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Školní rok 2016 – 17 

Školní rok 2016 – 17 byl zahájen 1. září 2016. Přivítali jsme naše prvňáčky na radnici v Českém Dubě. V 

tomto školním roce bylo vzděláváno 378 žáků. Ve škole pracovalo 33 pedagogických a 15 

nepedagogických pracovníků. 

Třídnictví ZŠ: 

I. A  Řídká    

I. B   Hladká    

II. A    Knoblochová  

  

II. B    Jírová    

III. A  Tejnská     

III. B  Filová    

IV. A  Růžičková M.  

  

IV. B  Charvátová  

  

V. A  Pacltová 

V. B  Lohnickij   

VI. A      Plummer 

VI. B      Lacinová 

VII. A     Blahovcová 

VII. B     Suchánková 

VIII. A    Hodač 

VIII. B    Kotíková    

   - od ledna 2018 –Z. Růžičková  

IX. A     Pánková 

IX. B     Kotrbatá 

 

Bez třídnictví:  Altmanová, Horáčková, Tichá, Pižlová, Růžičková Z. 

důchodci:   Altmanová, Filová 

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:   Kotíková Ivana /2. st./ 

                                       Řídká Kateřina /1. st./ 

Koordinátor ŠVP:   Růžičková Martina 

Koordinátor EVVO: Škodová Dana 

Koordinátor ICT:  0  



Školní rok zahájen 

04.09.2016 16:48 

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme zahájili nový školní rok slavnostním 

uvítáním nových žáčků. Děti navštěvující už II. stupeň základní školy 

přivítaly prvňáčky krátkým vystoupením v obřadní síni Městského 

úřadu v Českém Dubu. Starší děti popřály nováčkům mnoho školních 

úspěchů a spoustu dobrých kamarádů! 

PaedDr.Pavla Pižlová (organizátorka kulturních akcí) 

 

 

Sportfest 2016 

17.09.2016 09:20 

Ve čtvrtek 8. 9. 2016 „zaplavili“ Sportovní halu Základní školy Český Dub mladí zájemci o sport. 

Základní škola Český Dub pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Matěje Hodače 

zorganizovala další ročník Sportfestu, akce, jež dala příležitost sportovním organizacím, které 

zaštiťují různé sportovní aktivity na Českodubsku, aby se představily dětskému a rodičovskému 

publiku. Florbal, stolní tenis, parkour, sebeobrana, in-line bruslení, atletika, tanec, netradiční 

hry, … To všechno u nás lze navštěvovat a provozovat! 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

 

Žáci základní školy si připomněli Dny evropského dědictví 

17.09.2016 10:49 

Žáci Základní školy Český Dub za podpory Podještědského 

muzea navštívili významná historická místa Českého Dubu. 

Ve věži kostela Seslání svatého Ducha si vyslechli novinky o 

českodubských zvonech, výstava v knihovně jim blíže 

představila místního továrníka Franze von Schmitt a v jeho 

noblesním bydlení, Schmittově zámku, dnešním Domově 

důchodců, je doprovodili muzejní průvodci, aby jim ukázali, 

jak se žilo průmyslníkům za „Franze Josefa“. Tradice velela připomenout si rovněž Karolinu 

Světlou v prostorách Podještědského muzea a středověkou minulost města Český Dub 

v Johanitské komendě! Architektonické a historické „perly“ regionu a „motivační kartičky“ pro 

děti přilákaly na muzejní akci četné žákovské zástupy! 

Děkujeme muzejníkům za spolupráci! 

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub) 

 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-zari-2016/dny-evropskeho-dedictvi/


Žáci pomáhají chovatelům 

17.09.2016 11:43 

Žáci 8. ročníku Barbora Hornová, Pavel Rybář, Kristýna Stará a 

Nikola Fričová pomáhali s přípravou Podještědské výstavy 

zvířat Český Dub 2016. Chystali kotce, přenášeli zvířata, 

asistovali při jejich vážení a vypisovali identifikační štítky. 

