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Školní rok 2018 – 19 

Školní rok 2018 – 19 byl zahájen 3. září 2018. Přivítali jsme naše prvňáčky na radnici v Českém Dubě.  

V tomto školním roce bylo vzděláváno 424 žáků. Ve škole pracovalo 36 pedagogických pracovníků, 14 

asistentů pedagoga a  14 nepedagogických pracovníků. 

 

Třídnictví ZŠ:  

I. A  Růžičková Martina   

I. B   Charvátová Milena   

II. A    Pacltová Jitka    

II. B    Lohnická Dagmar   

III. A  Řídká Kateřina     

III. B  Hladká Blanka    

IV. A  Knoblochová Helena   

IV. B  Lohnickij Vladimír   

V. A  Tejnská Radoslava 

V. B  Filová Jiřina    

VI. A      Hodač Matěj 

VI. B      Gulyas Julius 

VII. A     Pánková Martina 

VII. B     Kotrbatá Kateřina 

VIII. A    Plummer Radana 

VIII. B    Pižlová Pavla    

IX. A     Blahovcová Petra 

IX. B     Suchánková Dana



 

bez třídnictví:  Altmanová, Horáčková, Růžičková Z., Kabátková, Tichá, Yildirim, Pražák, Filová 

důchodci:  Altmanová, Kabátková 

 

 ZŠS:  I. ST Polcarová 

               II. ST Košková 

   bez třídnictví:  Jáčová 

  důchodci:   Jáčová   

Vedoucí pracovníci: Goll Jan - ředitelka školy 

                            Škodová Dana - zástupkyně ředitele 

                                       

Výchovný a kariérový poradce: Pižlová Pavla  

 

Metodik prim. prevence: Řídká Kateřina  

 

Koordinátor ŠVP:  Růžičková Martina 

 

Koordinátor EVVO: Škodová Dana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Leporelo Českodubska 

Vážení obyvatelé a přátelé Českodubska, pomozte nám uskutečnit následující projekt. O co jde? Stačí 

na kousek papíru velikosti 7x7 cm něco nakreslit, namalovat, napsat (moudro, báseň, vzkaz apod.), 

nalepit (fotku, část pohledu, vstupenku z prázdnin – odkudkoli, známku, list ze zahrádky, etiketu), 

můžete i něco otisknout (razítko, psí tlapku, dětskou ručičku nebo botičku, palec), vlastně cokoli, co k 

vám patří, co se vám líbí. Nezapomeňte se podepsat – jménem, přezdívkou nebo jen iniciálami. 

Není to ani sčítání obyvatelstva, ani umělecká výstava, uvítáme, když se zúčastní všichni, kdo na 

Českodubsku bydlí, pracují, jezdí sem na chalupu nebo odtud pocházejí a nyní bydlí jinde, zkrátka každý, 

kdo má náš kraj rád. Kartičky dostanete od svých dětí, které navštěvují českodubskou základní školu, 

nebo si je nastříhejte z obyčejného papíru, poslat do školy je můžete po dětech nebo je odevzdejte v 

českodubské knihovně, případně v papírnictví u paní Mohelské nejpozději do 15. října. Vaše příspěvky 

budou zataveny do fólie, aby vydržely několik generací, a vytvoří unikátní pamětní leporelo (vlastně 

jakousi časovou schránku), které vám koncem října předvedou žáci na náměstí. Oslovte prosím své 

přátele, sousedy i příbuzné, na nikoho nesmíme zapomenout – tato akce se bude znovu konat až za 10 

let! 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, učitelka 

 

Hubertka VIII.A 

Ekologický pobyt na Hubertce absolvovala VIII. A ve dnech 12. a 13. 9.2018. Účastnící žáci osobně 

vystoupali na nejvyšší horu Jizerských hor – Smrk, podívali se na pramen Jizery a vyšplhali na Kočičí 

kameny. Součástí programu byla přednáška o smysluplnosti recyklace opadů, sběr bukvic jako osivo  

pro lesní školku. Žáci si také vyzkoušeli stav nouze – na chatě po letošním parném létě vyschl zdroj 

vody, takže jsme měli pouze vodu dovezenou v omezeném množství. Situaci jsme zvládli stejně dobře 

jako vlastní vaření a úklid. Pohodu a dobrou náladu všech účastníků umocnilo krásné počasí. 

Mgr. Dana Škodová (organizátor akce) 

 

Harmonizační kurz 6.B 

Ve čtvrtek 13. září jsme se 

vydali s  žáky 6. B na 

harmonizační kurz. I přes 

počáteční trable s dopravou  

jsme nakonec dorazili do 

penzionu Horka v Hořeních 

Pasekách, kde na nás čekal 

lektor - etoped Mgr. Petr Šolc. 

Začali jsme tipovacími  

otázkami, díky kterým mohli 

žáci lépe poznat svého nového 

třídního učitele. Další aktivity 

byly zaměřeny zejména na 

začlenění příchozích spolužáků 

a  na posílení pozitivních vztahů v nově vzniklém kolektivu. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, ve kterých 



 
 

plnily nelehké úkoly, musely přejít minové pole, přenést bombu, postavit věž z kostek pomocí robotické 

ruky nebo prolézt pavoučí sítí. Vše muselo probíhat za dokonalé spolupráce celého týmu. Bylo to  

opravdu napínavé a nakonec to všichni úspěšně zvládli. Venku jsme také zkoušeli hrát diskgolf a 

zaháněnou. 

Večer byl v režii dětí, protože zábavu si měly předem připravit. Chlapci si připravili pro dívky stezku 

odvahy, která byla plná strašidel a hrůzostrašných zvuků. Na cestu byly obdarovány svítícími náramky, 

aby se tolik nebály a kluci věděli o každém jejich pohybu. Děvčata si pak připravila pro chlapce 

neobvyklou zábavu – líčení. Zábava to byla asi zejména pro holky, ale všichni si u toho užili spoustu 

legrace. Druhý den jsme vytvářeli třídní pravidla, hráli jsme divadelní scénky na vylosované téma a 

věnovali se  týmovým hrám. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme se po výborném obědě vraceli 

domů. Děkuji všem, kteří se podíleli na plynulém chodu tohoto kurzu a doufám, že na něj budeme 

všichni dlouho vzpomínat. Tento pobyt je částečně financován městem Český Dub a Libereckým 

krajem. 

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Julius Gulyas 

 

Program Krása v 7. A 

Ve středu 19. 9. jsme absolvovali  první preventivní program s názvem Krása připravený společností 

Maják. Povídali jsme si o pojetí vlastní krásy a sebepřijetí a také o tom, jaká rizika může mít touha po 

dokonalém atraktivním vzhledu. 

Děkujeme lektorovi Vaškovi Jiříčkovi za zajímavé dopoledne. 

Mgr. Martina Pánková (třídní učitelka) 

 

Preventivní programy Maják 

V letošním školním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám 

realizuje společnost Maják o. p. s. Lektoři navštíví žáky od 3. do 8. ročníků v časové dotaci 4 - 6 

vyučovacích hodin. Cílem těchto komplexních programů je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a 

efektivně tak předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínáme s programem 

Agrese, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí žáky hledat různé 

způsoby řešení vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí 

pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 

4.ročníku je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti 

návykových látek a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní 

vztahy mezi žáky. V 5. ročníku se budou žáci věnovat podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, 

v programu Jsem originál a pak také velice žádanému tématu Kybersvět. Šesťáci budou mít program 

Závislosti a Sranda nebo ubližování či Bezpečně na internetu. V 7. ročníku si budou žáci povídat o pojetí 

vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i k druhým ( program Krása) a také se budou věnovat tématu 

Návykové látky. V 8. ročníku se žáci věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu 

- program Digitální domorodci a nakonec si budou povídat o lidské sexualitě, o pojmech jako je láska a 

partnerství. 

Programy jsou finančně podpořeny městem Český Dub a Libereckým krajem. 

Mgr. Kateřina Řídká (metodik prevence) 



 
 

Výlet do Kotle – II.A, II.B 

Ve středu 12. září se „druháci“ rozhodli využít 

posledních krásných dnů „babího léta“ ke sportovně 

kulturní akci -  památné kotelské lípy a Čertovské 

stěny.  Cestou tam jsme jako taxíkem (kromě nás byla 

v autobuse jen 1 cestující) jeli směrem na Osečnou a 

had dětí vystoupil na zastávce Kotel. Lípa je hodna 

svého označení  - „památná“, byla obrovská, 

vznešená a plná prolézaček. Na obejmutí bylo 

zapotřebí skoro všech dětí. Pak už jsme pokračovali 

na Čertovskou stěnu. Po prudším výšlapu a prohlídce 

dětem paní učitelka vyprávěla pověst o jejím vzniku. 

Cosi tajemného spojeného s „peklem“ na některé děti přece jen zapůsobilo. Alespoň na chvilku jim 

možná docházel na kopci dech. Po posílení svačinou byly ale opět rychle v plné síle a připravené na 

pěší pochod do Dubu. Cesta zpět příjemně utekla a určitě jsme si tentokrát oběd dali s velkou chutí 

všichni. Jistě i díky nádhernému počasí patřil tento výlet k nejzdařilejším akcím a určitě se líbil nám 

všem.  

Mgr. Jitka Pacltová a Mgr. Dagmar Lohnická (tř. učitelky) 

 

Harmonizační kurz VI. A 

Do VI. A přišlo 6 nových žáků, i proto 

bylo důležité se vzájemně poznat a 

naladit se na stejnou vlnu. Máme plno 

nových zážitků díky vtipným situacím i 

chvilkám k zamyšlení. Domluvili jsme se 

na třídních pravidlech a zapracujeme na 

komunikaci uvnitř třídy. Děkujeme 

etopedovi P. Šolcovi za program a 

dětem VI. A za vytvoření pozitivního 

klimatu třídy. 

 

Mgr. Matěj Hodač (třídní učitel) 

 

VIII. B na Hubertce 

Dva dny z posledního krásného  týdne prožili žáci 

VIII. B na ekologickém pobytu na Hubertce v 

Jizerských horách. A krásné počasí se promítlo i 

do celkové atmosféry pobytu, který byl  

prodchnut klidem, pohodou a přátelstvím. 

Osmáci dokázali zvládnout jak obtížnou túru na 

horu Smrk, tak i uvařit pro ostatní jídlo, uklidit po 

sobě v kychyni i v dalších prostorách chalupy, 



 
 

vyslechnout přednášku o třídění odpadů a naučit se středověký tanec. A k tomu všemu ještě stihli 

nasbírat plody bukvic pro budoucí sadbu do lesních školek. A že někdo zapomněl na chalupě boty? To 

už dávno nikdo neví... 

