzkoušela a ke konci vymezeného času si daly týmy mezi sebou dvoukolově veslařský 

souboj. Někdy zvítězila děvčata, ve vyšších ročnících spíše chlapci, v některých třídách bojovaly mezi sebou smíšené 

týmy. Ale zvítězili nakonec všichni, kdo se zúčastnili! 

Veslařské trenažery by měly pak doputovat do naší školy na zapůjčení cca na 14 dní v lednu, tak si děti budou moci 

opět vše zopakovat a zatraktivnit si hodiny tělocviku, popř. přestávky. 

Tak možná se najde mezi našimi žáky nástupce trojnásobného medailisty z OH Ondry Synka nebo zlaté olympijské 

medailistky Mirky Knapkové :-). 

  

Mgr. Jarmila Nováková 

PROSINEC 

 01.12. – Florbalový ČEPS CUP 2021 
 03. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD) 
 Bobřík informatiky 
 07.12. – Listopad – měsíc filmů na školách 
 Pythagoriáda 2021 
 13.12. – 2. schůzka žákovského parlamentu 
 Vánoční discobruslení 
 17. 12. – Třídní besídky  
 Schránka a vzkazy pro Ježíška 
 Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD) 

FLORBALOVÝ ČEPS CUP 2021 

I v této nepříznivé době jsme měli možnost sportovat na 
meziškolní úrovni. Možnosti zúčastnit se turnaje si moc 
vážíme, protože jsme díky tomu mohli ukázat, co nám daly 
naše ranní ladské tréninky. Dne 1. 12. jsme vyrazili v bohužel 
lehce oslabené sestavě na turnaj utkat se s těmi nejlepšími 
týmy z okresu Česká Lípa. Po úvodním zápasu, kdy jsme 
vyhráli 12:4 proti Novému Boru, jsme cítili, že to bude náš 
velký den. Forma a nálada v týmu byla výjimečná a postupně 
jsme se stávali postrachem všech týmů. Postupně jsme 
přidávali jednu výhru z druhou, porazili jsme dokonce i velké 
favority ze školy Špičák a Slovanka. Náš tým si proklestil cestu 
až do finále, kde jsme vyhlíželi soupeře a do poslední chvíle 
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jsme netušili, s kým nakonec změříme síly. Nakonec to byl soupeř ze ZŠ Slovanka, kterého jsme porazili i 
podruhé, přestože jeho fanoušci byli nepřeslechnutelní a vytvořili elektrizující atmosféru. Všem týmům moc 
děkujeme za skvělé a férové zápasy. 

My už opět trénujeme a těšíme se na krajské kolo v Liberci, kam jsme se po právu kvalifikovali.  

Speciální poděkování patří Vojtovi Profeldovi ze třídy 5. B, který na sebe vzal tíhu absence brankáře a tuto 
funkci zastal. Předvedl silného týmového ducha a díky tomu si vysloužil pro tento den kapitánskou pásku. 

Hráči, kteří nás reprezentovali: Dominik Zdich, Jaroslav Holeček, Filip Oliver Kizák, Martin Matura, Sebastian 
Lukaszuk, Vojta Profeld 

Mgr. Ondřej Riljak 

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE 

 

 V pátek 3. prosince nás navštívil Mikuláš, andělé, čerti v čele s Luciferem. Tak, jak se v naší škole stalo již 
tradicí, žáci devátých ročníků se zhostili tohoto úkolu. V dnešní covidové době to nebyl úkol právě lehký. 
Několikrát se střídali herci, protože bohužel někteří museli během nacvičování nastoupit do karantény. Vše 
se v dobré obrátilo, když se nám podařila nacvičit scénka. Žáci 9.B spolu se dvěma dívkami z 9.A s velkou 
chutí předvedli opravdu dobrý výkon ve všech třídách naší školy. 
 
Nejprve nastoupil Belzebub, který byl celý popletený a 
nevěděl, kde se ocitl. Za ním přišla Luciferka, pekelná 
královna. Spolu odměnili své budoucí žáčky uhelným 
bonbonkem. Děj scénky se dále ubíral jen dobrým směrem. 
Přišel Mikuláš spolu s anděly. Děti zazpívaly nebo řekly 
básničku a za to byly odměněny sladkostmi. Závěr opět patřil 
čertům, kteří proběhli třídu a řádně ji vymetli. 
  

Našimi herci mikulášské scénky byli: 
Mikuláš - Matyáš Komárek  

Andělé – Alžběta Kratochvílová, Anna Šrámková 

Luciferka – Kristýna Kloučková 

Belzebub – Petr Buriánek 

Čerti – Miroslav Chovan, Nikola Kubátová 

Pomocnice celé režie – Amálka Šeborová, Nikola Ritschelová 

Milé děti, přejeme vám všem krásný a pohodový adventní čas! 
  

Mgr. Alena Hladoniková 
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BOBŘÍK INFORMATIKY 

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. 

Soutěž je určena pro bystré žáky, kteří mají zájmem o svět technologií. Probíhá v pěti věkových kategoriích 
od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěží se online. 
 
Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že 
informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, 
algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. 
  

V letošním 14. ročníku soutěžili žáci od pátých ročníků. 
Soutěžilo se v rámci hodin informatiky. V kategorii Mini se 
podařilo 14 žákům stát se úspěšnými řešiteli, nejlepších 
výsledků dosáhli Patricie Líbalová (192 b.), Jakub Veselý 
(192 b.) a Jegor Frantsef (180 b.). 
V kategorii Benjamín soutěžilo 79 žáků, úspěšně 29, nejlepší 
skóre měl Jegor Frantsev (192 b.), Falta Matouš (180 b.) a 
Nastoupilová Adéla (176 b.). 
V kategorii Kadet (8. a 9. r.) 87 žáků, z toho 32 úspěšně. 
Nejvíce bodů získali Marco Franeta (176 b.), Blažek Tobias 
(168 b.), Jan Bulíř (jako první 164 b.). 
  

 Za kabinet informatiky Mgr. Iveta Kurdzielová  

LISTOPAD – MĚSÍC FILMŮ NA ŠKOLÁCH 

Po dlouhé době jsme se zase mohli zapojit v rámci dějepisu do projektu Příběhů bezpráví – Listopad – měsíc 
filmů na školách. Projekt spočívá v tom, že nám organizace zašle mnoho historických materiálů k dějinám 
20. st. a taktéž vybraný dokument. K promítání dokumentu je pozván pamětník, který hovoří k tématu. Letos 
jsem vybrala film zabývající se osudem Dagmar Šimkové, která byla v 50. letech vězněna pro svůj odmítavý 
postoj ke komunistickému režimu. 
 
Do 9. B přišel v úterý 7. 12. historik českolipského muzea 
Tomáš Cidlina, který se zabývá nejen dějinami Českolipska. 
Žákům promítl prezentaci o dějinách v naší zemi od roku 
1948, kdy nastoupili k moci komunisté, kteří měli na 
svědomí mimo jiné i věznění Dagmar Šimkové. Z přednášky 
jsme se dozvěděli mnoho informací o komunistickém 
režimu. Vyprávění bylo o to poutavější, že bylo zaměřeno 
konkrétně na Českou Lípu. Často  byla zmiňována těžba 
uranu, která na Českolipsko přilákala mnoho nových 
obyvatel. Doteď chemickou těžbu uranu musí zachraňovat 
závod Dynamo, který se stará o čistotu vody. Dozvěděli jsme 
se, že v České Lípě bylo mnoho kovaných komunistů, kteří ještě v roce 1987 (2 roky před pádem 
komunismu) odhalili 4 metrovou bronzovou sochu Lenina před dnešní ZUŠ (původně to bývalo sídlo 
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českolipské KSČ, tzv. „Bílý dům“). Socha dodnes leží ve skladu v ČL v ulici Na Poříčí. Mimochodem: před 
Vagónkou stála socha Klementa Gottwalda. Náš okres byl vůbec velkým příznivcem soch „velikánů“: ve 
Cvikově byla odhalena první Stalinova socha ve střední Evropě, a to v roce 1961. 
 
Soch jsme měli dostatek, zato historických budov jsme si nevážili, v roce 1989 byl vyhlášen demoliční výběr 
na zbourání Unionky. Ještě že přišel listopad a Unionka nalezla své restaurátory. Pan Cidlina nás dále 
seznámil s českolipskými disidenty, jako byli např. Zdeněk Jelínek či Ladislav Lis, ukazoval historické 
dokumenty a staré fotky České Lípy. Jeho vyprávění bylo opravdu zajímavé, živé a přineslo mnoho nových 
informací. 
 
Mgr. Dominika Holubová 

RADOST Z MALIČKOSTÍ 

Každý z nás se jistě těší na vánoční klid, pohodu a třeba i na nějaký ten vánoční dárek. I dobré skutky k tomuto 
období patří a my jsme se jeden takový skutek rozhodli vykonat.   

Díky mé asistentce Věrce Šimáňové a jejím kontaktům ze Senior 
centra v Novém Boru vznikl projekt "Radost z maličkostí". 
Pomocnou ruku při realizaci poskytla také asistentka Péťa 
Nesládková. Cílem projektu bylo předání dobré vánoční nálady 
a uskutečnění mezigeneračního setkání.   

Děti z přípravné třídy ZŠ Šluknovská pro klienty Senior centra v 
Novém Boru společnými silami vytvořily vánoční dárek v podobě 
závěsné prostorové dekorace. V plánu byla i návštěva centra. 
Vzhledem k situaci jsme se však rozhodli pro distanční 
pokračování projektu a natočili jsme video se zpěvem koled.   

Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli udělat něco pěkného i 
během pandemie a doufáme, že klientům ze Senior centra i Vám 
ostatním udělal tento projekt radost.   

Přejeme Vám šťastné a veselé svátky. 

Mgr. Kristýna Heiningerová 

2.SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - ONLINE 

Další schůzka žákovského parlamentu se měla konat klasicky ve škole a již v listopadu. Bohužel 
epidemiologická situace nám setkání překazila, a my se tak museli vidět až online 13. 12. I když tuto formu 
příliš nepreferujeme, někteří žáci ji uvítali, neboť byli právě v karanténě, a přesto tak mohli být s námi. Jak 
řekla Nela Tryhubová: „Já jsem tak ráda, že je parlament online, úplně mi rozzářil den!“ To nás paní učitelky 
velmi potěšilo a musíme říct, že i my jsme byly po schůzce opět nabity energií.  

Tak tedy, co se řešilo: 

1.  Připomněly jsme dětem, aby si vzaly k zapisování své nové bločky a propisky, které od školy obdržely 
(fota z předávání budou ve fotogalerii). 
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2. Oznámily jsme, že se budou rozdávat vouchery za akci Ukliďme Česko, kterou parlament pořádal vloni. 
Vouchery na smazání známky či možnost opravy testu dostali všichni žáci, kteří se nejvyšším počtem 
„uklízejících“ dostali na 1. – 3. místo. (vouchery rozdány 14. 12.) 

3.  Informovaly jsme o Ježíškově poště: pod vánoční strom u žákovského vchodu bude umístěna Ježíškova 
krabice na přáníčka. Do té mohou všichni nosit svá přání pro spolužáky, paní učitelky, paní asistentky atd. do 
čtvrtka 16. 12. V pátek se krabice vybere a parlamenťáci z 9. tříd přáníčka roznesou. 

4.  Připomněly jsme, kde visí schránky důvěry – u paní sekretářky Kurucové a cestou do jídelny. 

5.    Ptaly jsme se, jaké celoškolní akce třídy navrhují. Takový byl výsledek: deskové hry (kroužek); štafetový 
běh, turnaje (šachy, piškvorky); průvod lampionů; projektový den; Erasmus, stavba sněhuláka, SuperStar 6. 
B, nejlépe vyzdobená třída, pokusy. Dohodli jsme se, že bychom se na příštím parlamentu snažili dát 
dohromady SuperStar, pokusili se uspořádat šachový a piškvorkový turnaj jindy než o Vánocích, v týdnu, kdy 
bude hodně sněhu, vyhlásili výzvu na stavbu nejhezčího sněhuláka na školním hřišti a před Velikonocemi 
soutěžili o nejlépe vyzdobenou třídu. 

6.  Poté už přišly na řadu připomínky: 

a)       Žáci se ptali, zdali by se v jídelně 
nemohly dávat ubrousky, je-li nějaké ovoce 
typu pomeranč, mandarinka apod. 

b)      Poté se ptali, zda by se někdy mohlo 
uvařit nějaké italské menu. Při této příležitosti 
by si zase rádi odhlasovali jídlo k 1. 6. = Dni 
dětí. 

c)       Možnost vytvoření náramku přátelství 
školy – aby se ti, kdo se cítí osaměle, aspoň 
trochu cítili být spjati s celou školou. 

d)      9. A měla zvláštní otázku: nemohly by ve 
třídách viset portréty aktuálního prezidenta? 

7.       Takže nám vyšly tyto úkoly na příště: 

a)      VYBRAT VE TŘÍDĚ 2 JÍDLA, O KTERÝCH BUDEME HLASOVAT JAKO O KANDIDÁTECH NA DEN DĚTÍ 
b)      VYMYSLET, JAK MŮŽEME POMOCI DĚTEM, KTERÉ SE CÍTÍ VE TŘÍDÁCH OSAMĚLE (a věřte, že jich je dost) 

c)       PROMYSLET SI DETAILY SOUTĚŽE SUPERSTAR 

Chceme všem zúčastněným a nápaditým žákům moc poděkovat a těšíme se na setkání. 

Mgr. Dominika Holubová, Mgr. Gabriela Svobodová a Mgr. Nikola Dědková 

PYTHAGORIÁDA 2021 

Školní kolo matematické „Pythagoriády“ se letos konalo na podzim. Z naší školy se ho zúčastnilo 33 žáků 6.-
9. ročníků. Osm úspěšných řešitelů bylo v prosinci vysláno do okresního kola, které se tentokrát 
organizovalo on-line.  
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Umístění řešitelů v jednotlivých kategoriích nebyla vůbec špatná. Deváté ročníky reprezentovali žáci: Jan 
Bulíř 9. A (9.-12.místo) a Michaela Efflerová 9. B (25. místo) z 26 soutěžích, osmé ročníky: Tobias Blažek 8. 
A (8.-12.místo) a Jan Moštěk 8. B (16.-22.místo) ze 47 soutěžících, za sedmé ročníky to byl žák 5.A Iegor 
Frantsev (5.místo) ze 7 soutěžích a za šesté ročníky: žák 5.A Jakub Veselý (3.-4.místo), Filip Socha 6. A (22.-
23. místo) a Tadeáš Lorenc 6. B (24.-26.místo) ze 31 soutěžících. 
 
Všem účastníkům školního a okresního kola patří velká pochvala za účast v soutěži a konkrétně Jakubovi 
Veselému z 5.A velká gratulace za dosažené vynikající, diplomem hodnocené, umístění v kategorii šestých 
ročníků.  
 
Mgr. Zbyněk Hradec a Mgr. Iveta Kurdzielová   
 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ 

Rok se s rokem sešel a opět tu jsou za pár dní Vánoce. Než zítra zakončíme poslední den tohoto roku ve škole 

třídními besídkami, čekal nás dnes ještě sportovní den. Přesto, že epidemiologická situace není úplně příznivá 

a spousta školních akcí se musela zrušit, letošní vánoční 

discobruslení nakonec dopadlo dobře a již počtvrté jsme 

mohli na led vyrazit.  

Tentokrát organizace tohoto dne proběhla trochu jinak 

– ráno na ledě řádily děti z prvního stupně, kteří si to jistě 

moc užily. A od 10 hodin je vystřídal stupeň druhý, který 

též nastupoval na led s velkým nadšením. 

Za doprovodu moderní hudby kroužily děti na ledě téměř 

2 hodiny. Pro některé děti to byla premiéra, pro naše 

deváťáky „bohužel“ derniéra. Věřím, že si to tedy užili 

dvakrát tolik a že na to budou rádi vzpomínat. 

Mgr. Radka Veselá  

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ A ROZDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V 1.B 

Ještě, než nastaly Vánoce, dětem do 1. B byl nadělen 
předčasný dáreček, přičemž jeho rozbalení si musely 
zasloužit. Ráno dětem v jejich adventním kalendáři přistál 
dopis se vzkazem, co je čeká a co všechno mají za úkol. 
Poprvé si děti vyzkoušely pracovat ve skupinách na tzv. 
stanovištích. Za splněné úkoly získávaly razítka. Když je 
nasbíraly všechna, mohly si dárek rozbalit. 