Všichni „školní účastníci“ akce projevili cit pro práci se zvířaty!  

Těšíme se na další spolupráci s Českým svazem chovatelů Český Dub! 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

 

Exkurze do mokřadu v Jablonném 

18.09.2016 22:15 

Ve čtvrtek 8. září se 11 žáků naší školy s paní učitelkou 

Horáčkovou vypravilo na exkurzi do mokřadu v Jablonném 

v Podještědí. Byla to odměna za jejich práci na projektu 

„Mapování obojživelníků a plazů v Podještědí“, s jehož 

výsledky vás také brzy seznámíme. 

Lektoři ze Společnosti přátel přírody Čmelák pro nás 

připravili velice zajímavý, poučný, ale i zábavný a 

dobrodružný program. Vybaveni holínkami jsme procházeli mokřinou v rákosí, po mechem 

zarostlých kmenech přecházeli přes potok, prošli jsme blátem a kopřivami i po dřevěných 

hatích v miniaturním lužním lese. Někteří prolezli i spadlým dutým kmenem. Ukázalo se, kdo 

se umí pozorně pohybovat v přírodě -  ten nezapadl do bahna, ale našel v blátě zamaskované 

dřevěné nášlapy.  Viděli jsme „ještěrkovník“ i „hadník“, místa, která lidé upravili 

k rozmnožování, úkrytu i zimování plazů. V „hadníku“ jsme zahlédli ještěrku živorodou i 

slepýše. Dozvěděli jsme se, že tento mokřad vznikl ze zanedbané plochy se spoustou černých 

skládek, že mokřady patří k druhově nejbohatším ekosystémům s nezastupitelným významem 

pro lidi i přírodu. Sami jsme mohli prozkoumat život v tůni: vyzbrojeni síťkami jsme lovili 

živočichy v mělčině u břehu tůně, obsah síťky jsme vypláchli ve vodě v miskách a překvapeně 

pozorovali, kolik různých živočichů bylo ukryto mezi řasami a vegetací. Pomocí určovacích klíčů 

a kelímkové lupy jsme objevili splešťuli blátivou, chrostíky, vírníky,  koretry, larvy motýlic, 

klešťanky, boduli i voduli, a další živočichy. Všechny jsme samozřejmě nakonec vypustili zpět 

do vody. Někteří odvážlivci natáhli i „broďáky“ a zkoumali život i ve hlubších vodách. Prostě 

jsme si to v mokřadu užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. 

Chtěli bychom za krásný program poděkovat Společnosti přátel přírody Čmelák, odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, který pro nás zajistil 

bezplatně mikrobus, dále panu Studenému z odboru životního prostředí za podporu v našem 

projektu Mapování.                                                      Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce) 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-zari-2016/zaci-pomahaji-chovatelum/


Sedmáci navštívili Prahu 

20.09.2016 17:52 

Autobus zaplněný sedmáky a desítkou deváťáků vyrazil v 

pondělí ráno do Prahy. Naším hlavním cílem byl Senát a 

muzeum voskových figurín Grévin. Také jsme měli v plánu 

projít areálem Pražského hradu. Bohužel kvůli ranní dopravní 

zácpě na dálnici jsme stihli jen rychlé foto před Katedrálou sv. 

Víta. V 11 hodin jsme byli očekáváni v Senátu, kde se nás ujala 

milá paní průvodkyně. Po prohlídce historické budovy 

Valdštejnského paláce jsme v jedné ze zasedacích místností mohli pohovořit s tiskovou 

tajemnicí Evou Davidovou. Někteří využili této příležitosti a snažili se zjistit odpovědi na otázky, 

které byly na pracovním listě od paní učitelky Lacinové na hodinu občanské výchovy. Po 

polední přestávce příjemně strávené v zahradách paláce, jsme se vydali rušnými ulicemi 

velkoměsta, přes starobylý Karlův most na Staroměstské náměsti, kam jsme dorazili  právě 

minutu před 13. hodinou, a tak jsme viděli orloj v celé své kráse. Do muzea voskových figurín 

už jsme to měli jen kousek. Na prohlídku tří podlaží jsme si stanovili hodinu a kromě prohlížení 

a vzájemného focení se slavnými osobnostmi jsme měli možnost prostřednictvím počítačové 

techniky vytvořit postavu s naším obličejem. A pak už jsme jen svižným tempem dorazili na 

smluvené místo a nechali se pohodlně odvézt autobusem zpátky do Českého Duba. Praha je 

krásná a míst, která bychom rádi viděli, je spousta. Rádi bychom jezdili častěji. 