PaedDr. Pavla Pižlová (třídní VIII. B) 

Pohádkový park 

Na čtvrteční dopoledne park v našem městě ožil. Nejen pohádkovými bytostmi a soutěžemi, které si 

připravili žáci 9. tříd, ale hlavně dětmi z 1.stupně. Tentokrát za každé splněné stanoviště děti získaly 

pohádkovou měnu "dubák", za kterou si nakoupily pár maličkostí v malém obchůdku. Děkujeme 

deváťákům za přípravu. 

Žáci 9. tříd a třídní učitelky 

 

Jablíčkový den v II. A  

2. 10. proběhl v naší třídě projekt " Jablíčkový 

den". Plnili jsme různé úkoly ve skupinách. Četli, 

skládali, malovali, počítali, tancovali a při 

odpoledním vyučování i pekli. Naše jablečné 

záviny museli vychladnout a ve středu se nám 

dopolední svačina opravdu hodila. Měli jsme jich 

hodně, tak jsme nabídli i v ostatních třídách. Celý 

den utekl jako voda.  

Mgr. J. Pacltová (tř. uč.)  

 

Zájezd do Anglie 

V neděli 30. 9. 2018 jsme brzy ráno vyrazili na týdenní poznávací pobyt v Anglii. Zájezdu se zúčastnilo 

51 žáků a 3 pedagogové naší školy. Celým zájezdem nás provázela příjemná průvodkyně Monika, která 

měla připravený pestrý program. První den jsme poznávali krásy města York. Nejprve jsme si prohlédli 

místní čokoládovnu, ve které jsme měli možnost ochutnat 

výborné pralinky a vyrobit si vlastní čokoládové lízátko. Takto 

posilněni jsme se vydali poznávat uličky a pamětihodnosti 

tohoto krásného historického města. Druhý den jsme se projeli 

parním vlakem z Pickeringu do filmových Bradavic v 

Goathlandu, místa natáčení Harryho Potterra. Prošli jsme se tu 

krásným vřesovištěm a naše další cesta mířila do rybářského 

města Whitby. Tady nás čekala plavba pirátskou lodí. Hlad 

jsme zahnali anglickou klasikou fish and chips a poté jsme se 

kochali výhledy z ruin bývalého opatství Whitby Abbey, kde se 

odehrával děj Draculy od B. Stokera. Den jsme zakončili 

procházkou po strmých bílých útesech Flamborough Head. 

Třetí den jsme strávili v národním parku Yorkshire Dales. 

Obdivovali jsme zde kamenné zídky, pasoucí se ovečky, 

vodopády Janet´s Foss a skalní soutěsku s vodopádem Gordale 



 
 

Scar. Příznivci Harryho Potterra si i zde mohli připomenout místo natáčení posledního dílu, přírodní 

kamenný amfiteátr Malham Cove. Den jsme zakončili v tajuplných ruinách bývalého opatství Fountains 

Abbey, které spadá pod ochranu UNESCO. Čtvrtý den byl na programu Londýn. Velkým zážitkem pro 

každého byla projížďka v London Eye, ze kterého jsme si prohlédli celé centrum Londýna. Neméně 

zajímavé byly také památky Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace či Trafalgar 

Square a mnoho dalších. Krmení veverek v St. James´s Parku, procházka čtvrtí China Town a nákupy 

suvenýrů v rušné čtvrti Camden Town byly pro žáky nezapomenutelné. Plavba lodí po Temži s kulisou 

rozsvícených mrakodrapů byla nádhernou tečkou za celým naším poznáváním. Pak už nás jen čekala 

plavba trajekterm a dlouhá cesta domů. Děti nepoznávaly pouze památky, ale také díky pobytu v 

anglických rodinách si vyzkoušely své komunikační schopnosti v angličtině a poznaly místní kuchyni a 

zvyklosti. Zájezd se po všech stránkách vydařil, máme plno nezapomenutelných zážitků a velké 

poděkování proto patří paní učitelce P. Blahovcové, která celý zájezd organizačně připravila. 

Mgr. R. Plummer, Mgr. K. Řídká a Mgr. H. Knoblochová  

Zátopkova štafeta 

Za krásného slunečného počasí jsme si již jako tradičně s dětmi z ŠD zaběhli Zátopkovu štafetu. Na trati 

dlohé 5 kilometrů se postupně vystřídalo 25 běžců. Tímto závodem se utužují přátelské vztahy a 

potvrzuje rčení " Jeden za všechny, všichni za jednoho." 

                                                                                     Vychovatelky ŠD 

 

EDUCA 2018 

V pátek 12. října 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili tradičního Veletrhu vzdělávání a pracovních 

příležitostí EDUCA 2018 v liberecké HOME CREDIT ARENĚ. Žáci naší školy si v předstihu a zatím pouze 

orientačně vybírali ze široké nabídky středních škol nejen našeho kraje. Z jiných krajů se přijely 

představit hlavně ty školy, jejichž nabídka vzdělávacího programu je v rámci České republiky ojedinělá, 

např. výrobci houslí z Chebu. Děvčata a chlapci si posbírali dostatečnou zásobu materiálů pro své 

budoucí rozhodování o dalším studiu. Cestu do Liberce a zpět objednaným autobusem nám uhradil LK 

ze svého dotačního programu. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

Stopovaná v parku 

V nádherně zbarveném a sluníčkem prozářeném parku jsme si s dětmi 11. 10. zahráli stopovanou . Děti 

odpovídaly ve skupinkách na otázky a plnily různé úkoly o přírodě a lese a životě v něm. Za svou snahu 

si na závěr našly sladký poklad, ale odměnou jim bylo také odpoledne ztrávené v krásné podzimní 

přírodě, spolupráce s kamarády a možná se i dozvěděly něco nového. 

                                                                                                                                                                            

Vychovatelky ŠD 

 



 
 

Exkurze na HZS Liberec  

Ne v každé třídě mají hned dvě děti jednoho 

tatínka profesionálním hasičem. V II. B, díky 

dvojčatům Elišce a Adélce, ANO. Návštěva HZS v 

Liberci byla určitě nejen proto - opravdovým 

zážitkem. Nelze vypsat, co vše jsme viděli (SUPER 

techniku, množství vybavených aut, kontejnery 

se zázemím, různé obleky se speciálním 

zaměřením, myčku, operační středisko, …), co vše 

se nám líbilo, .. atd. Jednoznačně to vystihují 

reakce dětí: MNĚ SE LÍBILO VŠECHNO, MNĚ TAKY, 

NEVÍM, CO NEJVÍC, ASI VŠECHNO, JÁ JSEM SI 

NEJVÍC UŽIL/A  JÍZDU „PÁSÁKEM“, ALE LÍBILO SE 

MI TAKY VŠECHNO, … Nadšeni byli všichni. Malou 

třešničkou na dortu pak byla návštěva v 

Lunaparku Babylon. Ještě celý další týden jsme si 

vyprávěli, vypisovali a kreslili vše, co nás zaujalo. 

Pro nás dospělé byl na celé akci nejlepší 

uklidňující pocit, že „hasiči“ mají vše opravdu 

perfektně „zmáknuto“ a že v případě nouze, se skutečně můžeme spolehnout na jejich rychlou účinnou 

pomoc. A o to asi jde nejvíc. Děkujeme za pozvání, bezchybnou organizaci a hlavně si moc dobře 

pamatujeme, že jsme pozváni i na následující rok. 

                                     Mgr. V. a Mgr. D. Lohnických, tř. uč. IV. B, II. BPraha 

Praha 

Ve čtvrtek 18.10.2018 se páté třídy vydaly na 

poznávací výlet do Prahy. Před školou na nás 

čekal pohodlný autobus  a ochotný pan řidič, 

který nás odvezl k lanovce na Petřín. Tam už 

na nás čekala paní průvodkyně. Nahoru jsme 

vyjeli pochopitelně lanovkou a prohlédli jsme 

si Zrcadlové bludiště.Všichni jsme se tam od 

srdce zasmáli. 

Pak jsme se pěšky vydali na Loretánské 

náměstí a na Pražský hrad. Navštívili jsme 

Chrám sv.Víta, Zlatou uličku a Daliborku. 

Naším dalším zastavením byla Nerudova 

ulice, kde žáci objevovali v průčelí domů domovní znamení. Naše další kroky vedly na Malostranské 

náměstí, Karlův most a dále po Královské cestě na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali zejména 

nedávno restaurovaný orloj. Dále jsme pokračovali na Václavské náměstí. 

Na samotný závěr návštěvy Prahy jsme si dopřáli zasloužené občerstvení v Mc.Donald´s . Výlet se nám 

vydařil a měli jsme i krásné počasí. Co víc si přát! 

                                  tř.uč.V.A,B Mgr. R.Tejnská, Mgr.J.Filová 



 
 

Florbal dívek ze 7. tříd 

Florbalový turnaj se uskutečnil v liberecké škole Barvířská. Dívky se utkaly se ZŠ Chrastava, ZŠ 5. květen 

a ZŠ Barvířská. Předvedly bojovnost, nasazení a odvahu si vyzkoušet atmosféru turnaje. Nakonec 

skončily těsně na třetím místě. Velká pochvala všem za pěkný výkon. 

Mgr. Dana Suchánková (učitelka tělesné výchovy) 

 

Unikátní leporelo 

V pátek 26. října předvedli žáci 7.A na náměstí Leporelo Českodubska, které se nám podařilo vytvořit 

díky příspěvkům obyvatel i přátel našeho kraje. Leporelo měří téměř 14 metrů a obsahuje více než 1 

000 obrázků. Prohlédnout si ho můžete v českodubské knihovně, kde bude vystaveno, opozdilci sem 

mohou své obrázky nosit do konce roku 2018, rádi je dodatečně připojíme. Za sto let se možná budou 

naši pravnuci divit, jak byli jejich předkové kreativní! 

 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, učitelka 

 

VIII.A - projektový den na SUPŠ a 

VOŠ Turnov  

Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov pro 

nás připravila aktivity, které nám umožnily 

nahlédnout do studia uměleckých oborů. Ve 

skupinkách jsme si vyzkoušeli, co obnáší 

umělecké kovářství, odlévání nebo rytí kovů a 

někteří si ve zlatnické dílně vyrobili šperk nebo 

vánoční ozdobu. Během dopoledne jsme zvládli 

několik stanovišť a všichni si odvezli domů 

vlastnoručně vyrobený upomínkový předmět.  

Děkujeme paní učitelce Pižlové za organizaci celé exkurze. 

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka) 

 

 

 



 
 

To nás těší, že jsme Češi 

S dětmi v ŠD jsme se připojili k oslavám 100. vyročí vzniku samostatného československého státu. 