Děti na stanovištích vymýšlely slova začínající na různá 
písmenka, trénovaly jejich psaní, skládaly a četly slabiky na 
obrázcích a mnoho dalšího. Práce se jim velmi vydařila, a tak 
si dárek rozbalily. Děti byly nadšené, když našly plno 
slabikářů, které si ihned rozdaly a začaly v nich pracovat.  
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S dětmi se mi pracovalo velmi pěkně. Dostávají ode mne velikou pochvalu a už se moc těším na další práce 
na stanovištích. 

No jo, však už to jsou velcí školáci!  

Ve čtvrtek 16. prosince jsme oslavili Vánoce společně celá třída 1. B. Děti se vypravily na vánoční putování 
Českou Lípou, přičemž po celou dobu cesty plnily různé úkoly a učily se novým věcem. Dostaly také pracovní 
list, který měly za úkol postupně vyplňovat. Za jeho vyplnění a splnění všech úkolů, si děti mohly najít 
schovaný poklad. A protože byly všechny děti moc šikovné a velmi hodné, poklad našly.  

No a za to, že děti celou cestu ušly samy a s úsměvem na 
tvářích (nutno říct, že za celý den nachodily 9 km), zasloužily 
si také malé překvapení. Občerstveny byly vánočním 
punčem a cukrovím. 

Výlet byl úžasný. Všichni jsme si ho moc užili a už se těšíme 
na další třídní zážitek!   

Mgr. Nikola Dědková, AP Bc. Věra Šimáňová 

 

 

LEDEN 

 Lyžařský kurz pro žáky 3. – 5. ročníků 
 MŠ v dílnách 
 Školní kolo zeměpisné olympiády 11. 1. 2022 
 Čeps florbalový turnaj 
 Den sněhu 
 Školní kolo olympiády ČJ  
 Školní kolo – dějepisná olympiáda 
 Okresní kolo v běžeckém lyžování 
 Okresní kolo – Matematická olympiáda 
 Školní kolo – olympiáda v anglickém jazyce 
 1. A v knihovně TGM 
 4. A v knihovně TGM 

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO ŽÁKY 3. – 5. TŘÍDY 

První lednový týden je na naší škole vždy zasvěcen lyžování žáků 3. až 5.třídy. 

Letos odjezdu do Příchovic předcházelo povinné testování. Vše dopadlo pozitivně, vlastně „covid negativně“, 
a tak nic nebránilo vyrazit horám vstříc. Trochu vrásky nám dělalo počasí, které jako tradičně se po Vánocích 
tváří spíše jarně. To ale nemohlo odradit 32 nadšených malých lyžařů a jejich instruktory. 
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Po příjezdu byli žáci rozděleni do 3 družstev a pod vedením instruktorů (R. Častulík, R. Papíková, T. Majarová 
a J. Adamcová) vyrazili na sníh. Podmínky nebyly ideální, lyžovat se ale dalo. Bohužel úterý celý den 
propršelo, připravili jsme proto dětem náhradní program. Čekal je vědomostní kvíz, turnaj v piškvorkách a 
smyslové hry. Středeční ráno všechny překvapilo. V noci nasněžilo a probudili jsme se tak do sněhové 
pohádky. Další dny už neměly chybu. Sníh, občas i sluníčko a perfektně připravené sjezdovky v Příchovcích U 
Čápa. Nadšení některých malých lyžařů udělalo velkou radost nám dospělým. Všechny nás zahřálo u srdce, 
když jsme slyšeli, jak jeden z žáků říká: „Lyžování je lepší než 
mobil!“ 

Pohodovému týdnu určitě přispěla i chutná jídla kuchaře Lukáše 
a celkově příjemné ubytování již tradičně v chatě Pod Štěpánkou. 
Pět dní uteklo jako voda a já věřím, že lyžování se stane součástí 
života všech účastníků tohoto lyžařského kurzu. 

Mgr. Jana Adamcová 

 

MŠ V DÍLNÁCH 

Velmi oblíbené bývají návštěvy MŠ Bratří Čapků v dílnách. Zde pod vedením pana učitele Hanáka děti 
tvoří a spolupráci si vždy moc užívají. Jsme rádi, že děti následně přicházejí do známého prostředí a že se 
k nám celkově moc těší. 

Mgr. Ondřej Riljak 

 

 

 

 

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO 

Dne 12.1.2022 se již tradičně uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Kategorie A dala prostor 
vyniknout 6. ročníkům, nicméně se zúčastnilo pouze 5 účastníků ze 6.A. Šance na postup do okresního kola 
byla tedy obrovská, protože i letošní ročník umožňuje postup 3 nejlepších účastníků z každé kategorie. Max 
Nefedov, Filda Socha a Sára Pospíšilová byli těmi největšími dravci, kteří se ujali vedení a tvoří trojici 
postupujících do okresního kola za kategorii A. 
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Další kategorie B i C byly velice početné. Pro úspěch tedy museli účastníci 
soupeřit s větším počtem zeměpisců. Přesto byly výkony celkem vyrovnané 
a roli v postupu do okresního kola mnohdy sehrál 1 bod nebo časové rozmezí, 
kdy byla olympiáda odevzdána. Za kategorii B tedy vysíláme do okresního 
kola Jendu Cagalu, Kačku Staňkovou a Honzu Chloudu, kteří urvali nejvíce 
bodů. V kategorii C byly postupové body velice těsné. Největším 
překvapením byl David Korobkin, který zazářil v kategorii C a porazil 
zúčastněné osmáky i deváťáky. Do okresního kola tedy vysíláme Davida 
Korobkina, Kubu Šafránka a Matyho Komárka. Honza Moštěk drtil 2.-3. 
místo dohromady s hochy, získal stejný počet bodů, nicméně odevzdal test v porovnání s kluky nejdéle.  
Jak se tak díváme, dívčí obsazení je ve velice skromné míře. Ať už jsi holka nebo kluk, doufáme, že se 
okresního kola v online podobě ujmete všichni v plné síle a se vší počestností. Všem moc děkujeme za účast. 

Odměna vás nemine.  

Mgr. Gabriela Svobodová & Mgr. Ondřej Riljak  

ČEPS – FLORBALOVÝ TURNAJ 

Krajské kolo ve florbalu, kam jsme se kvalifikovali v prosinci loňského roku, se konalo dne 14. 1. 2022 v Liberci 
u Home Credit Arény. Ukázat se přijely ty nejsilnější týmy z Libereckého kraje – ZŠ Riegrova Semily, Stráž pod 
Ralskem, ZŠ Dobiášova, ZŠ Železný Brod a my. 

Turnaj začal ve velkém tempu, bylo znát, že všechny týmy jsou dobře připravené, odpočinuté a nahecované. 

Nám byl losem stanoven na rozjezd soupeř ze Železného Brodu, který se vyznačoval vyrovnanou a kompaktní 
hrou. Ta nám po celý zápas dělala problém, ale nakonec jsme urvali výhru 2:1. Celý zápas jsme se vyrovnávali 
s betonem, který si na nás soupeř připravil. Neproměněné šance nás nakonec mrzely, ovšem to jsme v této 
fázi turnaje ještě nevěděli. 

Do druhého zápasu jako kdybychom si přinesli lehké nesoustředění a rozladění, kdy jsme asi po minutě 
a třiceti vteřinách prohrávali již 2:0. To se nakonec ukázalo jako naše slabina, protože tuto situaci náš tým do 
té doby nepoznal a nemusel ji řešit. Chlapce to natolik rozhodilo, že se naše kombinační hra úplně rozpadla, 
minimálně sedmkrát jsme netrefili prázdnou bránu, a to nás nakonec stálo vítězství. Prohra 8:2 byla pro nás 
velmi bolestivá. Nenakoplo nás ani power play, kdy jsme smolně inkasovali do naší odkryté svatyně. V této 
fázi turnaje to s námi nevypadlo vůbec dobře, hráči jako kdyby si přestali věřit a úplně zapomněli, co mají 
natrénováno a co vše dovedou. 

Do třetího zápasu před námi bylo spousty práce, především srovnat si hlavu a znovu najít naší koncentraci. 
Proti nám stál soupeř z Liberce – ze ZŠ Dobiášova. Kluci naštěstí chytili druhý dech, začali opět makat 
a ukázali, že nezapomněli, jak rozvlnit síť. Soupeřův gólman nakonec musel míček ze své branky lovit rovnou 
pětkrát a my si připsali sladké vítězství v poměru 5:1. Mně udělalo radost opět objevené sebevědomí a 
dokázání, že v důležitých momentech kluci umí makat a vzít na sebe zodpovědnost. 

Tento soupeř nás nakonec mohl posunout do finále, ale 4 vteřiny před koncem nakonec dostal gól 
a remizoval se Semily v poměru 3:3. Takto blízko jsme nakonec od finále byli… 

Stačilo by, kdybychom posledního soupeře a celkového vítěze ze Stráže porazili. Sice jsme ho po celý zápas 
mačkali, ale bohužel nám obstojně vzdoroval, a nakonec vyválčil svorný výsledek 3:3. Což nám nestačilo, 
protože hráči ze Semil měli lepší skóre. 
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Malou náplastí na naše zklamání bylo nominování 
Dominika Zdicha do All-star týmu Libereckého kraje. 

Dále děkujeme tatínkovi Dominika Zdicha za pomoc 
s dopravou na turnaj a také děkujeme všem, kdo nám 
drželi palce. Soupeřům děkujeme za skvělé zápasy a 
vítězi držíme palce v republikovém finále. 

Školu reprezentovali: 

Jaroslav Holeček, Filip Oliver Kizák, Matyáš Čepička, 
Dominik Zdich, Lukáš Skopec, Sebastian Lukaszuk, 
Martin Matura, Vojtěch Profeld 

Mgr. Ondřej Riljak 

DEN SNĚHU 

V pondělí 17.1. se žáci třetích ročníků zúčastnili výukového 
programu "Světový den sněhu". Dozvěděli se, proč slavíme den 
sněhu, jak je voda nutná pro život a že se nikam neztrácí, jen se 
mění v různá skupenství. Připomněli si, co je to koloběh vody v 
přírodě a během pokusu poznávali unikátní vlastnosti vody a růst 
sněhových krystalů. Zjistili jsme také, že každá vločka je jiná a 
neopakovatelná. Nakonec jsme si vločky i vyrobili. Děkujeme p. 
Ličaverové za hezké dopoledne.  

Mgr. Silvie Pospíšilová 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY ČJ 

Olympiáda z mateřského jazyka se letos konala netradičně 19. ledna, většinou to bývá předvánoční čas, vloni 
vzhledem k epidemiologické situaci vůbec. To znamená, že v době, kdy píšeme různé testy, opakování či se 
koná ústní zkoušení, tak další test pro žáky ve znalostech českého jazyka. Proto už v úvodu velká pochvala 
všem, kteří se zúčastnili! A protože ani současná situace není „růžová“, museli se aktéři rozdělit do dvou tříd, 
kde seděli v lavicích po jednom žákovi, a jak jinak, než s rouškou na ústech. Byli jsme takoví 
utajení!  Olympiáda se klasicky skládala ze dvou částí, v první se žáci zamýšleli nad různými zapeklitostmi 
slov, jejich významy, výslovností…úpravou souvětí aj. Tady bych podotkla, že mnohdy jednoduchá záležitost 
se zdála velmi složitá a naopak…možná i Damoklův meč v podobě omezení časem sehrál u řady svou roli. V 
druhé části děti zpracovávaly slohové téma: U nás na náměstí / návsi - formou prózy, doporučená délka 200-
300 slov. A zde se ukázali správní čtenáři, chviličku přemýšleli, a pak se chopili pera a už to jelo! Nejtěžší je 
vždy první věta, říkám po leta dětem, a tak tomu bylo i zde. 

Čtenáři nečtenáři, každý se s úkolem popasoval po svém a nutno podotknout, že mnozí velmi pěkně. Vznikla 
řada popisů našeho českolipského náměstí /Ondra Choma, Adam Kovala, Viktorka Jurkáčková/ , ale také 
něco na způsob pověsti /Kuba Šafránek/, příběh /Áda Červinků, Nela Jirásková/, ale bohužel nezískali 
potřebný počet bodů v 1. části. Takže, do okresního kola, které se koná v březnu, postupují z 8. A Tobias 
Blažek a z 9. B Tereza Ngo. Tobias zpracoval slohové téma s historickým zaměřením k našemu náměstí 
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a Terka zase směrem do budoucnosti. Oběma srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v kole 
okresním!!! A všem účastníkům ještě jednou patří také pochvala, že tak statečně obhajovali mateřský jazyk!  

Děkuji za pomoc paní učitelce Radce Veselé! 
  
Mgr. Jana Roubíčková 

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 

Konečně se letos mohlo uskutečnit také školní kolo Dějepisné olympiády. Historicky jsme se přenesli 
v pondělí 24. 1. do období, kdy měla na dění v životech všech velký vliv šlechta. Téma olympiády 
znělo: „Šlechta v proměnách času.“ 
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se olympiády zúčastnil poměrný velký počet zájemců. A již 
podruhé se mi podařilo mezi účastníky 
získat několik žáků ze 7. tříd – Jakuba 
Hamžíka a Jana Cagalu ze 7. B a Viktorii 
Novákovou ze 7. A. 
Musím podotknout, že zvlášť Viki se 
nevedlo vůbec špatně, výsledným počtem 
bodů by se zařadila mezi úspěšné řešitele. 
Mezi přihlášenými byli i další sedmáci, ty 
však zmohl covid. 
Přesuneme se k výsledkům: 

Absolutní vítěz Tobias Blažek z 8. A získal 
58 bodů ze 60 možných! Je to opravdu 
neuvěřitelný výkon. Za Tobíkem se na 2. 
místě umístil Petr Buriánek se 46 body, 
ovšem tomu těsně na paty šlapal se 45 
body Ada Červinků. 
Bohužel do okresního kola, které se bude 
konat 25. 3. v DDM Libertin, mohou letos postoupit pouze dva úspěšní řešitelé. Ada tedy bude sledovat 
situaci, a pokud by Tobík nebo Péťa onemocněli, nahradí je. 
Velká pochvala patří i dalším zúčastněným: Vladislavu Hryhoryeumu  8. A (42 b.), Adamu Kovalovi 9. B (41 
b.), Nikole Caňkářové (39 b.), Vojtěchům Novákovi a Cvrčkovi 8. A (oba 38 b.), Michaele Efflerové 9. B (38 b.), 
Ondřeji Vítkovi 9. A, Matyáši Komárkovi 9. B, Marco Franetovi 9. B, Martinovi Ponocnému 9. A, Kristýně 
Kloučkové 9. B, Alžbětě Kratochvílové 9. A, Viktoru Kulasovi 9. A, Davidu Korobkinovi 8. A, Janu Kroutilovi 9. 
B, Karolíně Novákové 9. B a Baovi 9. B. 
  

Všem účastníkům děkujeme za zájem a budeme věřit, že se uskuteční i okresní kolo, kde bychom měli hodně 
žhavé želízko v ohni. 

Také děkuji paní učitelce Mgr. Janě Roubíčkové za pomoc při organizaci olympiády. 

  

Mgr. Dominika Holubová 

  



Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace 
 

 

59 

OKRESNÍ KOLO V BĚŽECKÉM LYŽOVÁNÍ 

Ve středu 26.1. byla DDM Smetanka Nový Bor pořadatelem okresního kola 
v klasickém lyžování. Akce se jako již tradičně konala ve ski areálu 
Polevsko a jezdilo se klasickou technikou. 
Z původních 109 přihlášených závodníků nakonec přijelo jen 68 ze 12 
českolipských škol (díky covidové situaci mnoho sportovců chybělo). 
Podmínky byly lehce mrazivé (-1° C) a sníh mokrý. 

 

Z naši školy si v kategorii 6. a 7. tříd trať dlouhou 2 km odjela Viktorie 
Nováková ze 7.A a v konkurenci devíti dívek obsadila krásné 3. místo. 
 
Mgr. Jarmila Nováková  
  

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 

V tomto měsíci se konala online matematická olympiáda. Všem účastníkům moc děkujeme. 
 
Mgr. Ondřej Riljak 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 

 I přes náročné “covidové období” proběhla i u nás anglická olympiáda. Konala se ve dvou dnech, dvou 
jazykových dovednostech a dvou věkových kategoriích (A1-6.,7.ročník, A2-8.,9.ročník ) . 