Mgr. P. Blahovcová a Mgr. D. Suchánková (třídní sedmých tříd) 

 

 

Hubertka 

22.09.2016 11:47 

Také letošní osmáci měli možnost  zúčastnit se 15. - 16.9. dvoudenního semináře na chatě 

Hubertka v Jizerských horách. Za luxusního počasí vystoupali z Bílého Potoka na horu Smrk, 

objevili pramen Jizery a přes Tišinu se vrátili na chatu Hubertku. Večer absolvovali seminář o 

možnostech recyklace druhotných surovin. Během pobytu se každý z nich podílel na vaření, 

mytí nádobí nebo úklidu chaty. Druhý den ještě vystoupali na Kočičí kameny a stihli nanosit na 

chatu dříví na topení. Pak už jen s plnou polní sestoupili k vlaku a domů. Jak jinak, než 

s úsměvem. 

Mgr. Dana Škodová, Mgr. Matěj Hodač (organizátoři akce) 

 

 

 

 

 



Sbírejte šípky 

23.09.2016 16:10 

Využijte krásné podzimní počasí a vydejte se na procházku do přírody. 

Určitě cestou někde narazíte na šípkový keř plný oranžových šípků. 

Teď je nejlepší čas je nasbírat a nasušit. V zimě přijde k chuti výborný 

šípkový čaj (před vařením je dobré šípky přes noc namočit do hrnce s 

vodou a ráno pak povařit, nebo rozdrcené šípky 10 minut povařit v 

hrnci s vodou a pak přecedit přes sítko s ubrouskem, aby se odstranila zrníčka s chloupky). 

Nasušené šípky můžete také přinést do školy.  

Vykupujeme: 1kg sušených šípků za 25Kč 

Přineste také nasušené byliny, které jste nasbírali o prázdninách. Nasušené byliny a šípky 

vybírá paní učitelka Horáčková v 1. patře staré budovy, nebo je odevzdejte třídnímu učiteli 

(1.stupeň). 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka sběru léčivých bylin) 

 

 

Září ve IV. A 

27.09.2016 21:34 

1. září jsme se sešli v naší třídě, do školy se nám moc 

nechtělo. Sice jsme se těšili na spolužáky, ale ráno brzy 

vstávat, zase to učení, celý den sedět potichu v lavici, no nic 

moc. Tak aby to pro nás nebyl tak velký šok, podnikli jsme 

několik výletů v okolí Českého Dubu. 

Nejprve jsme s druháky vyrazili na Čelakovické hřiště, tedy 

dnes to už jako hřiště vůbec nevypadá:-) Zkoušeli jsme 

vylézt na strom, hráli jsme hry, celá třída se zkusila srovnat na balíky sena,... Po krátké 

procházce jsme došli na koupaliště, kde jsme si zadováděli na dětském hřišti, zahráli jsme si 

přehazovanou, někdo chytal bronz. Půl hodiny před otevírací dobou nám slečny z restaurace 

U Holek otevřely kiosek, kde jsme si koupili nanuky, limonády i jiné dobroty. Moc jim 

děkujeme, byla to dobrota.   