Připomněli jsme si, jaké jsou státní symboly, slova státní hymny, kdo byl náš první prezident, jaký je náš 

národní strom, jaké je motto na Prezidentské standartě ......... Nabyté vědomosti jsme zúročili v kvízu, 

který jsme společně plnili v družstvech. Bonusová otázka: Věděli byste, jaké bylo oblíbené zvíře našeho 

prvního prezidenta? :) 

                                                                                                                                                                              

Vychovatelky ŠD 

 

Florbal chlapci 2. stupeň 

Minulý týden ve čtvrtek se chlapci 8.-9. tříd zúčastnili florbalového turnaje, v pátek chlapci 6.-7. tříd. 

Oba turnaje se konaly na ZŠ Barvířská. Postoupit se nám nepodařilo, nicméně některé výkony neudělaly 

ostudu. 

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

GIS DAY TU Liberec 

Dne 14.11. jsme se zúčastnili dnů GIS DAY, které pořádá Technická Univerzita v Liberci. Žáci měli 

možnost seznámit se s geografickým systémem. S pracovnimi listy obcházeli jednotlivá stanoviště, kde 

se lépe seznamovali s možnostmi využití GIS. Nejvíce zaujala práce s pískem, kde se žákům zobrazovala 

nadmořská výška. 

 

Florbal dívky 8. a 9. třída 

V pátek se dívky zúčastnily florbalového turnaje na ZŠ Lesní. Jejich nasazení a odhodlání zahrát si co 

nejlépe bylo veliké. Neodradila je ani skutečnost, že v každém týmu  protihráček byly vždy dvě dívky, 

které florbal pravidelně trénují. Vyrovnaný zápas sehrály proti ZŠ Lesní, kde vstřelila gól Aneta Špátová 

a Michaela Kovářová. Odjížděly jsme s pocitem, že to stálo za to a jsme zas o kus dál. Nechce se někdo 

v příštím roce ujmout zájmového kroužku dívčího florbalu? 

Mgr. Dana Suchánková (učitelka Tv) 

 

 

 

Návštěva na úřadu práce 

Ve dvou uplynulých pondělcích měsíce listopadu proběhla návštěva žáků devátých ročníků  v 

Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Liberci. Žáci se seznámili se všemi okolnostmi a 

podmínkami výběru budoucího povolání a výběru střední školy, ujasnili si, co znamená být studijní typ 

a jaké výhody a nevýhody přináší jednotlivá povolání. Dověděli se též, že pokud opustí střední školu, 

budou si muset sami platit zdravotní pojištění a spoustu dalších důležitých informací. Závěrečný 



 
 

zájmový dotazník poodhalil možné budoucí nasměrování do pracovních oblastí. Pro někoho bylo 

překvapením, že z hlediska svých zájmů jsou vlastně technické typy a měli by se tímto směrem vydat. 

Tak doufejme, že všechny informace dokáží využít při rozhodování o své budoucnosti! 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

Olympiáda českého jazyka 

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 proběhl na naší škole 45. ročník OČJ. Školního kola se zúčastnilo 19 

soutěžících z osmých a devátých tříd a utkali se v jazykových dovednostech a v psaní slohové práce na 

téma Co všechno umí světlo. Nejvíce bodů získala a soutěž vyhrála Barbora Kořínková z VIII. B. Druhé 

místo obsadila Veronika Rybářová z IX. A. Třetí skončil Vladan Brandýský z IX. A. Barbora a Veronika 

postupují do okresního kola, které se bude konat 29. ledna 2019 v Liberci. Vítězům gratulujeme a všem 

děkujeme za účast! 

PaedDr. Pavla Pižlová, Mgr. Kateřina Kotrbatá (organizátorky) 

 

Dubák přírodovědec 2018 - výsledky 

Ve středu 21.11.2018 proběhlo na naší škole velké přírodovědné soutěžení sedmáků Libereckého kraje 

v soutěži Dubák přírodovědec, letos na téma Ptáci lesů, vod, luk, polí a měst. Celkem se účastnilo 33 

žáků. Všichni prokázali velké znalosti o životě jednotlivých ptačích druhů, poznávali jednotlivé ptačí 

druhy nejen podle vzhledu, ale i podle peříček a podle hlasů. A tady jsou výsledky -  Kategorie hostů: 

1. místo - Tomáš Bis, ZŠ Žižkova, Turnov 

2. místo - Julie Chroustová, ZŠ s RVJ, Husova, Liberec 

3. místo - Pavel Pokorný, ZŠ Žižkova, Turnov 

4. místo - Zdeňka Janatová, ZŠ I. Olbrachta, Semily 

5. místo - Alois Holas, ZŠ s RVJ, Husova, Liberec 

 

Kategorie ZŠ Český Dub: 

1. místo - Ema Gaterrová 

2. místo - Michal Krameš 

3. místo - Karolina Zelinková 

4. místo - Magdalena Valešová 

5. místo - Zuzka Šrýtrová 

 

Hodnotné ceny do soutěže sponzoroval pan Aleš Kabátek, za což mu velice děkujeme. 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka soutěže) 



 
 

Projektový den 

V pátek 30. listopadu 2018 se třída VIII. B 

zúčastnila projektového dne na Střední 

uměleckoprůmyslové škole v Turnově. 

Tato škola je známa také pod lidovým 

označením Šperkárna. Děvčata a chlapci 

naší školy si vyzkoušeli práci v nabízených 

studijních oborech:  rytí a broušení 

kamenů, umělecké odlévání, zámečnictví 

a kovářství a nechybělo ani zlatnictví a 

stříbrnictví. Děti pracovaly v jednotlivých 

dílnách pod vedením mistrů a byla to pro 

ně velká zkušenost s ruční prací. Objevili jsme mezi sebou dva opravdové talenty: Jáju Schwarzovou a 

Jindru Třešňáka. Někteří upřímně přiznali, že se budou raději živit hlavou, než rukama. Děkujeme 

ředitelství SUPŠ za skvělou příležitost! 

PaedDr. Pavla Pižlová (třídní VIII. B) 

 

Andělský den 

Letos s maličkým předstihem, možná proto 

nečekaně,  přišel mezi andílky z druhých tříd 

Mikuláš, anděl a čerti už 4. prosince.  Děti 

odměnil sladkostmi za připravenou básničku, 

ovšem některým slíbil, že se příští rok zeptá, 

jestli už se polepšily. Všichni se snažili, 

nebrečel nikdo. Proč taky, když byli vlastně v 

nebi, i když dostat se tam, znamenalo 

připravit si kostým, vyrobit klíč k nebeské 

bráně a hned ráno, ještě před vstupem do 

tříd se na chodbě naučit krátkou básničku. A 

pak už to běželo nebeskou rychlostí: 

vymyslet si andělské jméno, odemknout 

klíčem zámek, vyslechnout andělský příběh, zpracovat pracovní listy, plnit úkoly na jednotlivých 

stanovištích, vyrobit si andílka, zazpívat andělskými hlasy. To vše pod vedením (nikoliv paní učitelek), 

ale dvou archandělů. A ještě najít sílu na sportovní a taneční dovádění při odpoledním vyučování ve 

školní družině. Ale to každý správný anděl dokáže a umí, všech cca 40 andílků se snažilo a určitě se tím 

připravili na následující den, kdy Mikuláši, čerti a andělé přišli k nim domů. Byl to prostě příjemný 

začátek Adventu!  

Mgr. J. Pacltová a Mgr. D. Lohnická ( tř. uč.) 

 

 

 

 



 
 

Projektový den na SPŠ stavební v Liberci 

V pátek se žáci devátých tříd zúčastnili projektového dne na 

SPŠ stavební v Liberci. Byl pro nás připraven zajímavý 

program, výborné občerstvení a doprava tam i zpět. V první 

části si žáci zkusili  interaktivní projektování staveb v 

programu Arcon/Lumion, práci s půdorysy a plány budov. V 

druhé polovině stavbu modelu mostu z lehkých materiálů. Hlavně tato činnost byla velice napínavá, 

jelikož některé stavby byly natolik kvalitní, že unesly až 130-ti násobek své váhy, což bylo 20 kg. Je 

možné, že toto dopolední nahlédnutí pod střechu jedné ze středních škol, pomohlo k dalšímu 

směrování nejednoho deváťáka.  

Mgr. D. Suchánková a Mgr. P. Blahovcová (třídní učitelky) 

Mikulášské čtení v městské knihovně 

Ve čtvrtek 6. 12. se v městské knihovně konalo Mikulášské čtení. Letos jsme si s žákyněmi 7. A, Eliškou 

Blahovcovou, Markétkou Brožovou, Emou Gatterovou, Markétkou Křivancovou a Áďou Plummer, 

připravily čtení z knížky Modrý Poťouch od Miloše Kratochvíla. Děvčata četla, ztvárňovala jednotlivé 

postavy za přispění kostýmů a rekvizit, celý příběh doplňovala hrou na flétny a kytaru. Po návštěvě 

Mikuláše, anděla a čerta pokračoval náš program výtvarnou dílničkou. Malí návštěvníci si mohli vyrobit 

atlas rozkmotřidel, loutku některého rozkmotřidla a vánoční záložku do knížky. Soudě dle potlesku a 

usměvavých tváří našich malých posluchačů se Mikulášské čtení povedlo. Velmi děkujeme paní 

Janečkové a její drogerii, že tuto akci opět podpořila a věnovala dárkové balíčky, které hezky odměnily 

děvčata za jejich svědomitou přípravu a povedené představení. 

Mgr. Petra Blahovcová 

Matematický Dubák 2018 

Dne 5. 12. 2018 se do Českého Dubu opět po roce sjeli 

nejšikovnější matematici 8. ročníků základních škol 

Libereckého kraje. Čest matematice vzdali žáci na půdě 

naší školy již popáté. V rámci podpory nadaných žáků, 

matematické gramotnosti a logického myšlení u dětí 

soutěž zaštítily a finančně podpořily Liberecký kraj a 

firma Electropoli Czech Republic s.r.o. Z našich žáků 

dosáhl nejlepšího výsledku Jakub Švarc z VIII. B a mezi 

hosty zvítězil David Műller ze ZŠ Aloisina výšina.  

Blahopřejeme vítězům.  

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

Vánoční charitativní prodej 

V tomto týdnu proběhne charitativní prodej ve třech dnech. Ve středu bude o všech přestávkách prodej 

vánočních dekorací vyrobené žáky 7. tříd. Ve čtvrtek v rámci Dne otevřených dveří od 14:30 do 16:30 

prodej přáníček, vánočních magnetů a proutěných dekoraceí. A doprodej proběhne ještě v pátek o 

velké přestávce. Tento prodej organizují žáci VIII.A a hlavní výtvarnicí je Irene Petkova. Výtěžek z 

prodeje bude věnován útulku Archa v Liberci. Děkujeme, že nákupem přispějete na dobrou věc. 