Dne 24.1. proběhla část poslechová-“LISTENING” , které se dohromady účastnilo 39 žáků. Do druhého kola 
konverzace na vybrané téma “ SPEAKING” postoupili ti nejlepší z nejlepších, a to z každé kategorie šest žáků. 
Žáci byli nabití neskutečnou jazykovou vybaveností a fajn pozitivní energií. 
Vítězkou z kategorie A1 se stala Itgel Altankhuu ze 7.A , 2. místo obsadil Max Nefedov z 6.A a krásné třetí 
místo obdržel Jan Cagala ze 7.B. Z kategorie A2 první vítěznou příčku obsadil Jan Bulíř z 9.A, druhé místo 
obsadil David Chaloupka z 9.B a na třetím místě se umístila Nikola Bodayová z 9. A. 
Do okresního kola postupuje vždy jeden žák z každé kategorie, a tedy: ITGEL ALTANKHUU a JAN BULÍŘ. 
Všem bojovníkům děkujeme za účast a vítězům moc gratulujeme! 

Snad se nám v okresním kole také zadaří. 

Mgr. Pavlína Švarcrová 

NÁVŠTĚVA 1. A KNIHOVNY TGM 

 V pátek 14. 1. 2022 jsme se ráno vydali na návštěvu do Městské knihovny. Paní knihovnice si pro nás 
připravily krásnou českou pohádku „O ČERVENÉ KARKULCE.“ Pohádka se nám moc líbila. Po představení jsme 
si mohli prohlédnout některé zajímavé dětské knížky, rozloučili jsme se a vydali se na cestu do školy. Venku 
bylo krásné mrazivé počasí, tak jsme se ještě proběhli v parku, podívali se na zasněžené stromy a dorazili 
zpátky do školy. Do knihovny se těšíme na další zajímavou návštěvu. 
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Prvňáčci z 1. A 

Mgr. Jana Rosáková, Pavlína Kubáčová AP  

 

NÁVŠTĚVA 4. A KNIHOVNY TGM 

V pondělí 10. ledna jsme navštívili knihovnu na náměstí. Paní 
knihovnice si pro nás připravily besedu na téma: Líná babička. Nejprve 
jsme podle fotografií měli uhádnout, co mají fotografie společné - 
BABIČKU. Poslechli jsme si pohádku o Líné babičce a říkali jsme si, jaká 
může babička být. Potom jsme dostali lístečky papíru a psali jsme přání 
našich babiček, které jsme dávali do škapulíře - pytlíčku. Také jsme se 
rozdělili do skupin a předváděli jsme zmrzlý obraz. Nakonec jsme si 
říkali, co si přejeme a co nám jde. Děkujeme paním knihovnicím za 
velmi pěkné vypravování, program se nám moc líbil. 

Mgr. Ilona Hurčíková 

 

 

 

 

 

 ÚNOR 

 Mongolský svátek 

 Biologická olympiáda – školní kolo 

 Plavecký výcvik 4. A 

 1. B v knihovně 
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 1. A v knihovně na Ladech 

 Beseda 9. ročníků s kuchařem 

 Lyžařský kurz 6. a 7. ročníků 

 Přípravná třída na návštěvě akvária 

 Masopust v 1. B 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO 

V magickém datu 2. 2. 2022 jsme v naší škole uspořádali školní 

kolo biologické olympiády. Nesla název: "Jak přežít zimu."  

Původně bylo přihlášeno 26 žáků druhého stupně, ale bohužel 

nemoci a karantény nás o některé žáky ochudily. Sešli jsme se v 

celkovém počtu 17 žáků.  

Biologická olympiáda se skládá ze dvou částí. Teoretická 

část, poznávání rostlin, živočichů, a především praktická část. 

V té žáci pozorovali semena a plody rostlin, jak se rozšiřují do 

krajiny. Druhá skupina na větvičkách lípy srdčité, javoru klenu a 

jírovce maďala pozorovala pupeny, jizvy a šupiny. Určovala, co 

vše je připraveno na jaro. 

  

Biologické olympiády se účastnili tito žáci:  

6.A Magda Nováková 

6. B Filip Kneifl, Ella Valdhansová 

7. A Viktorie Nováková, Petronella Stehlíková, Karolína Šafránková 

8.A Eliška Lacinová, Tadeáš Kozák 

8.B Jan Moštěk 

9. A Ada Červinků 

9. B Kristýna Kloučková, Míša Efflerová, Nikola Ritschelová, Ondřej Pacal, Karolína Nováková 

Nejlépe si vedli:  

kategorie D – 6. a 7. ročník: 1. Filip Kneifl 2. Karolína Šafránková 3.Viktorie Nováková  

kategorie C – 8. a 9. ročník: 1. Jan Moštěk 2. Eliška Lacinová 3. Ada Červinků  

Gratulujeme! 

Mgr. Alena Hladoniková a Mgr. Radka Veselá 

PLAVECKÝ VÝCVIK 4.A 

Ve čtvrtek 3. února 2022 se dětem ze 4.A podařilo dokončit plavecký výcvik. Díky Covid 19 musely děti vloni 

plavecký výcvik přerušit. Letos se podařilo odplavat v plaveckém bazénu Sever 20 vyučovacích hodin a 

splnit si: „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“- plavu jako želva, kapr, delfín. Většina třídy plave jako delfín. 

Všichni ze 4.A jsou rádi, že se takto v hojném počtu účastní plaveckého kurzu za dozoru kvalitních plavčíků.  

Mgr. Ilona Hurčíková 
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1.A V KNIHOVNĚ NA LADECH  

 

Čtvrtečního dne 3. 2. 2022 se žáci 1.A vydali na návštěvu do městské knihovny na Ladech. Paní knihovnice 

nás pěkně přivítala a vyprávěla nám o zajímavých knížkách, které v knihovně najdeme, a jsou pro nás – 

malé školáčky. Ukázala nám, jak se máme ke knížkám správně chovat, co knížkám dělat nemáme. Po 

zajímavém povídání jsme si mohli knížky prohlížet, někteří z nás paní knihovnici z knížek četli, vyzkoušeli 

jsme si zajímavé hry. Nakonec jsme se rozloučili básničkami na některé hlásky. Návštěva knihovny se nám 

velmi líbila. 

 

Mgr. Jana Rosáková, Pavlína Kubáčová AP 

LYŽAŘSKÝ KURZ 6. – 7. ROČNÍKŮ 

V pondělí 7. 2. bylo u budovy školy velmi rušno. Na 

toto pondělí totiž připadal odjezd na běžkařské 

soustředění 6. ročníků a kombinovaný kurz 7. 

ročníků.  

Na horách ještě vládla tuhá zima, takže vykládání 

bylo napínavější. Nejdříve pan ředitel s panem 

řidičem vyprostili autobus a poté jsme s vypětím 

všech sil nanosili všechny lyže a zavazadla na chatu. 

Po vybalení, výborném obědu a krátké přednášce 

„Jak si správně namazat a připravit běžky“ vyrazili 

běžkaři do stopy pod Štěpánkou. Na povel si vzal sportovce ze 6. ročníků běžkař nejpovolanější, konkrétně 

pan ředitel Častulík. O běžkaře se staral celý týden a předával jim vášeň k tomuto nádhernému, ale 

náročnému sportu. Všem žákům se nakonec povedlo osvojit běh klasickou technikou.  

Lyžaře si mezi sebe rozdělila paní učitelka Adamcová a pan učitel Riljak. Hned první den bylo vidět 

odhodlání a um, které roční Covidovou pauzou naštěstí neutrpěly. Rozlyžování bylo pouze formalitou a na 

konci dne už téměř všichni zvládali sjíždět velkou sjezdovku. 

V úterý brzy ráno navíc dorazila posila v podobě paní učitelky Novákové, která drží nový světový rekord za 

výběh od autobusové zastávky v Kořenově k nám nahoru do Přichovic. 

Ve středu během odpočinkového odpoledne jsme vyrazili na procházku ke zdejší rozhledně a pivovaru Čáp, 

kde jsme se vyřádili a užili sněhových podmínek. Byli tu i tací, kteří se snažili napodobit Skeleton, což byl ve 

volných chvílích náš jeden z nejoblíbenějších sportů během sledování právě probíhající zimní olympiády. 

Čtvrtek byl již tradičně ve znamení závodního zápolení, ať už mezi brankami nebo v běžecké stopě.  

V pátek pan ředitel se svými svěřenci čistil běžky od stoupacích vosků, dobalovalo se vybavení a my se s 

paní učitelkou Novákovou a 7. ročníky ještě dvě hodiny věnovali Alpskému lyžování. 

Všichni účastníci kurzu si zaslouží velkou pochvalu!  

 

Mgr. Ondřej Riljak 
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 MASOPUST V 1.B 

Ještě, než přišel konec února a nastalo 40 dní před Velikonocemi, si žáci 1. B v pátek 25. 2. oslavili ve třídě 

masopust. Žáci luštili tajenku, kde si procvičili počítání a písmena či hlásky, které se již stačili naučit. Zjistili, 

že z tajenky: MASOPUST všechna písmenka vlastně už znají. Mile je překvapilo, jaké nové neobvyklé slovo 

vlastně už umí přečíst a nyní i napsat. 

Posléze se naučili masopustní písničku, ke které si sami vymysleli melodii i doprovodný taneček. V závěru 

programu jsme si také stihli zahrát matematickou hru s tzv. kočičkami. 

A co by to bylo za masopust, kdyby se nehodovalo s koláči nebo jitrnicemi. Koláče děti tedy doopravdy 

ochutnaly. A jitrnice? Ty si v rámci pracovních činností vyrobily! 

A aby to všechno bylo co nejvíce podle tradic, žáci si společně s paní asistentkou také vyrobili masky. 

Tuto třídní akci žáci zhodnotili za velmi vydařenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nikola Dědková, Bc. Věra Šimáňová AP 

 

BŘEZEN 

 Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň 

 Školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň 

 Kariérové poradenství 

 Jednání Žákovského parlamentu + intervence pana Šolce 

 Návštěva Knihovny Lada 

 Beseda HIV 

 Florbalový turnaj 1. stupně – Žandov 

 Aktivace – Sazka Olympijský víceboj 

 Česko vesluje 

 Okresní kolo v recitační soutěži 

 Okresní kolo AJ olympiády 

 Turistická výprava do Muzea Čtyřlístku 

 Ponožkový den – den Downova syndromu 
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 Dějepisná olympiáda – okresní kolo  

 Olympiáda v české jazyce – okresní kolo 

 Projektový den – Geologie v Liberci 

 Sazka Olympijský víceboj 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

Dne 23.2.2022 se na ZŠ LADA uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Epidemiologická situace nám 

opět neumožnila konání olympiády v prezenční podobě, proto se už od rána kouřilo nejen z hlav účastníků 

ZO, ale i z počítačů. Naše postupové trojice v každé kategorii byly v oslabení, jelikož na ten samý termín vyšlo 

i pořádání lyžařského výcviku pro žáky 8. a 9. ročníků. Ani to nám nevadilo, protože okresní kolo Zeměpisné 

olympiády mělo letos i náhradní termín, který se uskutečnil hned následující týden, tedy 2.3.2022. 

  

Za kategorii A bojoval Maxim Nefedov a Sarah Pospíšilová (Filip Socha díky nemoci bojoval z domácího 

prostředí), kategorie B byla jediná v plné 

sestavě již v 1. termínu - zde bojovala Kačka 

Staňková, Honza Chlouda a Honza Cagala. V 

kategorii C byl v 1. termínu pouze jen Kuba 

Šafránek, nicméně makal za celou skupinu. 

Ostatní dva chlapci z kategorie C (Maty 

Komárek a David Korobkin) se přidali až v 

náhradním termínu. 

 

Olympiáda byla velice náročná, sčítala poctivě 3 části, na jejichž vypracování bylo celkem 150 minut. Někteří 

žáci byli z olympiády dost nervózní a báli se neúspěchu, avšak alespoň trochu jim pomohl citát: “Každý je 

génius, ale pokudbudete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s 

vědomím, že je neschopná.” (Albert Einstein) 

 

Mgr. Gabriela Svobodová  

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

Ve čtvrtek 3. března se v naší škole konala recitační soutěž pro žáky II. stupně. Sešli jsme se po dvou letech, protože 

proticoronová opatřetí nám to nedovolila. 

Je velice potěšující, že soutěže se účastnilo celkem 28 žáků: 6. A - Tereza Střížová, Tomáš Němec, Dominika Elišáková, 

Sarah Pospíšilová a Magdalena Nováková, 6. B - Ella Valdhansová a Filip Kneifl, 7. A - Ondřej Grič, Nela Stehlíková, Ema 

Šírlová, Viktorie Nováková, Daniel Stehlík a Kateřina Staňková, 7. B - Jan Cagala, Karolína Šperlová a Martina Stedilová, 

8. A - Jakub Biegel, Petr Coufal, Viktorie Jurkáčková, Eliška Lacinová, Vojtěch Novák, Tereza Spurná a Vanesa Tolvajová, 

9. B - Marco Franeta, Miroslav Chovan, Ondřej Pacal, Adéla Kalendová a Adam Kovala. 

Porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury: Mgr. Alena Hladoniková, Mgr. Radka Veselá, Mgr. Dominika 

Holubová a Mgr. Petra Šulcová hodnotila přirozenost projevu, uměleckou hodnotu textu, celkovou úroveň a kulturu 

projevu. 
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Výsledky soutěže: 

Kategorie 6. a 7. ročník 

1. Magdalena Nováková – 6.A : Recitační soutěž, Dominik 

Němeček 

2. Jan Cagala – 7.B : Raport, Fráňa Šrámek 

3. Tereza Střížová - 6. A, Filip Kneifl – 6.B 

Kategorie 8. a 9. ročník 

1. Tereza Spurná – 8.A: Patnáct, Jan Vodňanský 

2. Jakub Biegel – 8. A: Samý pětky, Lukáš Pavlásek 

3. Adéla Kalendová – 9.B 

 

Gratulujeme vítězům! Ti, kteří se umístili na prvním a druhém místě v obou kategoriích, postupují do okresního kola 

v Novém Boru, již do 50. ročníku přehlídky dětských recitátorů, která se uskuteční18. března. 

Děkujeme všem soutěžícím, že našli odvahu a účastnili se soutěže! 

  

Mgr. Alena Hladoniková 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU A INTERVENCE PANA MGR. ŠOLCE 

V pátek 4. 3. se náš žákovský parlament konečně 

mohl zase sejít naživo. A že jsme toho měli na řešení 

hodně: 

1.        Nejprve jsme řešili, co bychom udělali, kdyby 

nám pan ředitel dal 10 000 Kč. Žáci ve skupinkách 

připravili své návrhy, kterými byly: 

-          Vytvoření ,,přepážek,, na WC chlapci (7) 

-          Poskytnutí lavičky pro čekající rodiče u 

družinového vstupu  (25 hlasů) 

-          Dokoupení menších velikostí přezůvek do 

půjčovny bačkor + na 1. stupni založení  půjčovny (7) 

-          Zakoupení tahacích kapesníků na chodby (16) 

-          Zatmavení oken na dívčích záchodech u 1. oken (17) 

-          Zakoupení kuchyňských potřeb do kuchyněk (metličky, pánev, hrnce…) (23 hlasů) 

-           Zakoupení nových dveří do tříd na 1. st. (3) 

-          Zakoupení barelů na vodu (24 hlasů) 

Mgr. Gabriela Svobodová 
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Dne 7. 3. přijel navštívit šesté ročníky etoped Petr Šolc. Přijel 

se podívat, kam se posunuly od adaptačního kurzu. Oběma 

třídám věnoval plné dvě vyučovací hodiny. 

V 6. A si žáci, dle slov třídní paní učitelky, užili mnoho legrace a 

zábavy. Hrály se hry, jak nejlépe poznat svého spolužáka, co o 

něm ještě nevím, nebo jak si poradit, když... Cílem programu 

bylo utužení třídního kolektivu a vztahů mezi sebou. Všichni 

včetně třídní učitelky si to moc užili. 

V 6. B hráli na Klíčníka, vzpomínali, co dělali na adapťáku, 

počítali, na kolik her si vzpomněli, vyprávěli panu Šolcovi, které 

aktivity, co je naučil, běžně používají. Též hráli hry, jako např. S 

kým se chci dokamarádit, Kra apod. Nakonec třída naházela do 

koše všechno, co ve třídě nechce. 

Děkujeme panu Šolcovi za motivující program a těšíme se na další návštěvu. 

Mgr. Pavlína Švarcrová a Mgr. Petra Šulcová 

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY LADA 

V pondělí 14. března 2022 jsme měli v knihovně na Ladech připravenou besedu na téma Česko. 