14. a 15. září jsme strávili opět v přírodě. Letos jsme stějně jako vloni dostali nabídku od 

manželů Kabátkových strávit dva dny v jejich chaloupce kousek od Plání pod Ještědem. Ve 

středu jsme vyrazili autobusem na Semerink, to nám cesta utíkala. Pak už jsme ale museli po 

svých stoupat vzhůru do kopce. A nebylo to jen tak, především kluci museli zabrat, když táhli 

Přemkův kočárek po lesní pěšince. Téměř všichni jsou siláci, největší pochvalu si však zaslouží 

Táda. Stoupali jsme vzhůru až k Mohyle letců. Odtamtud jsme pokračovali na vyhlídku na 

Červeném kameni. Ještěd byl jako na dlani a v dálce jsme viděli Ralsko, Bezděz, Horku, krása 

to byla! Pak už jsme kolem studánky Frantina a jiných pramínků spěchali na Pláně. Dali jsme si 

v restauraci výbornou svíčkovou, ovocné knedlíky nebo kuřecí steak, pohráli jsme si na hřišti, 



a pak už jsme vyrazili na chaloupku. Rozdělili jsme se do pokojů a měli jsme si dát chvilku 

odpočinku po těch 10 km chůze, odpočívat nám ale moc nešlo, tak aby chaloupka nepřišla k 

úhoně, vyrazili jsme do lesa. Tam jsme stavěli domky pro lesní skřítky. Nasbírali jsme si dříví a 

šli jsme si opéct buřty k večeři. U táboráku jsme si zazpívali, pověděli si pár vtipů a dokonce 

jsme si dali i dort. Julinka totiž slavila narozeniny! To jsme koukali, když paní učitelka přinesla 

k ohni dort s deseti svíčkami.Posilněni dortem jsme se vydali na stezku odvahy. Letos už měl 

jít každý sám, ale někteří to zase nedali. Pak jsme se vrátili do chaloupky a začala diskopárty. 

Tančili jsme, soutěžili, dali jsme si i nějaké dobroty. V taneční soutěži vyhrála Maruška s 

Vláďou, jejich taneční kreace se všem moc líbily. Do postelí nás paní učitelka zahnala až o 

půlnoci. Někteří si museli ještě povyprávět všechny zážitky, tak jsme usnuli hodně pozdě. Ráno 

nás pár raních ptáčat vzbudilo už v sedm, museli jsme na rozcvičku, a pak už honem na snídani. 

Maminky nám opět napekly samé lahůdky. Dopoledne jsme se sbalili a vyrazili jsme směrem k 

Dubu. Došli jsme pěšky až do Jiříčkova, někteří byli pěkně unavení. Autobusem jsme dojeli do 

Dubu. Počasí nám přálo, a my si jen přejeme, abychom si to mohli zase za rok zopakovat. Moc 

a moc děkujeme Kabátkovým, že nám půjčili svou chaloupku, a mamince Péťě Škodové, že to 

s náme celé přežila.  

26. 9. k nám přijela slečna ze společnosti Maják a my jsme se zůčastnili preventivního 

programu s názvem Drogy ze sámošky. Petra byla příjemná a celé dopoledne jsme si hezky 

užili a dozvěděli jsme se plno nových informací především o cigaretách a alkoholu. 

27. 9. nás deváťáci pozvali na Pohádkový park. Měli pro nás připraveno množství zajímavých 

disciplín a pohádkových převleků. Soutěžili jsme s radostí a moc deváťákům děkujeme. Pak 

jsme si ještě pro zdraví dali pěší procházku přes Kněžičky do Malého a Českého Dubu.     

Sluníčko nás celé září nabíjelo energií, tak nám to učení půjde levou zadní. Podzimní 

pošmourné dny snad rychle utečou a my už se těšíme zase na další jarní kilometry. 

Mgr. M. Růžičková (třídní učitelka) 

 

„Čas změny“ v 6. A se společností Maják 

28.09.2016 13:37 

Dne 21. 9. 2016 proběhl ve třídě 6. A preventivní program "Čas 

změny" realizovaný společností Maják. Lektor Patrik Műller 

dokázal svým humorným projevem získat pozornost všech dětí. 