 
 

Přespávání IX.B 

20.12.2018 bylo na naší škole  hodně akcí a tento den završila IX.B vánočním přespáváním. Zahájilo se 

tradičním úklidem židlí  po Vánoční show, a za to deváťákům moc děkuji. No a pak už následovala 

příprava večeře, ke které jsme si uvařili řízek s bramborami, rozbalování dárečků, poslech písniček, 

noční procházka a vybití zbytku energie v tělocvičně. Nechyběl ani zpěv při kytaře a při usínání nám v 

uších  zněla Půlnoční od Neckáře: "... Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti, 

nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Aleluja, aleluja..." Sníh nám ten večer 

napadl, ale není to nejdůležitější, co o Vánocích nesmí chybět. Ať prožijete pěkné chvíle s blízkými v 

rodině a s přáteli. Krásné Vánoce.  

 

Mgr. Dana Suchánková (třídní učitelka IX.B) 

Projekt Homo et regio - VIII.A v 

Žitavě 

V prosinci jsme se znovu potkali s 

německými vrstevníky, kteří se stejně jako 

my zapojili do přeshraničního projektu 

environmentální výchovy.  

V rámci tohoto setkání jsme byli pozváni 

do nově zrekonstruované školy Richard 

von Schlieben - Oberschule Zittau. 

Průvodci ze strany žáků nám ukázali svoji 

špičkově vybavenou školu. Po prohlídce 

školy jsme se v malých skupinkách vydali do centra Žitavy. Celý výlet byl zakončen nákupem na 

vánočním trhu a obědem v menze. 

Poslední setkání s dětmi z Německa proběhne v březnu u nás v Českém Dubu. 

Mgr. Radana Plummer a Mgr. Věra Horáčková 

Vánoční sbírka pro útulek Archa 

S nápadem letošní sbírky přišly dívky z VIII.A a hlavní organizátorkou a výtvarnicí byla  Irene Petkova. 

Děkujeme všem, kteří si zakoupili v předvánočním týdnu rukodělné výrobky žáků 7. a 8. tříd.  Podpořili 

jste tak liberecký útulek Archa, na jehož účet byly zaslány 4 000,- Kč.  Vzkazujeme všem, kteří se zapojili 

velký dík. 

Mgr. K. Kotrbatá a Mgr. D. Suchánková (průvodkyně akcí) 

 

 

 

 

 



 
 

Čtvrťáci na návštěvě komendy 

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 si žáci 4.A zpříjemnili 

prověrkový týden tím, že navštívili českodubskou 

komendu. Ve vlastivědě se učíme o románském 

slohu a o životě lidí ve středověku. Není snad lepší 

možnosti, než si naživo jít prohlédnout hlavní znaky 

románského slohu a poslechnout si zajímavosti o 

životě Havla z Lemberka a jeho ženy Zdislavy přímo 

v prostorách, které se nám v našem městě nabízejí. 

Poutavé vyprávění paní ředitelky Heleny Gollové a 

pana průvodce Martina Hesse bylo proloženo i 

soutěžními otázkami či vyplňováním pracovního 

listu. Dvě hodiny utekly velmi rychle a museli jsme 

se rozloučit. A to přímo královsky, neboť jsme se vyfotili spolu s Karlem IV, o němž byla také 

samozřejmě řeč. Děkujeme za bezvadnou prohlídku a těšíme se opět někdy příště. Věřím, že se z našich 

žáčků stanou ti správní patrioti, patřičně hrdí na naši bohatou historii a krásné českodubské památky. 

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 4.A) 

Lyžařský výcvik  

V krkonošských Herlíkovicích pobylo 29 sedmáků a 3 učitelé v týdnu od 21. do 25. ledna 2019.  

Po celý týden nás provázelo 

krásné slunečné počasí a 

také ideální sněhové 

podmínky. Lyžaři byli 

rozděleni dle lyžařských 

zkušeností do tří družstev. 

Kromě samotné výuky 

lyžování si žáci užili také 

bohatý večerní program 

plný her, úkolů a zábavy. 

Středeční odpoledne bylo 

odpočinkové a strávili jsme 

ho výletem do Vrchlabí. Ve 

čtvrtek jsme se všichni kochali nádhernými výhledy z rozhledny Žalý (1019 m.n.m.) V pátek čekal žáky 

závěrečný závod ve slalomu a báječnou tečkou za celým týdnem byl karneval na lyžích. Týden velice 

rychle utekl a máme na něj všichni spoustu krásných vzpomínek. 

Mgr. M. Hodač, Mgr. D. Suchánková, Mgr. H. Knoblochová 

 

Podještědí v Hitlerově třetí říši 

Dne 24. 1. 2018 se konala již tradiční přednáška průvodce Podještědského muzea v Českém Dubu  

Martina Hesse pro žáky 9. ročníku. I letošní jubilejní desátá byla jako obvykle zaměřena na téma „Život 

lidí na Českodubsku v letech 1938 – 1946“.  Žáci si mohli rovněž prohlédnout různé dobové předměty, 



 
 

které muzeum představilo. Odborný výklad byl příjemný velmi poučný. Děkujeme Martinovi za 

pohodové dopoledne. 

Matěj Paclt (školní asistent ZŠ Český Dub) 

 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

V úterý 29.ledna proběhlo vyhlášení vítězů školního kola olympiády v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. 

ročníku. Soutěžící museli obstát v poslechovém cvičení a čtení s porozuměním. Šest nejúspěšnějších 

postoupilo do ústního kola. Na třetím místě se umístil Lukáš Iker z IX.B, druhé místo obsadila Aliona 

Platita z VIII.A a vítězem školního kola se stal žák IX.B Pepa Dušák. Za výborné výkony v ústním kole 

získávají první tři žáci předplatné anglického časopisu Gate. Všem zúčastněným děkujeme, že přišli 

poměřit své jazykové znalosti a Pepovi budeme držet palce v okresním kole.  

Mgr. P. Blahovcová a Mgr. R. Plummer (organizátorky soutěže) 

Projekt Karel IV. se čtvrťáky 

Úvodní písní z muzikálu Noc na Karlštejně začal náš 

celodenní projekt o Karlu IV. Z hodin vlastivědy už jsme 

o něm věděli některé základní informace a čtvrtečním 

celodenním bádáním a společnou tvorbou jsme se 

dozvěděli mnohem více o životě tohoto významného 

panovníka. Nejprve jsme si společně vytvořili 

myšlenkovou mapu, poté si každý vytvořil pětilístek na 

téma Karel IV (jedna z metod kritického myšlení), 

společnými silami jsme poskládali puzzle o Karlových 

manželkách, počítali, kolika let se dožil Karel i 

manželky, kolik měli dětí, v kolika se vdávaly. Při 

skupinové práci jedni zjišťovali informace o návštěvě Karla IV. v našem městě, další o jeho dětství, 

rodičích, zásluhách,  stavbách, korunovačních klenotech. Každá skupinka pak měla seznámit zbytek 

třídy s nově zjištěnými informacemi a učit se vzájemně od sebe. Na závěr jsme vytvořili společný plakát, 

na kterém jsme znázornili to nejdůležitější o Karlu IV.  

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 4.A) 

 

8.A a 8.B navštívily Okresní soud v Liberci 

V rámci exkurze na Okresní soud v Liberci nás čekalo trestní jednání vazebně zadržené osoby ve věci 

opakované krádeže. Přímo jsme se zúčastnili zmíněného soudního jednání, kde jsme viděli eskortu 

budoucího odsouzeného vězeňskou službou, vyslechli si obžalobu přednesenou státním zástupcem, 

výslech obžalovaného, řeč obhájce, závěrečné řeči a na závěr jsme si vyslechli i rozsudek jménem 

republiky.                                 

Mgr. Tomáš Pražák, učitel 



 
 

Florbal 4. - 5. tříd  

V úterý 19. 2. 2019 se jedna dívka a deset chlapců zúčastnili 

florbalového turnaje 4. - 5. tříd. Původně měly na konající ZŠ 

Ještědskou dorazit 4 školy. Po příjezdu jsme však zjistili, že ZŠ 

Hodkovice ani ZŠ Husova nedorazily. Čekal nás tedy jen jediný 

zápas o postup. Ve vyrovaneném souboji nás nakonec domácí 

porazili 5:3. Rozhodně jsme ale projevili velkou snahu, aktivitu, 

soudržnost a nebyli jsme pro ZŠ Ještědskou snadným 

soupeřem.  

Mgr. Helena Knoblochová (sportovní koordinátor na 1. stupni)  

Šesťáci na líhni 

V minulých dnech se žáci 6. tříd zúčastnili exkurze v místní líhni ČRS v Českém Dubu. V rámci exkurze 

jsme se dozvěděli zajímavosti o životě místních sladkovodních ryb, na živých rybách jsme si zopakovali 

anatomii ryb a v neposlední řadě jsme přímo na místě viděli, jak funguje místní líheň pstruhů a sivenů 

a dozvěděli jsme se, proč je vlastně důležité ryby uměle odchovávat. Děkujeme předsedovi ČRS Český 

Dub Václavu Nedvědovi za zajištění exkurze.  

Mgr. Tomáš Pražák, učitel 

Réva znovu na škole 

Po roce nás opět navštívila Cimbálová muzika Réva. Valašští hudebníci s hardrockovým Radkem Halou 

znovu nezklamali. Samozřejmě nezůstalo jen u lidové tvorby! Mozart, Voskovec a Werich a další 

géniové dostali příležitost skrze paličky cimbálu zakotvit v hlavách základoškoláků. Ani letos nechyběly 

„tvrdší“ tóny – a to skupiny Kabát. Osobité pojetí rockové balady „Nothing Else Matters“ kapely 

Metallica či hudební variace na „Eště som sa neoženil“ potvrdily výjimečnost a originalitu cimbálovky 

Réva.  