Žáci se rozdělili do skupin a hravou soutěžní formou si zopakovali, co všechno ví o České republice. Měli 
velice pěkný pocit z toho, jaké znalosti o České republice mají. Na závěr si povídali o Českolipsku a okolí. 

Ve třídě jsme si vytvořili myšlenkovou mapu Česka a ve skupinách měl každý 1 minutu hovořit o Česku. 

Beseda se nám moc, moc líbila. 

Třída 5. A 

BESEDA HIV 

 

 Ve středu 9. 3. se u nás na škole uskutečnila online beseda o HIV/AIDS, kterou realizovala organizace 

„Česká společnost AIDS pomoc“. Žáci se dozvěděli spoustu nových a zároveň velmi zajímavých informací. 

Co vlastně zkratka HIV znamená? Zde se nachází vysvětlení: Human (lidský) = Virus může napadnout jen 

lidský organismus. Immunodeficiency (deficit imunity) = Virus způsobuje deficit (nedostatek) v imunitním 

systému organismu a tím omezuje jeho funkci. Virus (virus) = není schopen se rozmnožovat bez lidského 

organismu. K reprodukci potřebuje lidskou buňku. 

Povídali si také o historii této nemoci, kde je v současné době nejvíce nakažených, popř. nemocných lidí 

(Afrika). Jaká jsou stadia infekce, jaké jsou možnosti – způsoby přenosu infekce (pohlavním stykem, při 

půjčování injekčních stříkaček nebo jehel a dalších předmětů, při krevní transfúzi, z infikované matky na 

plod), kdy a kam máme jít na testy v případě, že by měl člověk podezření, že by mohl být nakažen. Velmi 

zásadní věc, která na besedě zazněla, je, že v léčbě této nemoci se velmi pokročilo a již existují velmi účinné 
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léky, které dokáží tento vir v těle zapouzdřit a člověk může žít téměř plnohodnotný život. 

  

Ač se dle mého názoru o této nemoci příliš nemluví, v současné době žije v Česku 4074 lidí s HIV, na celém 

světě pak žije 42 milionů lidí nakažených virem HIV. Pokud by vás toto téma více zajímalo, nabízí se webová 

stránka této společnosti HIV prevence (hiv-prevence.cz). 

Mgr. Radka Veselá 

FLORBALOVÝ TURNAJ PRVÍHO STUPNĚ - ŽANDOV 

Dne 15. 3. 2022 jsme byli pozváni v rámci slavnostního otevření nové tělocvičny v Žandově na florbalový 
turnaj. Sešly se zde týmy i dalších škol – konkrétně Kravař, Horní Police, ZŠ Jižní, ZŠ Stružnice a pořádající 
školy Žandov. 
Po celou dobu turnaje nás provázely dobré rozpoložení a nálada. Školy byly k sobě přátelské, včetně 
vedoucích družstev. Jako milý bonus jsme předvedli úžasné výkony s konečných score 59:3!! 
Výsledky se ale nerodí samy. Je to dlouhodobá práce, ranní vstávání, skladba tréninkových cvičení, řešení 
vztahů mezi žáky a mnoho dalších dílčích věcí, které vedou k takovýmto úspěchům. Je příjemné vidět, že si 
potom naše žáky pletou s profesionály a my musíme odpovídat, jak to, že se nám tak daří? Snad jsme 
motivovali do tréninku všechny soupeře, protože i zápasy, které se prohrají, mají člověka něco naučit. 

 Chlapcům děkuji za naplnění našich hlavních myšlenek - týmový výkon a nesobeckost. Také děkuji za 
nasazení, s jakým přistoupili k turnaji. Především děkujeme Jardovi Syrovému, který se našel v brankářském 
postu a je nyní doslova postrachem všech střelců. 

 Na turnaji reprezentovali: Dominik Zdich, Jarda Syrový, Jarda Holeček, Filip Kizák, Vojta Profeld, Sebastian 
Lukaszuk a Martin Matura. 

 Mgr. Ondřej Riljak 

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 

Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice, zaměřený na všestrannost 

dětí. Letos už probíhá jeho 12. ročník a je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých 

gymnázií. Školy se mohou do projektu jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy. 

Projekt pracuje ve více rovinách. Olympijský diplom, odznak všestrannosti a paralympijská výzva. A i naše 

škola je nově zapojena. Poprvé mohla osmice žáků okusit atmosféru republikového finále v září loňského 

roku v Brně. Naši žáci tak absolvovali desetiboj v podobě „odznaku všestrannosti“. 

 Ve středu 16. března k nám na dopoledne zavítali z realizačního týmu Sazka olympijského víceboje Petr 

Marinčič a Lucie Bubeníková. Cílem jejich návštěvy bylo otestovat děti v několika disciplínách, které jsou 

součástí tzv. „olympijského diplomu“, a zároveň tyto disciplíny ukázat učitelkám 1. stupně, aby viděly, jak se 

disciplíny provádějí, jak se dá organizačně s nimi pracovat a  měřit je. Jsou to cviky, které pak v průběhu roku 

nenásilnou formou mohou zařazovat do hodin TV a nepřímo tak rozvíjet u dětí všestrannost. A co se 

testovalo? Hluboký předklon (ohebnost), člunkový běh (hbitost), zkrácené sedy-lehy (silovou vytrvalost), 

postoj čápa (rovnováha), skok z místa (výbušnost) a hod basketbalovým míčem ze sedu (síla). 

Děti si tak splnily 6 disciplín, sedmou disciplínu dlouhý, tzv. Zátopkův běh na 500 metrů (vytrvalost) mají děti 
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už hotovou ze září (běžely v rámci 

olympijského běhu) a poslední část běh 

na 60 metrů (rychlost) si splní v některé 

z hodin TV na školním hřišti. 

Na konci roku přijdou do školy 

olympijské diplomy, které si děti 

odnesou s vysvědčením s sebou domů. 

A zároveň dostanou třídní učitelé 

i statistiku o své třídě. 

Svým zapojením v projektu se také 

dostáváme do slosování a jako cenu 

můžeme vyhrát dopolední trénink dětí 

s českým olympionikem. Pravidelné 

informace o celém projektu lze také sledovat ve středu a v neděli na ČT 1 na začátku losování sportky před 

20. hodinou. 

Zpestřením dne byla i ranní spolupráce s naší spádovou MŠ. Naši předškoláci si také zasportovali a 

vyzkoušeli svou všestrannost v trochu odlišných disciplínách. 

Celou atmosféru podtrhla práce žáků z 9. B, kteří byli jak na různých stanovištích, tak i v improvizovaném 

„počítačovém centru“, kde výsledky zadávali do administrátoru. 9. B patří velký dík za pomoc. 

Mgr. Jarmila Nováková 

ČESKO VESLUJE 

V listopadu zavítala mezi žáky naší školy Jitka Tollarová z Labe Arény v Račicích. Přivezla 4 veslařské 

trenažery a představila všem projekt „Česko vesluje.“ Během celého dopoledne se pak v tělocvičně naší 

školy vystřídali žáci od 5. do 9. a ve čtyřčlenných štafetách soutěžili mezi sebou na univerzální trati 4 x 100 

metrů. 

Po domluvě nám byly 2 trenažery v lednu zdarma zapůjčeny na 3 týdny. Naši žáci mohli trochu potrénovat, 

vylepšit týmovou spolupráci a zpestřit si tak hodiny tělesné výchovy. Cílem zapůjčení trenažerů také 

bylo zapojit se do tzv. „Zimního poháru“. 

Školní liga Česko vesluje se skládá ze Zimního a Jarního poháru. Do každého poháru spadají vždy dvě soutěžní 

kola. V prvním kole musí týmy zabojovat o nejlepší čas ve čtyřčlenné štafetě na 4 x 100 metrů a ve druhém 

kole pak ujet co nejdelší vzdálenost, kdy každý člen čtyřčlenné štafety má na svůj výkon 1 minutu. Zadávání 

výsledků do Zimního poháru bylo do 31. ledna a my netrpělivě čekali, jak se nám dařilo. 

V tuto chvíli je do projektu zapojeno přes 500 škol z různých krajů naší republiky. Samostatnou kategorií je 

pak individuální závod na 500 metrů, do kterého jsme se také zapojili, ale na výsledky budeme čekat až do 

jeho ukončení v květnu. 

Výsledky Zimního poháru byly zpracovány podle pohlaví štafet a jednotlivých ročníků. Dále pak do tabulky 

podle počtu bodů (čím více veslic v ročníku, tím více bodů), ale pro nás zajímavější je tabulka podle průměrů 

tříd v jednotlivých ročnících. Neméně zajímavé je i umístění jednotlivých veslic v celorepublikovém měřítku. 
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Výsledky podle průměru tříd na trati 4 x 100 metrů: 

6. tř. dívky - 5. místo / 7. tř. dívky - 6. místo / 8. tř. dívky - 2. místo / 9. tř. dívky - 4. místo 

6. tř. chlapci - 14. místo / 7. tř. chlapci - 9. místo / 8. tř. chlapci - 15. místo / 9. tř. chlapci - 12. místo 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ byl: 

tým 8. tř. „Bleskové“ (G. Kalousková, S. Kizák, E. Lacinová, V. Krausová) – 2. místo z 56 veslic 

tým 9. tříd „Květinky“ (K. Kloučková, N. Kubátová, N. Ritschelová, A. Šeborová) – 3. místo ze 49 veslic 

  

Výsledky podle průměru tříd na trati 4 x 1 minuta: 

6. tř. dívky - 4. místo / 7. tř. dívky - 2. místo / 8. tř. dívky - 5. místo / 9. tř. dívky - ? 

7. tř. chlapci - ? / 8. tř. chlapci - 6. místo / 9. tř. chlapci - 6. místo 

Některé výsledky bohužel nejsou aktivní, ale dodatečně budeme děti informovat. 

NEJLEPŠÍ byl: 

tým 8. tříd „Bleskové“ (G. Kalousková, S. Kizák, E. Lacinová, V. Krausová) – 1. místo z 26 veslic 

Tato děvčata z 8.A byla ze školy nejúspěšnější a gratulujeme jim! 

Doufám, že si žáci veslování užili a třeba bude opět možné trenažery zapůjčit a tuto pohybovou aktivitu 

zopakovat. 

  

Mgr. Jarmila Nováková 

OKRESNÍ KOLO V RECITAČNÍ SOUTĚŽI  

Cílem každého dobrého recitátora je dostat se na vyšší stupeň soutěže. Z naší školy jsme z II. stupně dne 
18. března do Nového Boru vyslali tyto žáky: 
6.A Terezu Střížovou, 7.B Jana Cagalu, 8.A Terezu Spurnou a Jakuba Biegela. 

 Ano, opravdu se naši žáci snažili a také uspěli!  

I.místo ve 3. kategorii, žáci 6. a 7. ročníku, získal Jan Cagala s básní Raport od Fráni Šrámka. Postupuje do 
krajského kola v Liberci. 
  

Porotě se také velmi líbil Jakub Biegel, který recitoval básničku Samý pětky od Lukáše Pavláska, proto ho 
ocenila Čestným uznáním. 

 Děkujeme za krásné výkony a gratulujeme vítězům. 

 Mgr. Alena Hladoniková 
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TURISTICKÁ VÝPRAVA DO MUZEA ČTYŘLÍSTKU 

Přiznáme se, že když jsme 

připravovaly v pořadí již 20. 

turistickou 

výpravu tentokrát do Muzea 

Čtyřlístku v Doksech, ani 

zdaleka by nás nenapadlo, že 

se přihlásí rekordní počet 

účastníků. Ve středu před 

výpravou jsme již musely 

vyhlásit stop stav, neb jsme 

byly muzeem upozorněny, že 

maximální počet jedné 

skupiny je 15 dětí. Stejně se 

nás na nádraží sešlo mnohem 

víc, celkově jsme tvořili cca 

45 člennou výpravu. 

Zúčastnily se děti od 

přípravné třídy po druhý 

stupeň, šli s námi rodiče i 

prarodiče. 

Vlak jsme měli rezervovaný, takže jsme se na chvíli usadili, ale sotva jsme stačili vytáhnout dobroty, už se 

vystupovalo. Před muzeem jsme se tedy rozdělili na dvě skupiny. První skupina si šla prohlédnout výstavu 

a vyrobit ovečku. Někteří žáci byli více nadšeni z boxovacího pytle a skákacích kostek než z postav 

legendárního Čtyřlístku. Všichni ale nakonec správně vyplnili pracovní list a obdrželi čtyřlístkové karty. 

Druhá skupina zatím s mapou prošla skoro celé Doksy a zastavovala se na místech označených čtyřlístkem. 

Když se do mapy správně vyplnila legenda, zjistilo se, kde se ukrývá zloduch. 

Skupiny se posléze vyměnily. První skupina s sebou měla účastníky spíše nižšího věku, a tak hned zpočátku 

podle mapy pěkně zakufrovala. Musela poté předat velení paní učitelce Veselé, která se ujala navigace. Díky 

ní jsme nakonec šťastně dorazili na nádraží, kde si ušlé děti zakoupily v automatu bílou kávu a trochu klidněji 

čekaly na vlak. Mezitím druhá skupina, složená vesměs ze starších účastníků, stihla dojít po prohlídce muzea 

až k Máchovu jezeru. Tam se doprovázející pan asistent Adam Kolář neváhal vyzout z bot a vstoupit do 

ledového jezera. 

Obě skupiny se nakonec šťastně shledaly na nádraží, kde všechny děti obdržely diplom za zvládnutý pochod 

a placku s logem Čtyřlístku. 

Velice děkujeme paní učitelce Radce Veselé a panu asistentovi Adamu Kolářovi, že nám pomohli zvládnout 

tolik dětí. Stejně tak moc děkujeme paní Hošmánkové, která po cestě s mladší skupinou výborně 

usměrňovala příliš živé chlapce, které by zpomalil leda tak dvojnásobný počet kilometrů. 

V dubnu nás snad po delší době čeká Ladský pochod, uvidíme, zda vymyslíme i další výšlap. 

 Ing. Monika Tadlíková a Mgr. Dominika Holubová 
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PONOŽKOVÝ DEN – DEN DOWNOVA SYNDROMU  

 Již tradicí na naší škole se stal den 21. březen, na který připadá každý rok Světový den Downova 

syndromu. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím 

chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme 

každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3. 

Světový den Downova syndromu má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto 

celoživotního onemocnění – když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. A tak jsme 

si na dnešní den nachystali na každou nožku jinou ponožku. 

Mgr. Radka Veselá 

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA A DĚJEPISU 

Kdybyste se ptali, kdo a kam jede, tak Tobias Blažek z 8. A do Liberce. A to hned dvakrát, neb se mu podařilo 

to, co ještě nikomu z naší školy (nebála bych se říct ze žádné školy): zvítězit v okresních kolech olympiád v 

dějepise a českém jazyce. 

O Tobíkovi víme, že z češtiny měl jinou známku než jedničku pouze jednou za tři roky, a to za nepříliš 

povedené určování poměrů mezi větami hlavními. Tak to byste mu úlet jistě všichni odpustili :-). V dějepise 

jiná známka než podtržená jednička u Tobíka neexistuje. A co teprve, když se rozpovídá... Je to holt chlapec 

všemi směry nadaný. 

Jelikož Tobík píše také nádherné slohy, poprosila jsem ho, aby nám popsal, jak to na olympiádách probíhalo: 

"Dne 25. března 2022 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády v DDM Libertin. Účastníci byli rozděleni do 

kategorie I. a II. Kategorie I. se zúčastnilo 30 žáků, kategorie II. pouze 4 studenti. Atmosféra na mne působila 

příjemně, ale cítil jsem velkou nervozitu a napětí. V 8:30 se začínalo vyplňovat. Čas na vypracování byl 90 

minut. 

Téma pro I. kategorii: Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. Téma pro II. kategorii: 

Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648 - 1948. 

Zadání obsahovalo 17 úloh. Získal jsem 64,5 bodu z 80 možných. Vyskytovaly se otázky všeho druhu - práce 

s textem (ukázky z různých spisů a kronik), otázky otevřené nebo na výběr správné odpovědi, seřazování 

obrázků i přepisování zastaralých slov do dnešní češtiny. Těžší byly otázky ohledně raného středověku a 

úřadů udělovaných panovníkem, lehčí naopak otázky týkající se vrcholného středověku a raného novověku. 

Obtížnost oproti školnímu kolu byla znatelná. Po odevzdání prací se čekalo na vyhlášení výsledků. 