Týmové aktivity měly děti nasměrovat k pochopení dospívání jako 

důležitého období na cestě k dospělosti. Cílem celého programu 

bylo přivést žáky k posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí v období 

dospívání.  

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6. A) 

Ucelená série preventivních programů na Základní škole Český Dub je spolufinancována 

Městem Český Dub. Děkujeme!                                                            Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-zari-2016/majak/


Pohádkový park 

28.09.2016 21:18 

Žáci 9.ročníku připravili pro své mladší spolužáky z 1.stupně tradiční 

Pohádkový park, ve kterém děti plnily různé zábavné úkoly. Za to v cíli 

dostaly diplom a medaile, které deváťáci vyrobili z keramické hlíny ve 

školním klubu. Den se vydařil nejen díky krásnému počasí, ale také 

zásluhou zodpovědné přípravy kostýmů a soutěžních 

disciplín. Děkujeme šikovným žákům 9.A a 9.B!  

        Mgr. K. Kotrbatá a Mgr. M. Pánková (třídní učitelky 9. ročníku) 

 

 

Netradiční olympijské hry 

28.09.2016 22:47 

Letošní Den pro zdraví připomněl Olympijské hry v Riu. Úvodní 

ceremoniál probíhal v atriu školy. Nechybělo zapalování 

olympijského ohně i slib sportovců a rozhodčích. Žáci 5. až 8. tříd 

byli rozděleni do deseti fiktivních států, které se mezi sebou 

utkaly v netradičních týmových disciplínách. Systémem každý s 

každým ve dvou skupinách země zápolily v disciplínách 

Přetahování lanem a Stíhací běh. Po přestávce žáci absolvovali 

dalších šest disciplín Fix na terč, Živé kyvadlo, Skoky z místa, Potápějící se loď, Sudoku a Běh 

pozpátku. Slavnostní závěrečný ceremoniál s předáváním diplomů pro první tři země probíhal 

v hale. Všichni účastníci se rozloučili v duchu citátu zakladatele novodobých olympijských her 

Pierre de Coubertina „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 

Děkujeme žákům i učitelům za účast! 

Mgr. Matěj Hodač (garant akce) 

 

 

Sedmáci navštívili městskou knihovnu 

09.10.2016 21:06 

Od 3. do 7. října byl Týden knihoven. Třídy 7. B a 7. A navštívily 

během hodin českého jazyka Městskou knihovnu v Českém Dudě. 

Někteří využili příležitosti a zřídili si členskou průkazku, někteří si 

půjčili knížky domů, všichni hledali, vzájemně si doporučovali a 

diskutovali o knížkách. 

Mgr. P. Blahovcová (učitelka ČJ) 

 

 

http://files.zscdub.cz/200039810-2fe7c31d46/fotka.jpg


Opět čteme v MŠ 

12.10.2016 17:26 

Minulý týden jsme po prázdninové pauze zahájili již 3. ročník předčítání v mateřské škole. První 

letošní čtení si připravil Medard Jandura z IX. B a četl dětem ve třídě Kytiček z knihy Povídání 

o pejskovi a kočičce. Na další díl příběhu se těší děti i Medard zase příští úterý. 

PaedDr. Pavla Pižlová (organizátorka projektu) 

 

 

Přírodovědný klokan 

13.10.2016 11:33 

12.10.2016 měli možnost žáci 8. a 9. tříd poměřit své vědomosti v celostátní soutěži 

Přírodovědný klokan. Jejich výsledky ve školním kole jsem umístila do sekce Aktivity. 

Mgr. Dana Škodová(koordinátor akce) 

 

 

Preventivní program - Kyberšikana 

16.10.2016 21:02 

21. 9. proběhl ve třídě V. A preventivní program na téma " 

Kyberšikana". Dozvěděli jsme se, jak se bezpečně chovat na internetu, 

jak komunikovat na sociálních sítích. Zahráli jsme si několik her a 

zopakovali informace, které jsme se dozvěděli.  