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

Deváťáci poskytli první pomoc 

Žáci devátého ročníku Základní školy Český Dub Václav Meduna, Vojtěch Porš, Tina Honsejková, 

Vladimír Novák a Tadeáš Jíra se na českodubském náměstí ocitli v nezáviděníhodné situaci. Před jejich 

zraky se udělalo nevolno dospělému muži, který nakonec ztratil vědomí a upadl. Při nekoordinovaném 

pádu utrpěl zranění hlavy doprovázené masivním krvácením. Žáci pod vedením Vaška poskytli 

zraněnému první pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Za pohotovost a „profesionalitu“ 

zákroku jim patří obdiv a velký dík. Vedení školy ocenilo jejich počin ředitelskou pochvalou a vedení 

města dárkem. 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

 

 



 
 

Den v Gymnáziu F. X. Šaldy 

V pátek 1. března strávili žáci 7. tříd příjemné a zároveň poučné dopoledne - byli pozváni na projektový 

den na Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci. Absolvovali tu čtyři netradiční hodiny: v rámci geografie 

pracovali s aplikací Mapy.cz, při hodině biologie se zabývali biometrií a ve fyzice se seznámili s 

některými optickými jevy. Novinkou pro naše žáky byla filtrace a další pokusy v chemické laboratoři, 

kde se poprvé setkali s chemickým názvoslovím - při práci v pláštích a brýlích děti vypadaly jako 

opravdoví vědci! Po celou dobu se nám věnovali nejen profesoři, ale asistovali jim i starší studenti. Pro 

naše žáky to byla nejen zajímavá zkušenost, ale pro některé to možná bude impuls, který v 9. ročníku 

rozhodne o jejich profesní orientaci. Děkujeme vedení gymnázia za pozvání a perfektní zajištění 

programu. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá 

 

Velký jarní úklid  

Děti z 2.oddělení ŠD - SOVIČKY - vyrazily ve středu odpoledne 

( vyzbrojeny rukavicemi ) na velký jarní úklid. Společně s paní 

vych.H.Kaulfussovou vysbíraly odpadky před jídelnou, sport. 

halou, na parkovišti, u hlásky, v blízkém okolí celé zákl. školy 

a své úsilí zakončily na školním hřišti. Jak je na fotografiích 

vidět, pracovaly s velkým nadšením a sebíraly přibližně 30 l 

odpadků ! Odměnou pro děti byly sladké koblížky z jídelny a 

čokoládky od p.vychovatelky. 

Všichni vám děti za úklid děkujeme a doufáme, že nám to čisté prostředí dlouho vydrží.  

                                                        Jana Havlíková (školní klub) 

Šesťáci v ZOO 

Šesté třidy navštívily 14. března ZOO Liberec. I díky dvěma průvodcovským programům žáci pronikli 

více do života zvířat. Venkovní teploty příliš návštěvě nefandily, proto nejoblíbenější částí zahrady se 

stal tropický pavilon.  

Mgr. Matěj Hodač a Mgr. Julius Gulyas (třídní učitelé) 

 

Stavba žabí bariéry v Malém Dubu 

Jaro se začíná probouzet, kvetou sněženky, zpívají kosové a sýkory, vrátili se skřivani a co nevidět se 

vydají na svou každoroční cestu k rybníkům a tůním také žáby a čolci. Abychom je ochránili před koly 

automobilů, stavíme podél silnice z Malého Dubu do Kněžiček bariéru, letos již čtvrtým rokem. Ve 

středu 13. března chlapci z 8. a 9. ročníku naložili na vůz plachty, kovové tyče, kbelíky, značky, rýče, 

motyky a hrábě a vydali se do Malého Dubu, kde se pustili do práce. Nejprve podél vyorané rýhy 

zakopali 17 kbelíků - zemních pastí, pak zaráželi do země kovové tyče, celkem 85, a na ně zavěšovali 

vypnutou plachtu. Nakonec je potřeba plachtu přiklopit vyoranými drny, aby držela pevně v zemi. 

Žádná lehká práce, drny jsou pěkně těžké, ale kluci si s tím skvěle poradili, z minulých let už taky věděli, 

jak na to. 



 
 

Poděkování si zaslouží: Tadeáš Jíra, Aleš Carda, Vašek 

Meduna, Vláďa Novák, Tomáš Werner a Tomáš Jíra.  

Teď už se může oteplit, zapršet a žabí sezóna může 

začít. Jsme zvědaví, kolik jedinců letos zaznamenáme 

na jejich cestě k vodě, zda se na stavu jejich populace 

projevilo loňské extrémně suché léto. Ale důležité je, 

že nebudou zbytečně hynout pod koly aut. 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce) 

 

Chlapci z osmých tříd navštívili LUKOV PLAST 

V rámci příprav na budoucí zaměstnání v těchto dnech navštívili chlapci z osmých tříd českodubskou 

firmu Lukov Plast. V rámci exkurze jsme navštívili nástrojárnu, seznámili jsme se s principem výroby 

forem pro vstřikolisy. Dále jsme navštívili robotickou výrobní linku pro stínítka do aut. Děkujeme firmě 

za umožnění exkurze. 

                                                                                                                                      Mgr. Tomáš Pražák, učitel 

Německé děti u nás ve škole 

Ve čtvrtek 21. března se uskutečnilo poslední ze čtyř setkání německých a českých dětí v rámci projektu 

HOMO ET REGIO. Tentokrát přijely děti ze Žitavy na návštěvu naší školy a naši žáci z 8.A si pro ně 

připravili program. Nejprve je provedli naší školou, potom připravili procházku městem s představením 

významných památek, domluvili společnou prohlídku Komendy a vymysleli velkou hru v parku pro 

českoněmecké dvojice. Cílem bylo navázat vzájemné kontakty a tím dále rozvíjet své jazykové 

dovednosti, ať už v němčině nebo v angličtině. Zda se to povedlo, ukáže čas. 

Velké poděkování patří Martinu Hessovi, který nás provedl komendou a také celému kolektivu školní 

jídelny za výborný oběd. 

Mgr. Radana Plummer, Mgr. Věra Horáčková (organizátorky akce) 

 

Projektový den 7. A 

V pátek 22. března jsme si užili projektový den na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. 

Vyzkoušeli jsme si práci v nabízených studijních zaměřeních: rytí a broušení kamenů, kovářství, 

umělecké odlévání a zlatnictví. 

Pracovali jsme ve skupinách v jednotlivých dílnách pod vedením odborných učitelů a výsledkem byly 

krásné dárky pro nás a naše blízké.  

Děkujeme zaměstnancům SUPŠ za zajímavé dopoledne. 

 

Mgr. Martina Pánková (tř. učitelka) 

 



 
 

Vybíjená OPEN 4. - 5. tříd 

Ve středu 27. 2. se v naší sportovní hale uskutečnilo základní kolo ve vybíjené pro 4. - 5. ročníky. Náš 

první soupeř ZŠ Žibřidice neměl příliš silný tým, tak jsme vyhráli 17: 0. Druhý tým k nám přijel ze ŽŠ 

Hodkovice nad Mohelkou. To už pro nás byl vyrovnanější soupeř. Nakonec jsme je ale dokázali porazit 

4:3, i když v prodloužení. Tím jsme si zajistli postup do okresního semifinále.  

 

Na ZŠ Vrchlického, kde se semifinále konalo, jsme 

tedy o měsíc později 26. 3. vyrazili pokusit se 

zvítězit a postoupit do finále. Naším prvním 

soupeřem byla ZŠ Hrádek n. Nisou a vyhráli jsme 

8:7. Druhý zápas jsme sehráli se ZŠ Aloisina výšina 

a bohužel nám o jeden život výhra nevyšla, 

prohráli jsme 8:9. Věděli jsme, že už do finále 

nepostoupíme, ale přesto jsme chtěli uhrát co 

nejlepší umístění. Posledním soupeřem pro nás 

byla ZŠ Vrchlického. Byl to velice vyrovaný zápas 

a proto přišlo na řadu prodloužení. V něm jsme 

ale dokázali náš herní um a dokázali jsme zvítězit 

12:10. Diplom, sladkosti a hlavně pocit z krásného 2. místa nám tedy zaslouženě vyvolal úsměv na tváři, 

i když jsme do finále nepostoupili.  

Mgr. Helena Knoblochová (koordinátor sportu na 1. stupni) 

Březen - měsíc čtenářů 

Dne 28.3. jsme navštívili v rámci této celostátní knihovnické akce místní knihovnu, kde nás přivítala 

milá knihovnice paní Tvrzníková. S dětmi nejdříve debatovala o uspořádání knihovny,  jak se zde chovat, 

ale hlavně ke svým knižním kamarádům. Po té dětem přečetla kapitolu z knihy O kocouru Modroočkovi, 

ze které je "vyzkoušela" . Děti si kromě příjemně strávených chvilek odnesly malou pozornost v podobě 

kočičky, kterou si samy vymalovaly. Mile nás překvapilo, kolik dětí chodí v dnešní uspěchané době 

mobilů a počítačů do knihovny a pravidelně si čte a za to jsme velice rády.  Moc díků zaměstnancům 

knihovny a přejeme mnoho sil do další práce. 

                                                                                                                                                              Vychovatelky 

a děti ze ŠD 

Azyzah Theatre u nás  

V pátek 5. 4. k nám přijelo 

anglické divadlo Azyzah 

Theatre. Celé divadlo čítalo dvě 

herečky, díky kterým se 

výborně pobavili naši čtvrťáci, 

páťáci, šesťáci a několik 

sedmáků. Zahráli nám 

detektivku Murder Mystery a 

cestovatelskou hru Travel 

Machine. Obě představení byla 



 
 

opravdu veselá, možná i proto, že je výrazně doplnili svými výbornými hereckými výkony někteří naši 

žáci. S angličtinou nikdo neměl nejmenší problém, všichni spontánně reagovali a na konci představení 

mnohým ani nepřišlo, že nesledují příběh v mateřském jazyce. Všichni diváci se shodli na tom, že za 

rok by rádi viděli Azyzah theatre znovu. 

Mgr. P. Blahovcová (učitelka AJ) 

Sezóna u žabí bariéry 

"Kdy už vylezou žáby? Kdy už je půjdeme přenášet? Kolik bylo dneska žab?", tak se ptaly děti, které se 

již nemohly dočkat, až začne jarní žabí tah a tím také naše služby u bariéry v Malém Dubu. Všechno ale 

závisí na počasí, dokud ranní teploty klesaly k nule, žabky zůstávaly ukryté. Teprve když se oteplilo, 

vydaly se žabky na cestu k rybníku. Putující žabky dojdou až k naší bariéře, která je nepustí na silnici, 

kde je ohrožují auta. A odtud je pak s dětmi přenášíme přes silnici.  

Nyní již jsou všechny žabky v rybnících, aby zde 

nakladly vajíčka. Během tří týdnů naší služby 

jsme přes silnici přenesli 2500 obojživelníků čtyř 

druhů: Nejpočetnější byla ropucha obecná, dále 

jsme zaznamenali několik skokanů hnědých, 

čolky obecné i čolka horského. Skokan štíhlý se 

letos u bariéry neobjevil.  

Při transferu obojživelníků pomáhalo 30 žáků z 

6. - 9. ročníku, za což jim patří velká pochvala. 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce) 

 

Matematické soutěže v letošním školním roce 

Letošní jaro bylo ve znamení matematických soutěží. Naši žáci se opět zúčastnili mezinárodní soutěže 

Matematický klokan. Nejlepší cvrček z 2. a 3. tříd je Šimon Šandera ze 3. B, kategorii Klokánek pro 4. a 

5. tř. vyhrála Anička Matiášková ze 4. B. Vítězkou kategorie Benjamin je Kája Zelinková ze 7. B a mezi 

osmáky a deváťáky byla nejlepší Klára Chlupová z 9. B. 