Líbilo se mi, že se po oznámení zatleskalo všem účastníkům bez ohledu na umístění. Za 1. místo jsem obdržel 

poukázku do knihkupectví v hodnotě 450 Kč a diplom. Okresní kolo olympiády z českého jazyka probíhalo na 

gymnáziu a organizace byla obdobná. Narozdíl od dějepisné olympiády mi nepřipadaly otázky o moc 

složitější." 

Tobíkovi patří obrovská gratulace všech, budeme mu držet pěsti do krajských kol a s napětím očekávat jeho 

výsledky. 

Mgr. Dominika Holubová 
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PROJEKTOVÝ DEN – GEOLOGIE V LIBERCI 

Šikovní žáci se najdou snad téměř na každé 

škole. Ale že máme tak nadšené žáky do 

geologie, jsem rozhodně nečekala. Ve 

středu 30. 3. 2022 se rozmanitá skupina 

žáků ZŠ Lada vydala na geologické putování 

do okolí pod Ještědem. Družina sčítala 

převážně žáky z 6. ročníků, jednoho 

nadšence z 5. A a dva nadšence z 9. A. 

Výbornou lektorskou úlohu sehrála  V. 

Ličaverová, DiS. a doc. RNDr. K. Zágoršek, 

Ph.D. z TU v Liberci. 

Naše putování hned na začátku programu 

bylo znepříjemněno výlukou na trase Česká 

Lípa – Mimoň, nicméně ani to nás 

nerozhodilo, polovina dětí zůstala ve výlukovém autobusu u paní asistentky Martiny Švandové a druhá půlka 

šla s paní učitelkou Svobodovou do druhého autobusu. Nikoho jsme po cestě s paní asistentkou neztratily, a 

to bylo hlavní. Po cestě do Liberce byla před paní učitelkou Svobodovou velká výzva v podobě zaseklého 

jezdce zipu žákyně Natálky Spurné. Jednalo se o celkem zapeklitou situaci, jelikož v kapse zaseknutého jezdce 

zipu měla Natálka mobilní telefon i roušku. Rouška se rychle vyřešila, telefon nikoli. Po cestě se nám tuto 

výzvu nepodařilo překonat. Natálka tak zůstala bez možnosti vlastní fotodokumentace. Zip se uvolnil až na 

cestě domů. :-) 

Po výstupu z vlaku jsme letěli na tramvaj a alou směr konečná stanice Horní Hanychov. Na konečné stanici 

nás už vítalo naše lektorské duo. Počasí nám přálo, proto nebyl vůbec žádný problém začít program hned 

kousek od zastávky formou fotografických ukázek geologického vývoje Země. Následovalo 

rozebrání geologických kladívek – ta už děti nedaly z rukou po celou dobu programu. Kladívka si hlídaly jako 

ostříži. Zkoumali jsme žulu, čedič, fylit…. Dokonce jsme se dozvěděli, že Liberec má specifickou žulu 

s růžovým nádechem. Pan lektor nezapomněl hýřit vtipem a osvětlil nám, že každý, kdo zůstává v Liberci, se 

vždy vyspí do růžova, proto i žula má růžový nádech :-). 

Z Horního Hanychova se družina budoucích geologů vydala směr Panský důl, narazili jsme též na zbytky 

sněhu a rozbili si další geologické vzorky. Náš nadšenec z 5.A, Táda Bubník, s sebou nesl i knihu „Minerály a 

horniny“, aby mohl snáze určit své nálezy. Nadšenec z 9.A Nikolas zas nezapomněl vzít s sebou svůj vánoční 

dárek – vlastní geologické kladívko. 

Po celém užitém dnu si žáci odnášeli hodně těžké batohy, svačiny rychle nacpali do pupků a batohy zaplnili 

svými nálezy a vzorky hornin. Někteří si dokonce plánovali udělat vlastní geologickou sbírku hornin. Celou 

akci hodnotíme na výbornou – podle vlastních pocitů i podle slov účastníků. Na začátku dne jsme s paní 

asistentkou vůbec netušily, jak akce bude zdařilá. Klobouk dolů. Skvělou akci dělá skvělou akcí mnoho faktorů 

– program, doprovod, žáci, počasí…. Každý z těchto faktorů dostává zlatého bludišťáka! 

Moc děkujeme za úžasný den a budeme se těšit na další programy. 

Mgr. Gabriela Svobodová & AP Martina Švandová 
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SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 

Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů (OVOV). 

Soutěž, která 31. března 

prověřila v Zákupech 

všestrannost 24 závodníků naší 

školy. 

5 disciplín čekalo na děti od 3. 

až po 9. třídu – trojskok z místa, 

hod medicinbalem přes hlavu, 

2 minuty přeskoky přes 

švihadlo, 2 minuty kliky a 

závěrečný kilometrový běh, ti 

starší pak alternativně 2 

minuty driblink do „osmičky“. 

Pro většinu první zkušenost 

zvládnout tento pětiboj během 

jednoho dopoledne. 

Všichni šli sami za sebe 

individuální závod a 4 chlapci a 

4 dívky pak zároveň tvořili společně i družstvo. A dařilo se nám vskutku velmi dobře. Čtyři medailová 

umístění a šest postupů do krajského kola, které proběhne 6. 5. ve Stráži pod Ralskem. Tam už budou ale 

připravené jiné disciplíny a závodníci se budou muset poprat se šesti, převážně atletickými. 

  

Naše družstvo nakonec skončilo na nepopulární „bramborové příčce“. Pochvala pro Petra Coufala, Štěpána 

Sabáčka, Dominika Zdicha, Járu Holečka, Viky Novákovou, Terezku Vávrovou, Gábi Kalouskovou a Adrianu 

Bakovou! Výborná týmová práce! 

Na stupně vítězů si pro medaile a diplomy vystoupali: Michele France a Filip Kizák (oba 4 .B) – 1. místo, Jára 

Holeček (4. B) a Viky Nováková (7. A) 2. místo. Kromě této čtveřice postoupili do krajského kola 

ještě Dominik Zdich 5. A a Petr Coufal 8. A. Gratulujeme a budeme držet palce!! 

Ostatním děkujeme za reprezentaci školy, a i když to tzv. „necinklo“- někteří skončili těsně pod stupni vítězů, 

ceníme si vaší bojovnosti při tomto fyzicky náročném závodě. Palec nahoru pro Sofii Kizák, Štěpánku 

Hůlovou, Moniku Fominovou, Kristýnu Křepinskou, Nelu Zitovou, Amin Erdene Batjargal, Vojtu Nováka, 

Honzu Chloudu, Davida Korobkina, Tadeáše Lorence, Filipa Sochu, Maxe Nefedova, Martina Maturu a Dana 

Černého. 

Mgr. Jarmila Nováková 
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DUBEN 

 

 Přírodovědná výprava tříd 1.A, 2.B a 3.A do Pekla 

 Geologické bádání 6. ročníků 

 Jarní putování 4.B 

 Zákupská laťka 

 Lov olivínů a achátů se 7. A v lomu Zákupy 

 Velikonoční workshop 2. B 

 Velikonoční dílnička v senior centru 

 Okresní kolo OVOV 

 Barevný týden 

 ŠD – beseda se zástupcem Policie 

 Turnaj ve vybíjené - 4. - 5. ročník 

 Úspěchy v matematických soutěžích 

 Turnaj ve vybíjené - 4. - 5. ročník 

 Ladská kecka 

 Projektový den ve výuce – Poznej, co Tě baví 

 Sklářský workshop v Novém Boru - 8. A 

 Okresní kolo ve florbalu dívek – starší žákyně 

 Finále Logické olympiády 

 Florbalový turnaj – mladší chlapci 

 Přednáška o zubní hygieně - 1. A, 2. A, 3. A, 4. B 

ZÁKUPSKÁ LAŤKA 

 

V neděli 3. dubna proběhl ve sportovní hale ZŠ Zákupy již 38. ročník 

Memoriálu Jindřicha Cardy ve skoku vysokém.  

Z naší školy odjela závodit skokanská dvojice Terezka Vávrová ze 7. A 

a Vojta Novák z 8. A. Terezka sice neměla ve své kategorii 

soupeřku, ale svým výkonem 125 cm si zlato určitě zasloužila. Vojta 

skočil rovných 150 cm, ale horší zápis, než jeho soupeř, ho posunul na 

celkové 2. místo. Vítězem se stal žák ZŠ Zákupy s úctyhodným výkonem 173 cm.Terezka i Vojta si odvezli 

diplom, medaili, ale i sladkou odměnu v podobě čerstvých koláčků.Oběma děkujeme za reprezentaci a 

věříme, že v budoucnu budou v naší škole i další skokani, kteří najdou v této atletické disciplíně zalíbení.            

 Mgr. Jarmila Nováková 
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LOV OLIVÍNŮ A ACHÁTŮ SE 7.A V ZÁKUPECH 

Den 5. 4. 2022 si budou žáci ze 7. A pamatovat jako den tří vteřin slunce, tří a půl hodin deště, osmi hodin 

větru, 7 stupňů teploty, mnoha ran kladivem, ještě více nálezů olivínů, achátů a sopečného prachu ve 

výlevných horninách. Také si tento den ale budeme pamatovat jako ukázku nového rozměru zeměpisu, 

sběru vzorků v terénu, umu číst z letokruhů stromů a vyzkoušení si pohybu ve složitém terénu. 

Jak to již bývá, někoho exkurze oslovila více, někoho méně. Někdo předvedl šikovnost, umazané ruce a z 

toho všeho radost, jiným se muselo odpovídat, proč vlastně jsme mimo zdi třídy. Exkurze ale svůj cíl splnila 

a doufám, že velká většina účastníků odjížděla domu spokojena. 

Mgr. Ondřej Riljak 

 

 BAREVNÝ TÝDEN 

Již tradičně jako každý rok, i letos se děti z naší 

školy zúčastnily tzv. barevného týdne. Kdy si 

během předvelikonočního času skrze barevné 

oblečení připomínaly jednotlivé velikonoční dny. 

Pašijový týden neboli také Svatý týden, je týden, 

kdy si křesťané připomínají poslední dny Ježíše 

Krista na Zemi, jeho smrt a následné vzkříšení. 

Mezi nimi je Modré pondělí, Šedivé úterý, 

Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 

sobota. Po tomto týdnu následuje Velikonoční pondělí. 

U nás se tento „předvelikonoční týden“ stal také velmi oblíbeným, i když jsme si ho pojali trochu jinak, a to 

BAREVNĚ. Každý den nás čekala jiná barva. 

Účast byla hojná, děti akce již několik let moc baví. 

Všem, kteří se zúčastnili děkujeme!  

Mgr. Radka Veselá 

ŠD – BESEDA SE ZÁSTUPCEM POLICIE 

Všichni víme, že duben je měsíc bezpečnosti. I to byl jeden z 

důvodů, proč paní vychovatelky do družiny pozvaly zástupce 

Policie ČR pana Jiřího Tvrdíka. Ten děti upozornil na mnohá 

nebezpečí a poučil, jak jim nejlépe předcházet, případně jak 

postupovat, pokud se s ním setkají. 

Děti se zaujetím poslouchaly a na závěr měly hodně dotazů k 

daným tématům. Pan policista jim vše trpělivě zodpověděl a 

děti byly spokojené. Beseda se vydařila a moc se nám líbila, 

děkujeme panu Jiřímu. V budoucnu si akci určitě zopakujeme.  

Renata Papíková – vychovatelka ŠD 
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ÚSPĚCHY V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH 

Šedivé úterý se pro Jegora Frantseva (5. A) proměnilo v barvu stříbrnou. Získal totiž 2. místo v okresním kole 

Matematické olympiády, které proběhlo na Gymnáziu v České Lípě. Skvěle mu sekundoval Jakub Veselý (5. 

A). Ten obsadil v matematické soutěži Pangea 3.místo v kraji. Jsme na oba chlapce pyšní a děkujeme jim za 

vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Adamcová 

LADSKÁ KECKA 

Jubilejní 10. ročník Ladské kecky je již za námi, a tak se můžeme podívat na hodnocení této akce a 

zrekapitulovat si ji. 

Na den 23. 4. 2022 se předpověď počasí po sychravém týdnu jevila spíše jako zázrak. Předpověď hlásila 

předpokládanou teplotu cca 16 stupňů Celsia a nebe téměř bez mráčků. Již od brzkých ranních hodin, kdy se 

trasa vyznačovala, bylo jasné, že se počasí umoudřilo a my si díky tomu můžeme tento turistický pochod 

skvěle užít! 

 Na trať vyrazilo přesně 228 účastníků, což je moc krásné číslo, za které jsme rádi. Tito účastnící prošli trasu 

dlouhou cca 11 kilometrů, obešli 16 stanovišť s úkoly a do toho ještě mohli vyplňovat těžší nebo lehčí tajenku. 

Na závěr pod vedením paní vychovatelek si mohli úspěšní absolventi pochodu opéct vuřt a přikousnout k 

němu chléb.  

Bylo velmi milé vidět mnoho rodičů, našich bývalých i stávajících žáků a prohodit s nimi několik slov. Nálada 

byla uvolněná a věřím, že si každý pochod moc užil. Všem turistům děkujeme za účast. 

 Mgr. Ondřej Riljak 

PŘEDNÁŠKA O ZUBNÍ HYGIENĚ 

V pátek 29. 4. se ve třídách 1. A, 2. A, 3. A a 4. B konala 

přednáška o zubech a zubní péči. Vedla ji dentální 

hygienistka Kristina Bergmanová. 

Na interaktivní tabuli dětem ukázala rozdíl mezi mléčným a 

trvalým chrupem, stavbu zubu i názvy jednotlivých zubů. 

Děti viděly, jak vypadá chrup, který je ošetřován správně, a 

jak vypadají zuby, o které se nestaráme dobře. Dozvěděly 

se, jak zubní kaz vzniká a jak správně o zuby pečovat. 

A protože si děti přinesly i své kartáčky, vyzkoušely si 

správnou techniku čištění zubů. Slečna Bergmanová dětem 

ukázala i mezizubní kartáčky a tzv. sólo kartáček a 

vysvětlila, k čemu slouží a jak je používat. 

Nakonec zbyl čas také na hru, kde jsme poznávali, které potraviny a nápoje našim zubům škodí, a skládali 

PUZZLE. 

Přednáška byla moc zajímavá a poučná. Velmi slečně Bergmanové děkujeme a těšíme se na další shledání. 

 Mgr. Silvie Pospíšilová  
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 KVĚTEN 

 2. Projektový týden – Praha 3. – 9. ročníky  
 Okresní kolo starších žáků ve florbale 
 Turistická výprava pro rodiče a děti 
 Pohár rozhlasu – atletická soutěž – Jablonné v Podještědí (6. – 9. roč.) 
 McDonald CUP 2022 
 Ozdravné pobyty 
 Den s Integrovaným záchranným systémem 
 Květinový den – sbírka – boj proti rakovině 
 Multikulturní týden (ŠD) 
 NP Terezín – „Historie, učitelka života“ – exkurze 
 Osvětim, Krakov, Vělička – exkurze 
 Představení BeeBotů 
 22. 05. - 26. 05. - Vodácký kurz – Vltava (9. A,B) 
 Krajské kolo v přehazované 

4. TŘÍDY NA VÝLETĚ V PRAZE 

Dne 3. květen si žáci čtvrtých ročníků zpříjemnili 

výletem do Prahy. V brzkých ranních hodinách, 

když jejich kamarádi teprve šli do školy, seděli už 

v autobuse připraveni na cestu do našeho 

hlavního města.  

Jakmile jsme vystoupili z autobusu, čekala nás 

lanová dráha na Petřín. Děti byly překvapeny, 

protože nikdy neviděly lanovku, která by jela po 

zemi a ne ve vzduchu.   

Na vrcholu se objevily kulaté střechy – kopule 

Štefánikovy hvězdárny. Po zhlédnutí dokumentu 

o vesmíru jsme si prohlédli hvězdárnu. Hlavně nás zajímal hvězdářský dalekohled. Bohužel bylo zataženo, a 

tak nám pan průvodce zaměřil místo oblohy Petřínskou rozhlednu.   

Z vesmíru jsme se přesunuli na Pražský hrad. Cestou na něj jsme se kochali krásami hlavního města. U vstupu 

na Hrad nás policista důkladně zkontroloval, zda u sebe nemáme nějaký zakázaný předmět. Všem se ulevilo, 

že celá parta byla do areálu propuštěna bez připomínek. Nejprve jsme si prošli Chrám sv. Víta. Tam jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých informací. I to, že pod námi v podzemí je hrobka českých králů. Z katedrály 

cestou přes Zlatou uličku jsme se dostali až do věže Daliborky. Všem zmizel úsměv na tváři, když si uvědomili, 

jak se tenkrát měli vězni.   