Mgr. J. Pacltová (tř. učitelka) 

 

 

Páťáci - vlastivědná exkurze v Praze 

16.10.2016 21:17 

Třídy V. A a V. B se zúčastnily vlastivědné exkurze v Praze. Průvodkyně, 

která na nás čekala, nám rozdala sluchátka, takže nikomu neuniklo ani 

slovo z výkladu. Navštívili jsme Pražský hrad, Svatovítskou katedrálu, 

Karlův most a Staroměstský orloj. Výklad byl poutavý, dozvěděli jsme se i 

různé pověsti a na konci trasy jsme si zopakovali všechny důležité 

informace. Počasí se vydařilo, nikdo se neztratil a moc se nám v Praze líbilo. Mgr. J. Pacltová 

(tř. učitelka) 

 

 

 



Educa MY JOB 2016 

17.10.2016 07:31 

Ve čtvrtek 13. října 2016 navštívily třídy VIII. A a VIII. B veletrh vzdělávání a pracovních 

příležitostí Educa MY JOB, který se uskutečnil v Home Credit Areně v Liberci. Žáci měli možnost 

seznámit se s nabídkou středních škol nejen v Libereckém kraji, ale i s některými školami 

okolních krajů, jejichž nabídka v Libereckém kraji chybí. Doprava do Liberce a zpět byla plně 

hrazena z dotačního programu Libereckého kraje. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

 

V. A v liberecké zoo 

20.10.2016 15:30 

V úterý 18. 10. jsme navštívili libereckou zoo. Od školy jsme dostali 

hromadnou vstupenku. Cestu linkovým autobusem a tramvají jsme zvládli 

bez problémů. Již v devět hodin jsme byli v zahradě a protože v ní byl klid, 

uspořádala pro nás zvířátka přímo koncert. Tučňáci se předváděli tak, že 

jsme se moc nasmáli. Jeden byl snad na raketový pohon. Návštěvu jsme si 

velmi užili, protože i počasí nám přálo. Rádi se tam znovu vrátíme.  

Mgr. Jitka Pacltová (tř. uč.) 

 

Čas jablíčkových vůní 

21.10.2016 17:13 

V pátek 21. října si prvňáčci užívali dalšího projektového dne, 

jehož tématem bylo jablíčko. Nejprve jsme důkladně zkoumali 

barvu, tvar i velikost našich jablíček a potom jsme  je také podle 

barvy a velikosti uspořádali. Pak už byli všichni natěšení na 

přípravu jablečného závinu. Vzali jsme si škrabky a pustili jsme 

se do toho. Ve třídě zavládlo naprosté ticho, protože všichni byli 

tímto nelehkým úkolem zaujati. Nakonec se to všem podařilo a 

pak už jsme jablíčka krájeli na těsto, vše jsme osladili, dochutili a rychle do kuchyňky péci. 

Mezitím jsme počítali semínka z jablíček, tvořili jsme jablíčkové příklady nebo jsme také 

skládali slova básně podle předlohy. Každý si také svoje jablíčko namaloval. Nejlepší však bylo 

ochutnávání výborného štrůdlu, po kterém se jen zaprášilo. Mňam! 

Mgr. Kateřina Řídká (třídní učitelka 1.A) 

 

 

 



VI. A harmonizační pobyt 

24.10.2016 14:40 

V 6. A jsou tři noví spolužáci a nová třídní učitelka. Abychom 

správně nastartovali druhý stupeň, vydali jsme se do 

penzionu Horka v Hořeních Pasekách. Čekal nás tam bohatý 

program vedený etopedem Petrem Šolcem a metodičkou 

prevence Ivou Kotíkovou. 

V prostorném sále penzionu probíhaly různé aktivity 

zaměřené na vzájemné poznávání, sdělování našich pocitů a 

posilování spolupráce. Navzdory nevlídnému počasí jsme se dostali i ven. Ve čtyřech týmech 

jsme si vyzkoušeli, jak těžké je prolézt pavučinou nebo postavit věž z kostek a i jiné činnosti, 

které vyžadovaly týmovou spolupráci. 