Oblíbenou matematickou soutěží je Pythagoriáda. Děti se i letos musely vypořádat s 15 zajímavými 

úlohami, úspěšní řešitelé s 10 a více body nás budou reprezentovat v okresním kole. Ze 6. tř. postoupil 

Radim Tesner, ze 7. tř. Kája Zelinková, Michal Krameš a Tom Goll a z 8. ročníku Kuba Švarc. 

Také v okresním kole Matematické olympiády jsme měli zástupce. Ze 6. ročníku nás vzorně 

reprezentovali Julie Knoblochová, Sam Plummer a Kačka Kabátková a ze 7. tř. Magda Valešová, Kája 

Zelinková a Ema Gatterová. 

Všem soutěžícím děkuji za účast a budeme se těšit v novém školním roce na další úspěchy. 

Mgr. Martina Pánková (organizátorka soutěží) 

Stá hodina českého jazyka 

Žáčci VI. A se konečně dočkali a v úterý 9. dubna 2019 oslavili stou hodinu českého jazyka. A oslava to 

byla opravdu velkolepá, neboť nechybělo pohoštění, které připravila Julča Knoblochová, a děti celou 

hodinu hrály hry s jazykovou tematikou. Hodina nám velmi rychle utekla, což potvrzuje, že si ji děti 



 
 

dobře užily. Velké poděkování patří Julče za výbornou bábovku, kterou sama upekla pro celou třídu! 

Děti by si přály víc hodin českého jazyka, aby mohly brzy oslavovat dvoustou hodinu. 

PaedDr. Pavla Pižlová (vyučující českého jazyka) 

Soutěžní týden ve speciálních třídách  

Dny v tomto týdnu probíhaly v soutěživém duchu. V úterý se 12 dětí ze speciálních tříd vypravilo na 

XV. ročník soutěže SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ. I letos se nám 

zadařilo, mezi družstvy jsme získali 3. místo z osmi, v 

kategoriích jednotlivců jsme obsadili dvě první příčky. 

(I. ST – Kristýna Šandová, II. ST – Marek Hek). Ve 

čtvrtek jsme opět dokázali, že naše, převážně dívčí 

družstvo, které se vypravilo na turnaj ve vybíjené, má 

pro strach uděláno. Naši sportovci vybojovali krásné 3. 

místo ze sedmi soupeřících družstev a zároveň Alena 

Hrubá byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. Všichni 

soutěžící zaslouží pochvalu nejen za sportovní výkony, 

ale i za slušné chování a vzornou reprezentaci naší 

školy. 

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka I. ST) 

Volejbal dívek  

Na náš první volejbalový turnaj jsme se 

chystaly nejmíň tři měsíce. Trénovaly 

jsme stále dokola odbití vrchem, 

spodem, příjem, náhru, podání. Silnou 

oporou nám byly dívky, které chodí na 

místní volejbalový kroužek. V turnaji 

jsme měly silné soupeřky, dívky které 

trénují třikrát týdně třetím rokem.  

Nakonec jsme skončily 4. z osmi 

přihlášených. Byla to pro nás výborná 

průprava a na začínajících 

volejbalistkách byl vidět velký pokrok mezi prvním a posledním zápasem. Všem velká pochvala.  

Mgr. Dana Suchánková (učitelka tělesné výchovy) 

Od Jeřmanské skály ke Kotelské lípě  

Ani výrazně chladné počasí neodradilo 12.4. žáky 

VII.A od ekologické vycházky do okolí. Statečně 

absolvovali cestu z Hodek přes Jeřmanskou skálu, 

Janův Důl, prameny Ploučnice, kolem Kotelské lípy 

a došli pěšky až do Českého Dubu. Po cestě jsme si 

na 5 zastaveních připomněli spisovatelku K. 

Světlou a podještědské nářečí, pod Jeřmanskou 

skálou jsme si vysvětlili vznik pískovce a nálezy 

nejstaršího osídlení v těchto místech. U 



 
 

Jeníšovského rybníka jsme se koukli na "vyvěračku" Ploučnice. Ukázali jsme si území, kde stále hrozí 

těžba uranu a změřili obvod nejstarší lípy v Kotli a zkusili, jestli se dovnitř vejdeme všichni najednou. 

Stejný program za výrazně lepšího počasí absolvovali i žáci VII.B a to 26.4.  

Mgr. Dana Škodová (koordinátor EVVO) 

 

Známe pátého Dubáka Šikulu 

Na naší škole proběhl 5. ročník vědomostní soutěže pro žáky 3. ročníků základních škol Libereckého 

kraje Dubák Šikula. Žáci během dne pracovali na úkolech z matematiky, prvouky, vyhledávali informace 

v textech, v tabulkách, řešili rébusy, hádanky, … Z našich dětí se s náročnými úlohami nejlépe vypořádal 

Matyáš Trubák a mezi „přespolními“ zvítězil Matyáš Mikuláš ze ZŠ Oblačná v Liberci. Odměny pro 

soutěžící byly pořízeny díky sponzorskému daru manželů Koberových z Liberce a občerstvení pro 

všechny soutěžící zajistili manželé Peškovi. Vítězům poblahopřáli organizátorka soutěže Martina 

Růžičková, ředitel školy Jan Goll, místostarosta města Petr Jodas a sportovní ředitel biatlonové 

reprezentace ČR Ondřej Rybář. 

Těšíme se na jaro 2020! 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

 

 

Ještědská hlídka 2019  

Z kvalifikačního kola 1. ročníku branného 

závodu Ještědská hlídka se do krajského 

kola svým výborným výkonem nominovala 

skupina šesťáků: Václav Ulrych, Rozárka 

Mohelská, Ondřej Rybář, Filip Honsejk a 

Matouš Třešňák. 10.5. se v areálu Kristýna v 

Hrádku nad Nisou setkalo 40 pětičlenných 

týmů a ZŠ Český Dub reprezentovala trochu 

pozměněná skupina s Julií Knoblochovou a Kryštofem Jenčem. Žáci na úseku dlouhém 4 km plnili na 

sedmi stanovištích nelehké úkoly (shyby, vědomostní test, topografie, zdravověda, střelba ze 

vzduchovky, hod granátem a lanová dráha). V průběhu závodu byl  bohatý doprovodný program, na 

kterém se prezentovala  armáda (technika, zbraně, bojové umění), Policie ČR, kynologové, vodní 

záchranáři, horská služba, zdravotníci, LIAZ (vrtulníky), hasiči, tým silniční bezpečnosti, legionáři a další. 

V mladší kategorii skončila Českodubská hlídka 11. z 20, což je krásný výkon. Doufám, že se příští rok 

do krajského kola, které bude v Tanvaldě, opět probojujeme.  

Mgr. Dana Suchánková (učitelka TV) 

 

 



 
 

Jarní akce třeťáků  

Na jaře bylo ve 3. ročnících živo, jelikož 

jsme se zúčastnili  mnoha zajímavých akcí! 

Projektové dny o vesmíru jsme zakončili 

zajímavou výstavou KIDS ON THE MOON v 

Liberci. Děti si oblékly speciální oblek, který 

připomínal skafandr, a  pak už se mohly 

vydat na vesmírnou výpravu za získáním 

mnoha nových poznatků. Bylo vidět, že 

toto téma děti opravdu zajímá, protože po 

celou dobu sledovaly vše se zaujetím. 

Prohlédli jsme si modely planet a dozvěděli 

jsme se o nich spoustu nových informací, 

dále jsme si prohlédli vesmírnou stanici, 

Hubbleův teleskop a nejrůznější vozítka - 

Spirit, Opportunity na vesmírný průzkum. Největším zážitkem však byla simulace letu do vesmíru 

raketou. Celou akci jsme zakončili dobrou zmrzlinou, která chutnala taky nadpozemsky! Další krásnou 

akcí byl program s ekologickou tematikou - Den v pralese- společnosti Čmelák. Program jsme zahájili 

Na Pláních a po seznámení se s lektory jsme se vydali na průzkum Ještědského pralesa. Poznávali jsme 

rostliny, živočichy, houby a zamýšleli jsme se nad významem toho, že se vše nechá v rukou přírody. 

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a už se těšíme na další ekologický program Orchidejová 

louka. 

V rámci Dne Země jsme zhlédli zajímavou ukázku sokolnictví pana Milana Straky, a i když nám nepřálo 

počasí, výcvik a ukázka dravců se nám moc líbila. 

V posledních dnech jsme se v prvouce učili o zdravé výživě, a proto jsme se rozhodli, že si připravíme 

zdravou svačinku. Nakoupili jsme zeleninu, žitný chléb, tvaroh, bílý jogurt, a pak už jsme se pustili do 

přípravy zeleninových pomazánek a chlebů obložených zeleninou. Vše se nám moc povedlo a svačinka 

chutnala báječně. 

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky 3. ročníků) 

 

 

Český den proti rakovině 

15. května se uskutečnil tradiční Český den proti rakovině. Letos je výtěžek sbírky určen na prevenci, 

výzkum a léčbu rakoviny plic. Děkujeme žákům 9. A, kteří se na sbírce podíleli, i všem, kteří přispěli na 

dobrou věc. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátorka charitativních akcí 



 
 

Školní výlet na hrad Kost – 2. A, 

2. B  

14. května jeli „druháci“ na hrad Kost. Byl 

šikovně skrytý loupeživým rytířům, 

působil opravdu vznešeně a majestátně. 

Při prohlídce jsme se dozvěděli plno 

zajímavostí z historie hradu.Pak nás čekal 

trojboj - střelba z luku, hod sekerou, 

přetahování lanem. Není důležité, kdo 

vyhrál, vyzkoušeli jsme si to ale 

všichni.Úžasné bylo vystoupení s 

cvičenými dravci, kde nás pan sokolník 

pochválil za naše vědomosti a chování. 

Mezitím proběhlo několik svačin, odpočinku a blížili jsme se do cíle: vystoupení divadla Benedikt v 

dobových kostýmech. Hodně jsme se pobavili a nasmáli. Následovalo nezbytné a vytoužené 

nakupování maličkostí a upomínkových předmětů. I přes nezvykle chladné, i když slunečné počasí, se 

nám výlet moc líbil. Ještě druhý den jsme si o něm povídali a výlet si namalovali.  

Mgr. J. Pacltová a Mgr. D. Lohnická (tř. uč.) 