Prožili jsme skvělý den a těšíme se na další společný výlet.  

Adam Kolář AP 
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OKRESNÍ KOLO STARŠÍCH ŽÁKŮ VE FLORBALE 

Velmi očekávaný turnaj se konal 4. 5. 2022. Naši chlapci, ač 

nehrají florbal ve svém volném čase, ho mají velmi v oblibě. 

Tým se skládal především z fotbalistů a volejbalistů. To nám 

ale nebránilo hrát vyrovnané zápasy i s čistě florbalovými 

týmy. Sice začátek turnaje nevypadal pro náš tým vůbec 

dobře, jelikož nás uvítal soupeř z Jižní pěti góly. Poté jsme 

sehráli vyrovnané utkání se soupeřem z Tyršovky, kdy jsme 

soupeře jasně podcenili, protože proti nám hrál pouze se 

sedmi hráči v poli. Opojnost vítězství jsme si vychutnali až 

proti tradičnímu soupeři z ZŠ Špičák, kterého jsme porazili 

3:0. Posilnění vítěznou náladou jsme vstoupili do posledního 

utkání, které i přes hezký konec pro nás znamenalo pouze 

remízu. Turnaj jsme tak končili na hezkém třetím místě. 

Sestava: Vojtěch Novák, David Korobkin, Jakub Jandík, Michal Šůma, Martin Ponocný, David Landovský, 

Tomáš Bohatý, Miroslav Bříza, Franta Tarnai, Matyáš Komárek, Adam Kovala, Lukáš Přibyl. 

Mgr. Ondřej Riljak 

DEN MATEK VE 4.A 

Den matek je jeden z nejdůležitějších svátků pro nás všechny. 

Každý máme svou milovanou maminku, kterou vždy rádi 

potěšíme. Nastává však otázka, čím mamince vykouzlíme 

úsměv na tváři. S tímto úkolem si hravě poradila třída 4. A, 

která si páteční dopoledne zpříjemnila vytvářením růže z 

papíru a přáníčka. Nebyla to však obyčejná přání, ale přání s 

básničkou a srdíčkem na druhé straně, které bylo potaženo 

bavlněným provázkem. Všem našim maminkám přeje 4. A 

všechno nejhezčí a nejlepší k jejich svátku.  

Adam Kolář AP 

TURISTICKÁ VÝPRAVA PRO RODIČE A DĚTI 

Jako některé další školy je i ta naše zapojena do projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III, reg. č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336, jehož nositelem je LAG Podralsko z.s.. V rámci MAPu fungují různě 

zaměřené pracovní skupiny, které se snaží rozvíjet všemožné aktivity škol, často je v nich finančně 

podporují. 

Tak jsme se mohli zapojit do skvělé akce, kterou navrhla pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, a 

tou je Vrstevnické vzdělávání: vybraní žáci školy si připraví okruh místem, kudy by chtěli provádět žáky z 

jiných škol. Ke každé zastávce na okruhu mají připravenou informaci, stávají se takovými mladými průvodci. 
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Náš turistický kroužek byl pozván do Stvolínek, kde nás 

žákyně z Kravař provázely po historické stezce. Výprava 

začala u nádražní budovy z 19. st., pokračovali jsme přes 

bažinatá místa, u nichž jsme zjistili, že byla osídlena již v 

pravěku, zastavili jsme se u kostela s náhrobky významného 

šlechtického rodu a dostali se až ke stvolíneckému zámku. 

Ten navštívit se nepoštěstí jen tak někomu, my si ho mohli 

prohlédnout dopodrobna jak zvenku, tak hlavně zevnitř. 

Průvodkyně Domča a Šarlotka měly pro nás nekonečné 

množství informací a byly mírně zklamány, když zahlédly, že 

naše malé děti z výpravy již netrpělivě pokukují po slíbené 

odměně. Tou bylo opékání vuřtů. Ty nám společně s ohništěm zařídila vedoucí celé akce paní učitelka Hanka 

Tesárková. Jelikož jsme, jako obvykle, na výpravě měli i několik maminek našich malých žáčků, využili jsme 

jich k přípravě ohně. Podařilo se jim to skvěle! Dokonce vyrobily i několik „opékačů“ neboli „vošťuráků“ a 

vuřty se opékaly jedna radost. Kdo měl plné bříško, vyplnil si pracovní list určený k opakování 

nejdůležitějších informací. 

Nutně posilněni jsme se okruhem vydali zpět na nádraží. Cestou jsme se stavili ještě na hřbitově, kde si žáci 

s pusinkami zamčenými na zámek poslechli informace k tamní kapli. 

Počasí nám celou dobu přálo, na vlak jsme dorazili včas a příjemně unaveni jsme dojeli domů. 

Těšíme se, až provedeme žáky z Kravař, a nejen ty, po České Lípě židovské. Snad se naši průvodci osvědčí 

stejně dobře jako Domča se Šarlotkou. 

Mgr. Dominika Holubová 

POHÁR ROZHLASU – MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI 

MLADŠÍ ŽÁCI: Prestižní akce Pohár rozhlasu mladších žáků je již za námi. 9. 5. 2022 hostil tuto akci atletický 

stadion v České Lípě.  

Již od rána bylo jasné, že se během závodů opálíme a prohřejeme. Což se také potvrdilo. Pamatuji si ale 

květnové závody, kdy sněžilo. Toto počasí nám ale svědčilo mnohem více. Všichni závodníci ze sebe vydali 

maximum a vylepšili své dosažené výkony. Rekordy padaly ve štafetách, skocích do dálky, hodu kriketovým 

míčkem i běhu na 1000 m. Bohužel nám nevyšla jedna disciplína, a to konkrétně skok do výšky. Tento 

výpadek nás nakonec stál bohužel lepší celkové umístění. I tak jsme ale moc rádi, že jsme se zúčastnili a 

v dalších závodech budeme ještě silnější. 

Školu reprezentovali: Jiří Čada, Ivan Tran, Jan Cagala, Max Nefedov, Filip Socha, Radek Pavlíček, Tadeáš 

Lorenc, Daniel Černý, Daniel Stehlík, Jan Chlouda. 

STARŠÍ ŽÁCI: Velmi natěšeni jsme byli na dnešní atletické zápolení starších žáků na Poháru rozhlasu. Výběr 

chlapců byl velmi nadějný a věřilo se mu. Bohužel hned ráno jsme přišli o silný článek kvůli zranění z 

předešlých tréninků, ale ostatní chlapci Vojtu více než dostatečně zastoupili. Ve štafetě to byl Kuba Jandík a 

ve skoku dalekém si zasoutěžil Lukáš Přibyl. Ten se nakonec stal takovým naším štístkem, protože nakonec 
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zastupoval i Kubu, který se posunul do první štafety. Osobní 

rekordy podali Martin ponocný, Kuba Jandík a Adam Kovala 

na 1500 m, Tom Bohatý si zaběhl osobní maximum na 60 m 

za krásných 8,02 a Franta Tarnai se Slávkem Břízou skočili 

oba hodně přes čtyři metry. Bohužel nám nevyšla úplně 

výška a vrh koulí, kde jsme patřili spíše k průměru, i když 

výkon Franty stačil na top 10. v celkovém umístění. Štafety 

se povedly obě, chlapci nádherně předali a obě štafety 

zaběhli svůj rekord. 

V tak teplém počasí nebylo sportování vůbec jednoduché, 

chlapce bych tímto rád pochválil, a o to více si všichni 

ceníme osobních rekordů, které nám udělaly radost. 

Školu reprezentovali: Matyáš Komárek, Adam Kovala, Tomáš Bohatý, Lukáš Přibyl, Jakub Šafránek, Martin 

Ponocný, Vojtěch Novák, Miroslav Bříza, Jakub Jandík. 

Mgr. Ondřej Riljak 

MCDONALD CUP 2022 4.-5.TŘÍDY 

Dne 11. 5. 2022 se konal fotbalový turnaj pod záštitou světoznámé globální firmy McDonald. Letos se psal 

již 23. ročník a jsem moc rád, že jsme postavili konkurenceschopný tým a mohli se ho zúčastnit. Při hraní 

zápasů mě přemohla nostalgie a zavzpomínal jsem si, kdy jsem ještě jako chlapec reprezentoval pod vedením 

pana učitele Hanáka školu z Lad i já sám. 

Proto jsem věděl, že uspět v tomto turnaji nebude 

snadné. To se mi také potvrdilo, navíc los k nám nebyl 

přívětivý a my dostali tři velmi těžké soupeře.  

První zápas jsme sehráli s lesáky z Nového Boru. Zde 

nám ještě štěstěna byla nakloněna. Téměř po celý zápas 

jsme byli horším týmem. Chyběla nám bojovnost i tah 

na bránu. Po vlastním gólu a jednom šťastném 

doklepnutí jsme nakonec horko těžko uhráli remízu. 

Celý zápas nás navíc držel výborně chytající Jarda 

Syrový. 

Druhý zápas po důrazné promluvě nastoupil jiný tým. 

Soky z Jablonného jsme nepouštěli na naši polovinu, výborně zahrál například Martin Matura, který navíc 

otevíral brankový zápis. Po pojišťovacím gólu Dominika Zdicha vše nasvědčovalo tomu, že dokráčíme k 

pohodlnému vítězství. To se bohužel nezrodilo, protože po osobních zbytečných chybách soupeř velice 

snadno srovnal, a my tak bohužel opět jen remizovali. 

Do posledního zápasu jsme nastoupili namotivováni, bohužel postup a další vývoj turnaje již nebyl v našich 

rukou. Soupeř z Náměstí v Novém Boru byl velmi houževnatý, přestál náš úvodní drtivý tlak a vsítil první 

branku zápasu. Naštěstí jsme měli Dominika Zdicha, který vzal zodpovědnost na svá bedra a ukázal, že je 
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rozdílový hráč. Po jeho dvou gólech přidal gól ještě Jaroslav Holeček a my vyhráli 3:1. Bohužel ani takto hezké 

výkony k postupu nestačily a my skončili smolně na druhém nepostupovém místě. 

Děkujeme soupeřům za moc kvalitní zápasy! A pro mě osobně bylo příjemné vidět stejné rozhodčí jako před 

dvaceti lety… 

Školu reprezentovali: Jaroslav Holeček, Dominik Zdich, Filip Kizák, Jaroslav Syrový, Matyáš Čepička, Milan 

Nefedov, Martin Matura, Dominik Kubáč. 

Mgr. Ondřej Riljak 

PÁŤÁCI V PRAZE 

Cílem výpravy bylo tentokrát planetárium, kde jsme měli objednaný program "Vesmír kolem nás" a 
Vyšehrad s programem "Ať žije republika". 

Cesta ubíhala poklidně, všichni se dobře bavili a pan řidič se nenechal rozhodit ani množstvím semaforů na 
trase. Planetárium všechny příjemně překvapilo, program přinesl mnoho nových informací o Sluneční 
soustavě a závěrečný nákup v krámku uspokojil důležitou potřebu úspěšného výletu – něco si dovézt. 

Při hladkém průjezdu centrem Prahy se nám 
otevřel pohled na druhou dominantu hlavního 
města – Vyšehrad. Krátké občerstvení a jdeme na 
představení "Ať žije republika". Díky dvěma 
úžasným průvodkyním jsme měli možnost zažít 
život před 1. světovou válkou i během ní, seznámit 
se hlouběji s osobou T. G. Masaryka, vžít se do role 
legionářů a prožít si radost ze vzniku 
samostatného Československa. Nákup zmrzliny a 
prohlídka Slavína už byla jen příjemným bonusem.  

Cesta zpět probíhala bez komplikací do té doby, než se před náš autobus v obci Želízy dostali dva cyklisté. 
Svou pomalou jízdou způsobili kolaps na opravovaném úseku, couvání kamionu a nevybíravé útoky 
protijedoucích řidičů. Náš profesionál za volantem se nenechal vyvést z míry, zvládl i tuto překážku s klidem 
a dovezl nás bezpečně až do České Lípy. Praha je nádherná a všichni jsme si ji náramně užili.  

 Mgr. Jana Adamcová 

EXKURZE OSVĚTIM, KRAKOV, VĚLIČKA 

Jelikož je vždy dobré se z historie poučit, aby se zejména ty zlé věci neopakovaly, vyrazili žáci naší základní 
školy ve dnech 12. – 13. května na poznávací výlet do Polska. 

Autobusem jsme společné dobrodružství odstartovali přesně v 00:00 před školou, přičemž naše první 
zastávka byla v polském koncentračním táboře Osvětim. O tom, co člověk cítí, když prochází těmito místy, 
lze jen těžko hovořit. Nicméně, jsme určitě všichni rádi, že jsme zde mohli být a vidět místa, která jsme 
doposud všichni znali jen z učebnice nebo televize. Děti velmi zaujaly například vitríny s brýlemi, které byly 
Židům odbaveny při deportaci do tábora. Vlasy, které ženám i dětem nacisté oholili, či urna se zbytky lidského 
popela po kremaci. Též Osvětim II Birkenau zanechala v žácích hluboké prožitky. Viděli pozůstatky po 
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plynových komorách, baráky s dřevěnými pryčnami 
na spaní, i koleje, kde probíhaly nechvalně známé 
selekce. 

Původní tábor Auschwitz byl založen v bývalých 
kasárnách ve městě Osvětim přibližně šedesát 
kilometrů západně od Krakova, který byl naším 
dalším bodem zájmu. Po tom, co nás hodný pan řidič 
odvezl k centru Krakova k řece Visle, jsme zahájili 
návštěvu procházkou podél řeky až k historické 
rezidenci polských králů s hradem Wawel a 
katedrálou. Z návštěvy Krakova jsme byli uchváceni. 
Není také divu, že je toto město zapsáno na seznamu 
Světového dědictví UNESCO. To, co se o Krakově 
povídá, určitě není pouhý fám a návštěvu města maximálně doporučujeme. Mimo hradu Wawel jsme zde 
viděli kostely z různých historických slohů nebo spoustu malebných uliček s kavárničkami, místními trhy nebo 
obchůdky.  

Příjemný příjezdový den jsme zakončili v roztomilém městečku Vělička, kde jsme přes noc nejprve nabrali 
síly, a ráno fantasticky, jak říkají děti: „místňácky", posnídali. Druhý den nás čekal opět zajímavý program, 
pohodlné ubytování bylo tedy zapotřebí. Solný důl Wieliczka, který nás opět jak jinak než uchvátil, se nachází 
pod stejnojmenným městem v blízkém okolí Krakova. Patří k nejstarším světovým solným dolům vůbec a je 
také zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Naši společnou výpravu jsme zakončili prohlídkou jedné ze čtvrtí Krakova - Kaziměře, která od 14. do začátku 
19. století byla samostatným městem ležícím na jih od Krakova, v jeho bezprostřední blízkosti. Po mnoho 
staletí se zde prolínaly dvě významné kultury – židovská a křesťanská. Tudíž jsme zde viděli jedny z 
nejzajímavějších synagog v Krakově, přičemž si dobrovolně někteří mohli za cenu 5 zlotých prohlédnout 
prostory synagogy uvnitř a také přilehlý židovský hřbitov (tedy ne, že by se o něj Poláci příliš starali). 
A jelikož kulturu netvoří pouze historické památky, v závěru jsme zde ještě před odjezdem na místním trhu 
ochutnali tradiční zapiekanki. 

Společně jsme se spolu s kolegyněmi shodly na tom, že to byly velmi příjemně strávené dva dny. Také bychom 
chtěly pochválit žáky, kteří se po většinu času chovali víc než vzorně. Doufáme, že v nich exkurze zanechala 
také plno dojmů. 

Mgr. Dominika Holubová, Mgr. Radka Veselá, Mgr. Nikola Dědková 

POLICIE ČR – POVÍDÁNÍ S POLICISTOU 

Ve čtvrtek 19. 5. dorazil do školy na 1. stupeň v rámci prevence zástupce Policie ČR, aby dětem vyprávěl o 

zákonech, o práci policisty apod.  