 

Pohár rozhlasu 

Družstva složená z řad žáků a žákyň druhého stupně se zúčastnila okresního atletického závodu Pohár 

rozhlasu. Starším chlapcům se podařilo postoupit do krajského finále, kde bojovali se sportovně 

založenými školami. Přesto některé výkony byly srovnatelné se špičkou závodu. Martin Plummer 

vytvořil nový rekord školy v běhu na 1 500 m 4:42.34 a v rámci této disciplíny skončil na 2. místě. Velmi 

dobře skončil v disciplíně koule 4 kg i Vasyl Dzjamko, který odvrhl kouli jako druhý nejlepší v závodu. 

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

Deváťáci v Terezíně  

Na základě přání žáků jsme se 

vydali ve čtvrtek 23. 5. do Terezína. 

Navštívili jsme Malou pevnost, 

Muzeum Ghetta, krematorium a 

Židovský hřbitov. Výklad paní 

průvodkyně i vystavené exponáty 

nám významně rozšířily povědomí 

o situaci Židů za II. svět. války a 

především o jejich životě v ghettu a 

koncentračních táborech. I když 

získané informace byly velmi smutné a šokující, shodli jsme se na tom, že bylo dobře, že jsme toto 

místo navštívili. 

Mgr. P. Blahovcová, Mgr. D. Suchánková, Mgr. M. Hodač (třídní učitelky a učitel dějepisu) 



 
 

Sběr papíru 

29.5.2019 proběhl poslední svoz papíru v tomto školním roce. Celkem žáci a jejich rodiče odevzdali k 

recyklaci 25 515 kg sběrového papíru a škola, jídelna a učitelé přidali dalších 1830 kg. Děkuji za 

spolupráci nejen sběračům, ale především chlapcům, kteří mi pomáhali při vybírání. 

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru) 

 

Český den proti rakovině 

Děkuji všem, kteří jste přispěli na letošní charitativní prodej kytiček - letos se vybralo 8 185 Kč! Celkový 

výnos sbírky na Liberecku byl 302 802 Kč a bude použit ve prospěch onkologického výzkumu, vybavení 

onkologických center i na zlepšení péče o pacienty.   

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí 

Návštěva na Policii ČR a dopravní soutěž 

Ve čtvrtek 30.5. jsme s dětmi z 1. tříd navštívili místní oddělení Policie ČR, kde nás mile přivítala p. prap. 

Denisa Jandusová. S dětmi pohovořila nejen o práci policistů, ale i o dopravních a jiných situacích a 

ukázala jim výzbroj, výstroj i policejní automobil. Dokonce jsme  dostali Policejní omalovánky:). 

Místnímu oddělení Policie ČR  děkujeme za milé a vstřícné uvítání a možnost se seznámit s  prací 

policistů a  jejich zázemím. 

Děti ze 3. a 4. tříd zúročily své nabyté vědomosti z předchozích vyprávění, četby a pracovních listů v 

Kvízu z dopravní výchovy. Nejúspěšnějším týmem byli Viky Štemprochová, Zuzka Brožová, Terka 

Košvancová, Tonda Mistr a Adam Kurucz. 

Vychovatelky ŠD a Matěj Paclt (školní asistent) 

 

Vodácké putování 9.B  

Po loňském vodáckém zácviku na Jizeře, 

která všechny "béčáky" nadchla, jsme si 

řekli, že letos pojedeme opět na vodu. 

Tentokrát jsme si vybrali vzdálenější 

lokalitu a rozjeli jsme se do jižních Čech 

na Šumavu, do vesnice Lenora, odkud 

začalo naše putování. Slunce nás hřálo, 

takže nedobrovolné smočení ve Vltavě 

bylo tentokrát spíše vítáno. Když jsme se 

utábořili na Soumarském mostě, postavili 

stany a zahnali hlad, vydali jsme se na nedalekou rozhlednu, která se nacházela uprostřed rašelinišť. 

Cestou zpět pobral každý kus dřeva na oheň a při něm jsme si vydrželi povídat až do druhého dne. V 

pondělí nás čekala dlouhá etapa. Část splouvání bylo skrz národní park, takže jsme museli mít registraci 

a průvodce, který nás upozornil na vzácné druhy rostlin a zvířat, nacházejících se v okolí. Bobří 

pobytové stopy nás doprovázely celým úsekem. Po 26 km pádlování jsme dopluli do Nové Pece, kde 

jsme se utábořili a s nadšením přivítali také jinou polohu než v sedě. Úterek byl ve znamení cestování 



 
 

všemi možnými dopravními prostředky a návštěvy Českého Krumlova. Děkujeme p.uč Hodačovi, že jel 

s námi a doufám, že nám slunce, které nás provázelo, zůstane dlouho v duši. 

Mgr. Dana Suchánková (třídní učitelka) 

 

Pohádkový park pro školkové děti 

Žáci devátých ročníků oprášili své pohádkové kostými ze září a připravili dopoledne plné soutěží pro 

děti ze všech oddělení školky. Ty na stanovištích po celém parku plnily různé úkoly, za které na konci 

dostaly malou odměnu. Deváťákům děkujeme za přípravu. Není na škodu si zavzpomínat na školková 

léta. 

Mgr. Petra Blahovcová a Mgr. Dana Suchánková (třídní učitelky)  

 

VIII.A na školním výletě v Mladějově  

Turistické nadšení osmáků má vzestupnou 

tendenci.  

Co jsme zažili?     

1) stres ze ztraceného a následně 

nalezeného spacáku  

2) večerní "one - man show" (každý měl 

minutu u ohně, kdy bavil ostatní) 

3) večerní běh do Mladějova (jen pro 

vyvolené) 

4) ranní ohřev pod sušákem na ruce 

5) výlet na Kost 

6) výbornou cukrárnu v Sobotce 

a další ... . 

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka)  

Besídka 2. tříd pro maminky a tatínky k jejich svátkům 

S druhou třídou se současní „druháci“ rozloučili besídkou pro své rodiče, pro maminky s malinkým 

zpožděním a pro tatínky naopak s krátkým předstihem. Nejprve bylo plno příprav: výroba originálního 

přání, pozvánky, portréty, výkresy  a hlavně a především v podstatě už „únavný“ nácvik. Leč my víme, 

že bez něj by to nešlo!  Ale výsledek je o to sladší a zaslouženější! POCHVALU právem dostanou opravdu 

všichni: tančili, zpívali, recitovali, navíc si vše sami zvládli uvádět. Bylo toho prostě opravdu hodně, co 

pro své milované a milující rodiče zvládli. Radost byla všude kolem. Takže teď ještě vydržet nápor s 

uzavíráním známek. Ale ještě před tím si užijeme to nejmilejší slovo: PRÁZDNINY! Moc se těšíme.  

 Mgr. J. Pacltová a Mgr. D. Lohnická (tř. učitelky 



 
 

Den dětí ve druhých třídách 

Den dětí lze slavit různě. „Druháci“ vyrazili do 

parku, kde je čekala „bojovka“ družstev, 

kterých bylo celkem 13. Vybíhalo se v 

časových intervalech, plnily se různé úkoly na 

celkem 10 stanovištích. Byly z oblasti sportu, 

oblíbená „kimovka“, příroda, ale i Čj a M. 

Výsledky si děti zaznamenávaly do kartiček. 

Úspěšní ale byli všichni. Foto najdete ZDE. 

Mgr. J. Pacltová a Mgr. D. Lohnická 

 

 

Průvodce dětskýma očima 

Dne 8. 6. se v Podještědském muzeu v Českém Dubu konala akce, ve které se vybraní žáci ZŠ Český Dub 

představili v rolích průvodců. Důkazem toho, že děti tuto roli zvládly dokonale, byl obdivuhodný potlesk 

na závěr každého přednesu. Účastníky akce přišlo podpořit spousta lidí z řad rodičů, příbuzných a 

přátel, za což bych jim chtěl srdečně poděkovat. Těšíme se na další pokračování této akce. 

Matěj Paclt (školní asistent ZŠ Český Dub) 

 

Třídní výlet VI. A 

I  šesťáci z áčka se dočkali 

školního výletu. Cílem byl nový 

areál Vrchbělá u Bělé pod 

Bezdězem, který nabízí hotel, 

kemp, 7 km inline tras, 

restauraci, minizoo, dětské 

prolézačky a rozhlednu s 

panoramatickým rozhledem na 

Bezděz, Ralsko a Ještěd. Na 

cestu jsme se vypravili na 

kolech skrz bývalý vojenský 

prostor s krásnou přírodou. 

Odpoledne část dětí navštívila velmi dobře upravované koupaliště v Bělé pod Bezdězem. Večeře na 

ohni, týmové hry a smyšlené i pravdivé příběhy u ohně uzavřely den. Druhý den ráno nás čekala cesta 

zpět, která byla náročnější i z pohledu počasí, protože jsme jeli v největších vedrech. Všem, kteří cestu 

absolvovali, patří obdiv. Za 2 dny jsme totiž najeli skoro 80 km.  

Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Dana Suchánková a Markéta Tvrzníková (třídní učitel, učitelský doprovod a 

asistentka) 

  



 
 

Celoroční hra v VI. A 

Děti z VI. A každé poslední úterý o 

výtvarné výchově dostávaly výplatu. 

Částky to byly různé. Záleželo, jestli 

dotyčný jedinec dělal domácí úkoly z 

matematiky nebo ne. Za vydělané 

peníze si pronajímaly byt a se svými 

spolubydlícími si do něho 

nakupovaly vybavení. Umět se 

dohodnout co zrovna koupit, trpělivě 

šetřit na vysněnou kuchyňskou linku 

nebo akvárium přes celou stěnu a 

vše výtvarně ztvárnit, to nás 

provázelo letošní školní rok. Děkuji 

paní učitelce Martině Růžičkové za výbornou spolupráci. 

Mgr. Dana Suchánková a Mgr. Martina Růžičková (učitelky M a VV) 

Školní výlet prvních tříd 

Ve středu 12. 6. prvňáčci vyrazili na svůj 

první školní výlet. Autobusem jsme dojeli 

do Mnichova Hradiště, kde jsme měli 

program na celé dopoledne v krásném 

zámku. Nejdříve jsme navštívili divadelní 

představení v místní konírně. Pohádka O 

Kašpárkovi byla plná humoru a všem se 

moc líbila. Pak nás čekala prohlídka zámku 

v doprovodu princezny a na závěr jsme si 

vyrobili zámek a rytíře ve výtvarné 

dílničce. Samozřejmě jsme stihli také malý 

nákup v zámeckém obchůdku se suvenýry.  

 M. Růžičková a M. Charvátová (třídní učitelky) 

 

školní výlet V. A, B 

V pátek 14.6.2019 se obě třídy vydaly na svůj poslední školní výlet na prvním stupni základní školy. 