Kristýna Křepinská, 5. A: Povídali jsme si, jaké zákony nesmíme porušovat. Ukazoval nám, jak zjistíme, jestli 

je to pravý policista a ten opravdu pravý byl – ukázal nám občanský průkaz a tam bylo napsáno, že to je 

policista. Dále nám ukazoval pistoli, která byla zabezpečená, aby si ji nikdo nevzal. Potom nám ukazoval 

malinkou knížku, kde byly napsány věci, např. jak použít pistoli, pepřák, obušek, pouta atd. Po pravé ruce 

měl pistoli, obušek a pepřák, protože je pravák. Po levé ruce měl pouta a malou kapsičku.  
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Dále nám ukázal, jak obstarávají policisté otisky prstů. 

Potřeboval k tomu: magnetický prášek, malinkatou 

prachovku a takou magnetickou propisku. Bylo to moc 

hezké vyprávění. 

Mgr. Radka Veselá 

 

 

 

 

 

2.B U KONÍ 

V úterý 24. 5. jsme byli se třídou 2. B na návštěvě u Koudelkových na Starých 

Ladech. Mají zde ranč Falada, kde chovají jezdecké koně, poníky i telátka. 

Děti se mohly povozit na koních, zkusit si, jak se hřebelcují a jak se jim čistí 

kopyta. Také je nakrmily mrkví a jablky. 

Děkujeme za milé přijetí od rodiny Koudelkových.  

Mgr. Jana Andrýsková 

 

 

 

 

BEEBOT – ROBOTICKÁ VČELKA 

Při dnešní výuce jsme v přípravné třídě měli velmi vzácného 
hosta, naší novou kamarádku Včelku. Ta nás učila, jak se 
zorientovat v prostoru a jak naplánovat (naprogramovat) správně 
cestu na předem určený obrázek. Byla s ní velká legrace, a ještě 
jsme se stihli něco naučit.  

Ovládání je velmi jednoduché. Vzdělávání dokáže velmi efektivně 
propojit se zážitkem ze hry. Tato praktická výuka rozvíjí také 
jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dětí. Je to 
skvělý pomocník k zefektivnění a oživení výuky.  

Ve čtvrtek 26. 5. dorazily na návštěvu do třídy 1. B Bee-bot včelky. Žáci si za pomoci interaktivních robotů 
procvičili český jazyk. Zjistili tak, že i učení může být opravdová zábava. Společně se těšíme na příští týden, 
kdy nás Bee-bot včelky opět navštíví. Tentokrát nás prověří, nakolik už zvládáme matematiku.  

Mgr. Kristýna Heiningerová a Mgr. Nikola Dědková 
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VYHODNOCENÍ PŘEHLÍDKY ILUSTRACE OBLÍBENÉ KNIHY 

Na poslední schůzce žákovského parlamentu jsme se rozhodli zapojit do projektu MAP Českolipsko a 
Novoborsko III, konkrétně jeho skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, a to k účasti na přehlídce prací na 
téma Ilustrace oblíbené knihy. 

Žáci v hodinách VV, PČ či ČJ, ale také doma mohli libovolnou výtvarnou technikou zpracovat dílo vztahující 
se k oblíbené knížce. Začaly tak vznikat zajímavé výtvory napříč celou školou. Díla byla následně vystavena 
v prostorách školy a všichni si je mohli prohlédnout. V pondělí 23. 5. se pak sešla komise složená ze zástupců 
žákovského parlamentu Emy Zelenkové 2. A, Viktorie Stehlíkové 2. A, Jana Veselého 2. A, Michala 
Kouřimského 4. A, Zity Horkelové 4. A (zástupce Terezy Jungmanové) a Petra Coufala 8. A, doplněná o paní 
učitelky Janu Roubíčkovou, Dominiku Holubovou, Petru Šulcovou a Kristýnu Heiningerovou, aby díla 
vyhodnotila. 
 
Bylo to věru velmi těžké rozhodování. Nakonec se komise vyjádřila následovně: 

Prostorová tvorba I. stupeň: 
1. místo – Katarina Patrície Líbalová, 5. B – Alenka v říši divů 
2. místo – Nela Tryhubová, 4. B – Medvídek Pú – oslík Íjáček 
3. místo – Dominika Barnašáková, 4. B – Patrick 
4. místo – Enguun Munkhzul, 4. B – Trolli 
5. místo – Sofie Pobjecká, 4. B – Spongebob 
  
Prostorová tvorba II. stupeň: 
1.      místo – třída 9. B – Povídky z jedné a druhé kapsy 
2.      místo – třída 6. B – Staré řecké báje a pověsti - Daidalos a Ikaros 
  
Malba a kresba I. stupeň: 
1.      místo – Šimon Holub, 0. A – Zlatovláska 
2.      místo – Kristýna Kadlecová, 4. A – Moudrá sova 
3.      místo – Anna Pittnerová, 3. B – Deníček kocoura Modroočka 
4.      místo – Valentýna Špindlerová, 3. B – Zprávy z pelíšku 
5.      místo – Isabela Plhalová, 2. A – Káťa a Škubánek 
  
Malba a kresba II. stupeň: 
1.      místo – Lucie Guthová, 7. B – TO 
2.      místo – Stela Hluchá, 7. A – Alea, dívka moře – Tanya Stewnerová 
3.      místo – Adéla Martonová, 8. A – Baletky – Miřenka Čechová 
4.      místo – Kateřina Staňková, 7. A – Krutý princ – Holly Black 
5.      místo – Klára Darebná, 9. A – Jen počkej, zajíci! 
  
Rozhodování bylo opravdu velmi těžké, protože se nám líbila všechna díla. A to nás ještě čeká vybrat tři 
z každé kategorie a poslat hlavním organizátorům MAP. Ti pak vyhodnotí výtvory ze všech škol na 
Českolipsku a Novoborsku a ty nejlepší odmění hodnotnými cenami. 
Všechna díla budou potom vystavena a vyfocena do sborníku MAP. 
Uvidíme, jak obstojíme, držíme si palce! 
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Velké poděkování patří všem zapojeným třídám a jejich paní učitelkám, ale také hodnotící komisi, a 
zvláště paní učitelce Heiningerové, která díla pro MAP nafotila. 
  
Mgr. Dominika Holubová 

VÝLET 7.B LIBEREC 

Tak trochu jsme spojili příjemné s užitečným. Protože jsme s některými dětmi naší třídy narazili na problém, 
co že je botanická zahrada (při jednom literárním rozboru), naše rozhodování „Kam na výlet?“ bylo tím 
pádem vyřešené. 

Dne 25. 5. jsme se sešli na nádraží Střelnice, 
odkud vedla naše trasa vlakem právě do Liberce, 
nejprve do botanické zahrady a pak do 
zoologické. Ráno se tvářilo příjemně, i my měli 
dobrou náladu a těšili se na nové zážitky. Ovšem 
výše položené město nám neukázalo právě 
vlídnou tvář a v podstatě celý pobyt pršelo. Což 
ovšem nevadilo tomu, že jsme mohli obdivovat 
nádherně rozkvetlý park kolem botanické zahrady 
a tropické i jiné rostliny, stromy, rybky…. uvnitř. 
Byla to opravdu nádhera. Největší zájem 
paradoxně sklidil takřka rostlinami v bazénku zakrytý krokodýl s kamarádkami želvami, neb si volně všichni 
tři odpočívali a nám příliš pozornosti nevěnovali. Byli jsem rádi, že jsou za sklem! V zoo už pršelo velmi, a tak 
jsme krom zvířat venku navštívili i pavilony zakryté a doplnili své občerstvovací zásoby. 

Cesta domů ubíhala rychle, mrzelo nás, že jen jsme odjeli pár km od LBC, vysvitlo slunko, které už nás 
doprovodilo až do České Lípy. Myslím ale, že celkový dojem z příjemně prožitého dne nám nezkazilo ani 
nevlídné počasí, a chtěla bych poděkovat paní asistentce Simoně Lukačkové, která s námi výlet absolvovala. 

A pochválit děti za vzorné chování! 

Mgr. Jana Roubíčková 

VODÁCKÝ KURZ – VLTAVA 2022 

Velký počet zájemců o sport z letošních devátých ročníků nám dovolil po delší odmlce uspořádat opět tradiční 

velký Vodácký kurz. Tato velmi oblíbená, ale náročná akce spočívá ve sjezdu Vltavy z Vyššího Brodu zhruba 

sedmdesát kilometrů dolů směrem po proudu až do Boršova. 

Pondělní den je vždy ve znamení brzkého vstávání a dopravy. Letos nám do karet nehrála všudypřítomná 

výluka, a tak jsme museli dopravu směřovat přes Prahu. Výluce jsme se ani tak nevyhnuli, protože mezi 

Táborem a Olbramovicemi jsme museli přejíždět autobusem. To nám s obrovskými krosnami a stany v rukou 

moc radosti nepřidalo, ale vše jsme zvládli. Po vystoupení z vlaku jsme se převlékli do vodáckého, 

prošli školením od instruktora Martina a ještě jsme se vydali zhruba na dvouhodinové pádlování. Při cestě 

do kempu Rožmberk jsme zvládli „vodní díla“. Takto nám to oznamoval instruktor Martin, každopádně jsme 

jezy vždy zvládli a byly pro nás příjemným kořením splouvání. 
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Úterní den jsme započali krásnou prohlídkou hradu Rožmberk, která nás příjemně kulturně obohatila. 

Bohužel během cesty zpět do kempu začalo pršet a tato uplakaná obloha vydržela až do večera. Poté jsme 

se vydali na lodě pouze s jednou (a poměrně drahou) návštěvou občerstvení U Vikinga, až jsme nakonec 

přijeli do kempu Spolí, kde jsme rozbalili tábor na dva dny. Po cestě se nás opět snažila překvapit „vodní 

dílka“, avšak my se rozhodit nenechali. 

Třetí den nás přivítal opět spíše podzimním charakterem počasí, ale skupinka nejodvážnějších v sobě našla 

energii a vydala se vyzkoušet kajaky. Po závodech kajaků a rozloučení se s Martinem jsme se vydali navštívit 

blízkou UNESCO památku – perlu na Vltavě – Český Krumlov. Zde jsme si prošli historické centrum, zdejší 

zámek, park a dokonce i Grafitový důl. To byl velký zážitek, už jen jízda ve vláčku do podzemí byla jako ze 

SCI-FI filmu. Následovalo osobní volno, které žáci využili především k doplnění kalorií a zakoupení fenoménu 

letošního vodáku – mexického tradičního klobouku – 

Sombrera. Večer jsme si zazpívali a celí prokřehlí zatančili 

u táborového ohně.  

Čtvrteční den již řídil nový instruktor, alias Proton. Ten 

se nás snažil, co mu síly a jazyková vybavenost 

stačily, protáhnout jezy v Krumlově. To se mu také 

povedlo, dokonce všechny posádky zvládly i obávaný jez 

u Liry, kde se vodní těleso zlověstně obracelo a posádky 

zde nabíraly do lodí spousty vody. Bohužel tento den 

začalo foukat, a tak pocitově, i když se sluncem, bylo 

chladněji než v předchozích dnech. Pomohlo nám k tomu 

až zastavení na výbornou klobásku u Milana, kde jsme se 

dostatečně prohřáli u zdejšího ohně. Závěr byl v kempu pod Dívčím Kamenem, kde jsme již naposledy 

rozdělávali stany. V průběhu týdne bylo moc hezké pozorovat žáky, jak jsou si nápomocní a jak se rychle 

zlepšují ve vaření, rozdělávání ohně, a jak si dokáží navzájem pomoci s postavením stanů. 

Poslední den jsme dostali třetího instruktora, zkušeného vodáka Mirka. Ten nás ve svých téměř sedmdesáti 

letech strčil svou fyzičkou všechny do kapsy. Pádloval jako o život, protáhl nás bezpečně peřejemi a 

závěrečným malým jezem. V Boršově na nás již čekal převoz pro zavazadla, my se občerstvili, předali jsme 

lodě, převlékli se a pomalu se vydali na vlakové nádraží. Ve vlaku s námi jelo mnoho dalších skupin, a tak vlak 

z Lince zažil opravdové přeplnění. Třeba se někdy dočkáme posílení tohoto Jihočeského expresu. 

S mírným zpožděním jsme dorazili v pořádku všichni domů a díky tomu jsme mohli vidět na nádraží mnoho 

šťastných shledání. Věříme, že doma bylo vyprávění barvité a veselé, doufáme, že jsme naším sportovním 

zápalem mohli nakazit mnoho dalších sportovců a že mnoho z našich již bývalých žáků na vodě třeba za rok 

opět potkáme. 

Mgr. Ondřej Riljak 
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OZDRAVNÝ POBYT 3. TŘÍD – HAMR NA JEZEŘE 

Dne 23. května jsme odjeli na ozdravný pobyt do 
kempu Zátiší. Líbila se mi stezka odvahy, procházky, 
snídaně, oběd, večeře a buřty. Vyráběli jsme lapač snů 
a totem. Hráli jsme fotbal, šli jsme do muzea hmyzu, 
koukali jsme pod mikroskop, stříleli jsme z 
luku...  Také nás navštívil myslivec a učil nás o lesní 
zvěři. 
 
Petr Komenda 3. B  

 

 

 

KRAJSKÉ KOLO V PŘEHAZOVANÉ 

Poslední květnový den vyrazilo družstvo našich čtvrťáků a páťáků do Liberce, aby se utkalo s těmi nejlepšími 
v našem kraji pod „vysokou sítí“. Nadšenci této kolektivní smíšené hry absolvovali před soutěží několik 
ranních tréninků, aby si upevnili pravidla, strategii hry a vzájemnou spolupráci. Za velké pomoci p. učitelky 
Karly Hlinové jsme nakonec vybraly deset nejlepších, kteří měli školu reprezentovat. Bohužel těsně před 
odjezdem nám odpadly ze zdravotních důvodů Nelča Zitová a Týna Křepinská, a tak na poslední chvíli je velmi 
dobře zastoupila děvčata Kačka Majorová s Michele France. 

Do okresního kola se bohužel letos v pocovidové době 
nikdo nepřihlásil, a tak nebylo možné sehrát žádné 
utkání. Do krajského kola jsme postoupili 
automaticky, jako jediná přihlášená škola z našeho 
okresu. Krajské kolo bylo tímto pro nás premiérou. 
Sehráli jsme celkem 3 utkání. Hned to první proti ZŠ 
Dobiášova nám podlomilo nohy, vůbec jsme se 
nedokázali v poli podpořit, odvrátit neúspěch a 
soustředit se na hru. Na vše jsme zapomněli a těšili se 
na další zápas. Čekal nás ten nejtěžší soupeř – ZŠ 
Ještědská, která disponuje volejbalovou základnou. 
První set jsme se ještě praly s formou, ale druhý byl 
velmi vyrovnaný, a když se dařilo, začaly se děti více 
podporovat a radovat se z úspěchu. Zkušenosti 
soupeře pak v koncovce naše snahy předčily a přišla druhá prohra. Do třetice proti nám nastoupila ZŠ z 
Jablonce n. Nisou. Touha po medailovém umístění ale vždy skončila ve velmi vyrovnaném výkonu v 
koncovkách setu.  
 
Odvezli jsme si pomyslné „bramborové medaile“, což nás mrzelo – medaile byly opravdu krásné, ale naopak 
i spoustu nových zkušeností, které určitě naši čtvrťáci uplatní příští rok. Týmový duch, vzájemná podpora a 
spolupráce je v kolektivních sportech velmi důležitá a děti se jí musí učit. Dnešní zkušenost byla určitě velkým 
přínosem. 
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Sladkou tečkou pak byl čas před odjezdem našeho vlaku, kyblík z KFC a „mekáč“ nechal děti zapomenou na 
neúspěch a zklamání, že se vracíme bez medailí. Tak si chuť určitě spravíme příští rok! 

 Školu reprezentovali: Michele France, Tereza Holíková, Kateřina Majorová, Štěpán Sabáček, Dominik 
Zdich, David Kubáč, Jarda Holeček, Jarda Syrový, Filip Oliver Kizák a Cristiano Alessandro Russo. 

 Mgr. Jarmila Nováková 

ČERVEN 

 Akademie školy – KD Crystal 

 Atletický trojboj s Adamem – okresní a krajské kolo 

 Turistická cyklovýprava 

 Školní výlety tříd a ozdravné pobyty 

 Škola v přírodě 1. ročníky 

 Muzeum K. H. Máchy v Doksech 

 Projektový den 8. tříd – návštěva letiště Václava Havla v Praze 

 Školní olympiáda – 1. a 2. stupně 

 Poslední schůzka parlamentu 2022 

 Projektový den 6.A v TV Seznam 

 Vodácký výlet 8. tříd 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 

 Borec a šikula  

 Slavností rozloučení se žáky 9. ročníků  

__________________________________________________________________________________ 

AKADEMIE ŠKOLY 

Po dlouhé „covidové“ době se opět dne 2.6. v Kulturním domě Crystal uskutečnila od 16 hodin 

školní akademie ZŠ Lada. Do nácviku se zapojilo neuvěřitelné množství žáků s pedagogy a asistenty. 

Střídala se vystoupení dětí z 1. a 2. stupně. Na své děti se přišlo podívat kolem 650 rodičů a také se 

Podařilo vybrat rekordní dobrovolné vstupné. Letošní akademie byla velmi povedená a líbila se nejen 

nám, ale i rodičům a ostatním návštěvníkům.  

Mgr. Jana Haas 

             



Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace 
 

 

89 

 

ATLETICKÝ SOUBOJ S ADAMEM 

2. června se vydali naši nejlepší prvostupňoví atleti do Turnova. Na stadionu, kde vytvořil v roce 

1964 Ludvík Daněk světový rekord v hodu diskem, si přijeli opět poměřit síly v běhu na 50 metrů, ve 

skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Na stadionu závodila necelá dvoustovka dětí ze 40 

základních škol Libereckého kraje. 

My jsme si nevedli také špatně, většina dětí si vylepšila alespoň 2 výkony z okresního kola. Velká 

pochvala pro všechny za snahu a bojovnost!  

Julie Vykukalová (1. tř.) – 11. místo 

Matěj Vágner (1. tř.) – 13. místo 

Michal Šedivý (2. tř.) – 12. místo 

Khuslen Bayarmagnai (4. tř.) – 16. místo 

Jaroslav Holeček (4. tř.) – 13. místo (z 31 chlapců!!) 

Nela Zitová (5. tř.) – 13. místo 

Štěpán Sabáček (5. tř.) – 10. místo (s výkonem 417 

cm ve skoku do dálky) 

Mgr. Jarmila Nováková 

  

CYKLISTICKÁ VÝPRAVA ZŚ LADA 

Letos se tradičně vyjíždělo na „Mácháč“, kde na nás čekala odměna v podobě smažáku v housce, langošů, 
hranolek a mléčných koktejlů. 

Celá cyklovýprava uskutečněná v sobotu 5.6. probíhala klidně, avšak se oproti předešlým ročníkům jelo 
mnohem svižněji. Tempo bylo poměrně vysoké, protože se sešli velmi zkušení bikeři. 

Mezi stálice lze již počítat Míšu a taťku Šůmovi, Terezku a 
mamku Vávrovy, paní učitelku Svobodovou a pana 
asistenta Adama Koláře. Tato skupinka byla doplněna o 
Páju Tislickou, Jášu Anděla, Honzika Moštěka, Viky 
Novákovou a jako nejmladšího benjamínka Filipa Kneifla. 

Díky úžasnému letošnímu počasí jsme navštívili i zmrzlinárnu 
na Břehyni. 

Mgr. Ondřej Riljak 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1. ROČNÍKY 

Děti prvních ročníků se v týdnu od 
6.6. zúčastnily školy v přírodě. A paní 
učitelky jim připravily pěkně nabitý 
program. Např. různé výlety jako byl 
Tolštejn, pěší túru na vyhlídku Jedlovou 
nebo na Křížovou horu v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Mezi další výlety, které si děti 
velmi pochvalovaly, byla návštěva štoly sv. 
Jana Evangelisty, kde se dříve těžilo stříbro. Děti se také mohly pobavit v lese, kde na ně čekala 
pohádková stezka plná večerníčkových postav, přičemž jsme tuto Kimovu hru zakončili v lese krásnými 
divadelními představeními, které si pro nás děti připravily. Nechyběla ani diskotéka, nebo stezka odvahy, 
kterou děti zvládly perfektně a zúčastnily se jí všechny! 

Na památku si domů děti odváží svá bílá trička, která si samy nazdobily a pomalovaly. Poslední 
večer jsme náš čas plný zážitků, nových přátel i dobrodružstvích zakončili u táboráku.  

Mgr. Nikola Dědková, Mgr. Jana Rosáková 
AP Věra Šimáňová a Pavlína Kubáčová 
 

MUZEUM K. H. MÁCHY V DOKSECH 

V pátek 10. 6. jsme se vypravili vlakem do nedalekých Doks, 
kde se muzeum nachází. Přivítala nás velmi milá paní, která 
má muzeum na starosti, obdrželi jsme pracovní listy, zaplatili 
vstupné a v krásném letním počasí před budovou čekali na 
naši průvodkyni. Ta dorazila během několika minut a podala 
zasvěcený výklad k vystavený m exponátům i Máchovi jako 
takovému. Kromě mnoha vydání Máje, rukopisů…jsme také 
obdivovali dobové oblečení, nábytek,….na řadu také přišly 
dotazy ohledně života tohoto našeho básníka. Zjistili jsme 
také, což nemáme vědecky podložené, že oficiálně nebylo 
Máchovo jezero nikdy pojmenované. A jelikož je zde kraj 

rybářský, ve vedlejší místnosti byly vystavené exponáty právě k rybářství. Exkurzi jsme zakončili zmrzlinou 
na náměstí v Doksech a myslím, že den byl strávený ke spokojenosti všech. 

Mgr. Jana Roubíčková 

NÁVŠTĚVA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA – PROJEKTOVÝ DEN 8. TŘÍD 

Dovolenková nálada nám již dýchá na záda. Dne 14. 6. 2022 se 8. ročníky vydaly dovolené naproti 

a navštívily letiště Václava Havla v Praze. V rámci projektového dne Praha jsme měli možnost navštívit 

prostory odbavování cestujících, zažili jsme bezpečnostní kontrolu, vzlety i přistání letadel.  Po 

bezpečnostní kontrole následoval exkurzní autobus, jenž nám zajistil okružní jízdu po letišti. Být tak blízko 

letadlům bylo fascinující. 
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Nejvíce rozruchu vzbudily zmíněné vzlety a přistání letadel. Během 60 minut vzlétne či přistane až 50 letadel. 

Paní průvodkyně nás 2 hodiny zásobovala spoustou informací, jen si ji nahrát a vše si zapamatovat. V 

průběhu exkurze nás překvapila přítomnost amerických Black Hawků. Konec exkurze byl okořeněn 

prohlídkou požární stanice. Naše hasička Gábi byla ve svém živlu a nebála se pokládat vlastní otázky. 2 

hodiny utekly jako voda a už jsme zase seděli v autobusu směr naše domovina. 

Tato exkurze byla jedinečná svou náplní programu a též svým prvenstvím v absolvování na naší škole. 

Mgr. Gabriela Svobodová a Ing. Monika Tadlíková 

  

 

OLYMPIÁDA ZŠ LADA  

Již tradičně se na ZŠ Lada uskutečnily dne 14. a 15. 6. Olympijské sportovní hry, kde mohou žáci 

1. a 2. stupně poměřit své síly. 

K vidění tak bylo skákání do dálky, hod kriketovým míčkem, vrh koulí a celá řada běhů. První 

stupeň běhal vzdálenosti 50 a 300 metrů, druhý stupeň běhal 60, 600 a 1000 metrů. Oba dny nám přálo 

počasí, a tak se pod olympijským ohněm sportovalo úplně samo. Celá řada sportovců dokonce překonala 

svá osobní maxima. Dokonce se našlo i několik odvážných, kteří si vyzkoušeli celý pětiboj. To již obnášelo 

velkého sportovního ducha a značnou fyzickou kondici. 

Toto sportování by nebylo možné díky skvělé pořadatelské výpomoci třídy 9. A a mnoha dalších 

zúčastněných učitelů, kterým tímto děkujeme. Ať už to byli učitelé věnující se své třídě, nebo učitelé 

přímo pomáhající s průběhem disciplín. Oba dny nás doprovázela uvolněná, příjemně soutěživá 

atmosféra. Sportu Zdar!  

Za kabinet TV - Ondřej Riljak, Radek Častulík, Jarmila Nováková, Petra Šulcová 
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POSLEDNÍ SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

Došlo zde ke zhodnocení činnosti parlamentu za celý školní rok a připomínka poslední akce v tomto školním 
roce - Borec a šikula, kde budou žáci vyhodnoceni 
v několika kategoriích (vědomosti, sport, dobré srdce, 
skokan roku) – NOVINKA pro příští školní rok: zapojení 
žáků – děti budou moci své spolužáky nominovat a 
zapojení do vítání prvňáčků 

Zhodnocení činnosti v tomto ŠR: půjčovna bačkor na 1. i 2. 
stupni, lavičky před školní družinou, speciální oběd na Den 
dětí, výtvarná soutěž – ilustrace oblíbené knihy, apod.  

Náměty pro možné zlepšení pro příští školní rok, například 
zlepšení popisu jídel, posezení na chodbách 1. stupně, 
keramika na 2. stupni, olympiáda učitelů, apod.  

 

PROJEKTOVÝ DEN - 6.A V TV SEZNAM 

V rámci projektového dne Praha navštívila 6. A 16. 6. televizní studio Seznam.  Do Prahy jsme jeli linkovým 
autobusem a potom metrem. Mnozí žáci se nám svěřili, že metrem jedou poprvé. A tak si užívali jak 
samotnou jízdu ve vagonech, tak na jezdících schodech. V TV Seznam nás přivítala redaktorka Petra 
Krmelová, která nás provedla šestipatrovou ekobudovou, ve které vznikají pořady této televize. Nakoukli 
jsme nejen do kanceláří korektorů, redaktorů a zpravodajů, ale také do maskérny a šatny. Jako bonus 
nás přišel pozdravit známý satirik Jindřich Šídlo, z jehož pořadu Šťastné pondělí jsme si pustili krátkou 
ukázku. Největším zážitkem pro nás bylo nahrávací studio, kde si paní učitelky dokonce mohly vyzkoušet 
roli moderátorek.  

  
Z TV jsme se přesunuli na Náplavku, kde si děti pohrály na hřišti a snědly své zásoby. I tak je ale nejvíce 
zajímalo, zda navštívíme KFC nebo McDonald´s. Oba řetězce mají své odnože na zastávce metra Anděl, 
odkud jsme poté absolvovali jízdu na autobus a hurá domů! 

  
Mgr. Dominika Holubová 
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VODÁCKÝ VÝLET PLOUČNICE 

Netradiční školní výlet zažila v úterý 21.6. 2022 třída 8. A. Naši zkušení tělocvikáři (pan ředitel, paní učitelka 

Nováková a pan učitel Riljak) nás vyvezli na sjezd Ploučnice. Ráno bylo chladné, avšak cesta od restaurace 

U Kerama k nástupnímu místu v Brenné nás pěkně zahřála. Po důkladné instruktáži pana ředitele jsme 

se cítili být silní v kramflecích a do lodí se doslova řítili. Objevili se mezi námi ti, kteří nikdy v loďce 

neseděli, a zároveň i ostřílení vodáci.  

  

Po rozcvičce a ukázkách pádlování se vyjelo. Paní učitelka Nováková vyhrála parťačku dne – Gábi 

Kalouskovou. Tyto dvě odvážné ženy „sbíraly“ všechny nešvary, nepovedené obraty pádel a nečekané 

pády do vody – klobouk dolů. V průběhu dne se objevilo spoustu věcí – např. preventivní skoky do vody 

či vraždy nežádoucího hmyzu. Někdo měl vypovídanou díru do hlavy (jako pan ředitel od paní učitelky 

Svobodové) nebo naopak jel v komunikačně úsporném režimu, řekněme v tzv. silent mood (jako třeba 

pan učitel Riljak s Tomíkem Bláhou). Jak se říká, všehochuť. 

  

Atmosféra celého dne byla fantastická, počasí se v průběhu dopoledne umoudřilo (došlo i ke spálení kůže) a 

závěr pořádný smažák a porce hranolek.  

Jménem třídy 8.A děkuji za skvělou organizaci a možnost být součástí této krásné akce. 

Mgr. Gabriela Svobodová 

 

Ve středu 22.6. si užili sjezd řeky Ploučnice žáci z 8.B. 

  

 
  

BOREC A ŠIKULA 

Konečně nám po delší době covid nepřekazil oblíbené 
vyhlašování Borce a Šikuly roku, které se koná vždy téměř 
na konci školního roku. Moderátorky a garantky této akce 
byly učitelky Jana Adamcová a Dominika Holubová 

Kategorie byly tradiční: sport, vědomosti, dobré srdce, umění 
a skokan roku.  Celkově bylo oceněno ve všech kategoriích 
54 žáků 1. a 2. stupně naší školy. Žáky navrhovali 
v naprosté většině případů učitelé a ti také předávali ceny 
– sošku Borce (pro 2. stupeň)  či Šikuly (pro 1. stupeň), 

https://www.zslada.cz/domains/zslada.cz/sites/default/files/galerie/2022-06-28-borec/2022-06-borec-03.JPG
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diplom a poukázku do Kafe Laky. Oceňování nám zpestřila děvčata z tanečního kroužku paní učitelky 
Aleny Hladonikové a vynikající zpěvačka Natálka Jandíková. Těm patří náš dík, stejně jako všem 
ostatním žákům a učitelům, kteří se na akci podíleli a pomáhali. 
  
Ocenění  
1.      Sport – Tobiáš Čepička, Dominik Zdich, Filip Kizák, Jaroslav Holeček, Petr Coufal, Viktorie 
Nováková, Gabriela Kalousková, Terezie Vávrová, Martin Ponocný, Martin Matura a Daniela Russo. 
2.      Dobré srdce – Anabel Murgová, Jan Moštěk, Michal Šůma, Ondřej Grič, Kateřina Staňková, Sára 
Jarolímková, David Kubáč, František Adler, Eliška Koudelková, Markéta Sochová, Žaneta Koutová, Eliška 
Havlová, Tereza Matoušková, Anabela Libenská a Michal Kouřimský. 
3.      Vědomosti – Hynek Peltan, Viktorie Stehlíková, Jegor Frantsev, Jakub Veselý, Oldřich Kratochvíl, 
Kateřina Majarová, Max Nefedov, Tobias Blažek, Alžběta Kratochvílová, Niki Caňkářová, Karolína 
Nováková, Vladislav Hryhoryeu a Áda Červinků. 
4.    Umění - Enguun Munkhzul, Jan Cagala a Maralmaa Dulguun. 
5.    Skokan roku – Munkhbilguun Bolorzaya, Ladislav Pohnan, Adam Mlejnek, Amálie Ritschelová, Anna 
Faltusová, Matyáš Kuneš, Tereza Ngo, Ondřej Pacal, Petr Buriánek, Miroslav Chovan, Monika Čiháková 
a Viktorie Jurkáčková. 

 
Mgr. Dominika Holubová 

 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 

Ve středu 29.6. se uskutečnilo rozloučení s našimi žáky z devátých ročníků. Vzhledem k deštivému počasí se 

akce neuskutečnila podle původního záměru na Vodním hradě Lipý, ale v jídelně školy.  

Nejdříve jsme se loučili s 9. A, kterou celé čtyři roky vedl třídní učitel pan Riljak. Po krátké přestávce 

nastoupila třída 9. B s „Miss třídní“ Radkou Veselou, kterou takto označili právě její žáci. 

Po slavnostním nástupu žáků, kterým to ten den opravdu slušelo, následovala studentská hymna 

Gaudeamus igitur („radujme se tedy“). Poté promluvil k žákům pan ředitel Radek Častulík, který dal 

dětem spoustu užitečných rad do života. Hodně vytrvalosti a úsilí popřál žákům také místostarosta 

České Lípy Jaroslav Turnhöfer. Pak už přišly na řadu dojemné projevy žáků a třídních učitelů. Vzpomínalo 

se na vše, co děti ve škole zažily – od prvního den ve škole, akce, výlety, exkurze … Žáci následně obdrželi 

svá poslední vysvědčení a upomínkové předměty. Nakonec se rozloučili se svými vyučujícími. 

9. B se na úplný závěr rozloučila „vzpomínkovým“ tancem na 1. třídu, který byl právě jejich prvním 

společným vystoupením s názvem „Beruško, půjč mi jednu tečku“.  Všem žákům přejeme hodně štěstí, 

zdraví, lásky, osobních i studijních úspěchů! 

Mějte se krásně, budete nám chybět! 

 Mgr. Radka Veselá 
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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 2021 - 2022 si své čtenáře najde. 

Děkuji Táně Majarové, Gabriele Svobodové, Nikole Dědkové, Monice Tadlíkové a Ondrovi Riljakovi za 

pomoc při psaní Ročenky. 