Naším prvním turistickým cílem se stalo starobylé město Kutná Hora. Nejprve jsme navštívili chrám 

sv.Barbory. Ochotná paní průvodkyně nás provedla celou katedrálou a seznámila nás se jmény těch, 

kteří se na výstavbě a výzdobě tohoto architektonického skvostu podíleli. Potom naše kroky vedly do 

Českého muzea stříbra, kde jsme sestoupili do podzemí a prohlédli si stříbrný důl. Jen těžko jsme uvěřili 

tomu, že v tak stísněných prostorách se pohybovali horníci a těžili stříbro. Po této zajímavé exkurzi 

jsme se autobusem přesunuli do nedalekého zámku Kačina a prohlédli si hospodářské a provozní 

místnosti zámku. Po prohlídce už následovala cesta domů. Naší poslední zastávkou byl "mekáč " v 

Mladé Boleslavi. Na tento výlet budeme rádi vzpomínat i díky počasí, které nám i letos přálo. 

Tř. učitelky V. A, B - R. Tejnská, J. Filová , asistent J. Máša 



 
 

Fotbalový turnaj tříd 

V pondělí 17. 6. se za slunného počasí utkala 

jednotlivá družstva 1. - 4. tříd ve fotbale. 

Fotbalový turnaj organizoval pan S. Bejda 

(MFK Podještědí), kterému tímto děkujeme 

za pěknou sportovní akci. Jednotlivé zápasy 

probíhaly na dvou hřištích. V mladší kategorii 

1. - 2. tříd se nejlépe dařilo třídě 2. A a ve 

starší kategorii 3. - 4. tříd vyhrálo družstvo 

4.B. Všichni hráči byli oceněni medailemi či 

sladkou odměnou. Pro všechny žáky bylo v 

areálu připraveno několik stanovišť (např. 

lukostřelba, trampolíny, diskgolf, minifotbal, 

basketbal, nohejbal), aby se nikdo nenudil. Akce se dětem i učitelům líbila a kdo by měl zájem své dítě 

od září 2019 přihlásit do fotbalového kroužku, je možno kontaktovat pana Bejdu nebo přímo vyplnit 

přihlášku, kterou děti dostaly ve škole. 

Mgr. Helena Knoblochová (sport na 1. stupni) 

 

Atletický trojboj pro 1. stupeň 

Vybraní žáci 2. - 5. ročníků se zúčastnili atletického trojboje. Nejprve se konalo okresní kolo v Liberci. 

Tam skončilo  na  velmi pěkném 2. místě  družstvo třeťáků ve složení Paštiková, Škodová, Vopřátko a 

Švehla. Terezka Paštiková se umístila i v individuálním závodu na 2. místě. Tím si děti zajistily postup 

do krajského kola v Turnově, které se konalo ve středu 12. 6. Tam už se tedy utkaly s nejlepšími 

sportovci celého libereckého kraje. A Terce Paštikové se opět podařilo vybojovat stříbrnou medaili. 

Tímto jí velmi gratulujeme za perfektní výkon. 

Mgr. Helena Knoblochová, Milena Beranová, Matěj Paclt   

 

Výlet 4.A + 4.B 

V úterý 4. 6. jsme se shromáždili před školou. 

Přijel pro nás super autobus s klimatizací. Ta 

se hodila, protože bylo tropické vedro. 

Nejdříve nás čekal výstup na horu Říp a 

prohlídka starobylé rotundy sv. Jiří a sv. 

Vojtěcha ze 13. století. Kvůli kolonám na 

silnici jsme museli vynechat plánovanou 

prohlídku skalních plastik "Čertovy hlavy", což 

nás mrzelo, ale zato v Mělníku jsme si to užili. 

Na nádvoří zámku jsme obdivovali renesanční 

sgrafita a arkády, na vyhlídce soutok Labe s 

Vltavou. Také jsme si prohlédli gotický chrám 

sv. Petra a Pavla. Ale nejlepší nás teprve 

čekalo. Na náměstí u kašny byl rozchod, mohli jsme se osvěžit a koupit si zmrzlinu. A pak už se zamířilo 



 
 

do mělnického podzemí. Vyfasovali jsme helmy a průvodce nás provedl chodbami vytesanými kdysi 

dávno horníky. Největší zážitek byla obrovská studna - nejširší v Evropě (4,6 m) a hluboká tak, že by se 

do ní vešla celá šikmá věz z Pisy. Na dně byla křišťálově čistá voda. Z příjemného chládku podzemí jsme 

vylezli do žhavého města a zanedlouho nás autobus v pořádku dovezl domů. 

Z. Třešňáková, H. Knoblochová, V. Lohnickij, M. Paclt 

 

Cykloturistický kurz 

Rok se s rokem sešel a 

Hamr na Jezeře opět 

přivítal žáky osmých 

tříd naší školy. Šest 

dívek a 18 chlapců 

mělo nabitý program. 

Pondělní zkoumání 

okolí bylo pro obě 

skupiny odlišné, ač v 

jednom jsme se shodli 

- na zmrzlině ve Stráži 

pod Ralskem. Rychlá 

skupinka si objela Ralsko s výšlapem na Děvín a pomalejší si  objížďku odpustila, zato vyšla ještě na 

blízký Stohánek.  V úterý jsme se rozjeli na celodenní výlet s lanovým centrem ve Sloupu, obědem ve 

Sklářské krčmě, prohlídkou baziliky a rozhlédnutím z věže v Jablonném. Vraceli jsme se  přes Lemberk.  

Ve středu už jsme na kolo sedali s obtížemi, takže jsme se pohybovali hlavně po svých. Celý den byl 

orientačně a běžecky ladění, s večerním ohněm a stezkou odvahy. Po vydatné čtvrteční snídani, kterou 

každý den chystala jiná služba, jsme si zalyžovali, někteří i zabruslili. Pády do vody byly příjemné, 

protože nám počasí celý týden přálo. Po obědě v nedalekém dětském domově jsme si prošli průrvu 

Ploučnice a večer z posledních sil zahráli plážový brannball.  V pátek už jsme jen balili, uklízeli a rozjeli 

se zpět do Českého Dubu.  Letošní partička byla neskutečně rychlá, ujela cca 200 km. Opět se to vydařilo 

a příští rok cyklistice zdar. 

Mgr. Matěj Hodač a Mgr. Dana Suchánková (učitelé tělocviku) 

 

Průkaz cyklisty  

Ve středu 19. 6. žáci čtvrtých tříd úspěšně zvládli 

zkoušky na svůj první "řidičák", i když jen na 

kolo:-) Nejprve jim paní prap. Denisa Jandusová 

zadala k vypracování dopravní testy a poté jí na 

dopravním hřišti předvedli jízdy zručnosti a 

dodržování pravidel silničního provozu. Ve 

čtvrtek nám na stanici Policie ČR byly slavnostně 

předány Průkazy cyklistů. Kromě průkazů se žáci 

radovali z dárků (cyklistická lahev,sportovní vak a 

reflexní přívěšek), za které bychom chtěli 

poděkovat firmě ELECTROPOLI Czech Republic 



 
 

s.r.o., a panu Petru Horovi ze Starého Dubu. Sladkou tečkou za tímto úspěchem byla návštěva cukrárny 

Yellow café, kde jsme si pochutnali na zmrzlině. 

Poděkování patří i paní uč. K. Altmanové, která děti po celý rok seznamovala s pravidly silničního 

provozu a také třídním učitelům 4. tříd, kteří s dětmi docházeli a trénovali jízdy na dopravním hřišti. 

Přejeme dětem spoustu šťastně najetých kilometrů na kolech a hlavně bez nehod! 

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. V. Lohnickij  (třídní učitelé 4. tříd) 

Třídní výlet 9.A 

Na náš poslední třídní výlet jsme se 

vypravili už v neděli po poledni, 

abychom po krátkém ubytování se na 

horolezecké chatě v Horním Sedle u 

Hrádku nad Nisou stihli projít okolní 

část překrásných, skalami zdobených 

Lužických hor. V pondělí brzy ráno 

jsme se vypravili pěšky do Hrádku na 

vlak, který jsme v Žitavě vyměnili za 

parní vlak, a dojeli jsme až ke hradu 

Oybin,kde jsme strávili celé 

dopoledne. Při zpáteční cestě se nám 

dokonce poštěstilo sedět v otevřeném 

vagoně, a tak krom slunečních paprsků 

na nás dopadaly i saze z komína 

lokomotivy. Tato drobná nevýhoda byla mnohonásobně převážena krásným rozhledem. Odpoledne 

jsme si prošli Žitavu. Poslední den - v úterý po tom, co jsme se sbalili a pečlivě uklidili celou chatu, jsme 

se částečně autobusem, částečně pěšky dostali do rekreačního areálu Kristýna. A došlo i na koupání. 

Také musíme pochválit výborné zázemí horolezecké chaty, kde jsme dvě noci přespávali. Mnozí, i přes 

pohodlné ležení uvnitř chaty, neodolali a upřednostnili nocování pod širákem kolem ohně. Děkujeme 

panu učiteli J. Gulyasovi, který nás na výlet doprovodil. 

Mgr. P. Blahovcová a Mgr. J. Gulyas (třídní uč., doprovázející uč.) 

 

8. ročník - ekologická vycházka na Ještěd 

Žáci 8. ročníku, kteří se nezúčastnili cyklistického kurzu, vyrazili na Ještěd. Během několika zastavení 

jsme si povídali o geologii, historii i ekologických kalamitách Ještědu. Shrnutí nově získaných informací 

proběhlo na Pláních. Pak už nás čekala jen cesta dolů do Jiříčkova, kde jsme nastoupili na autobus.  

Děkujeme paní učitelce Škodové za zajímavém vyprávění o dominantě našeho kraje.  

Mgr. Radana Plummer ( tř.uč.) 

 

 

 



 
 

7. B na SUPŠ v Turnově 

V pátek 22.6. se zúčastnila třída 7. B projektového dne na Střední 

uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Děti si vyzkoušely broušení perleti, rytí, 

odlévání cínových figurek, výrobu šperků a ozdobných hřebíků v kovárně. 

Děkujeme vedení školy za zajímavý den! 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, třídní učitelka 

 

 

 

Sportovní den 

V tento den se každá třída rozdělila na borce, kteří 

budou svou třídu reprzentovat ve fotbale, 

přehazované a sedmiboji. Získané body se sečtou a 

putovní pohár poputuje do nejsportovnější třídy 2. 

stupně. Výsledky se všichni dozví ve čtvrtek na 

Dubákovi. Už se také stalo tradicí, že žáci sestavili 

volejbalový tým, který se utkal s volejbalisty z řad 

učitelů. Doufám, že si všichni užili napínavé 

zápolení a se svými spolužáky veselé chvíle 

prolitého potu. 

Učitelé 2. stupně 

 

 