Přestože byl program nabitý, měli jsme i několik přestávek, které jsme využívali po svém. 

Všichni se těšili na večerní program, který byl v režii dětí. Ještě před tím jsme si šli okysličit 

mozky výstupem do nejbližšího lesa. Zpět jsme se vraceli po dvojicích, provázely nás jen svíčky. 

Pak už přišlo vytoužené překvapení. Děvčata házela PET lahví a chlapci  se jako modelky 

předváděli na místním podiu. Večerní program jsme ukončili společnou ukolébavkou a znělo 

nám to pěkně. Odebrali jsme se do útulných pokojíčků, kde jsme si ještě hodně dlouho špitali. 

Ráno nás vzpružila rozcvička. Po snídani jsme zhodnotili program, bylo příjemné slyšet tolik 

pozitivních reakcí. Každý z nás si kromě vzpomínek odnesl ještě milé vzkazy od spolužáků. 

Cesta zpět do Českého Dubu byla pojata turisticko - houbařsky. A hlavně jsme si všichni 

pořádně popovídali. 

Dobře jsme vykročili na cestu druhým stupněm, teď záleží jen na nás, jaká ta cesta bude.  

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den s dráčkem Podzimáčkem ve 2.A 

26.10.2016 19:06 

V pátek před podzimními prázdninami jsme si v naší třídě užili den s 

draky. Dráček Podzimáček nám ve třídě zanechal dopis, ve kterém 

jsme se dozvěděli, odkud pochází a jaké úkoly si pro nás připravil. 

Během dne nás čekala dračí matematika, výroba okenních dráčků, 

čtení s porozuměním, také jsme psali dopis dráčkovi, společně jsme si 

otisky rukou vyzdobili našeho třídního dráčka. Na závěr dne nás čekalo 

to nejlepší, na co jsme se těšili celé dopoledne. Drakiáda. Připojili se k 

nám naši spolužáci ze 2.B a šlo se létat. Pán větrů nám moc nepřál a 

přiliš nezafoukal, ale i přesto jsme si pouštění draků hezky užili a třeba 

se proletíme zase za rok. A jedna velká pochvala letí všem rodičům, 

kteří dětem draka dovolili přinést do školy. Bylo krásné vidět téměř 

celou třídu a louku plnou krásných draků... 

Mgr. Helena Knoblochová (tř. učitelka 2.A) 

 

Setkání mapovatelů a příprava na GIS Day 

28.10.2016 22:08 

Ve čtvrtek 20. října odpoledne se naši mapovatelé 

obojživelníků a plazů v Podještědí sešli s panem Mgr. 

Radomírem Studeným z odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje a měli spoustu 

práce. Po více než půlročním terénním průzkumu Českodubska 

a širšího okolí, kdy mapovatelé svá pozorování 

zaznamenávali  a vkládali do mapy k tomuto účelu zvlášť 

vytvořené na webu, bylo zapotřebí záznamy zkontrolovat, upravit a roztřídit. Každý ze 

sledovaných druhů živočichů má v mapě svou značku a barvu, obojživelníci zelenou, plazi 

žlutou, např. užovka obojková je označena žlutým kolečkem, zmije obecná hvězdičkou, slepýš 

křehký kapkou, ještěrka živorodá čtverečkem atd. K řadě pozorování se nám povedlo získat i 

krásné fotografie, které jsme také vkládali k záznamům. A výsledek stojí za to: celkem máme 

v mapě 111 bodů pozorování obojživelníků a 65 bodů pozorování plazů. Tento výsledek bude 

prezentován na dnech GIS (Geografické informační systémy) ve Vědecké knihovně v Liberci ve 

dnech 14. - 16. 11. 2016. Cílem je mimo jiné ukázat, co se dá s GISem provádět v ochraně 

přírody. Tentokrát, jak informatika pomáhá v mapování druhů. 

Poděkování za zpracování projektu mapování si zaslouží tito žáci: Matěj Polcar z 5.B, Jáchym 

Panuška, Adam Polcar, Kristýna Stará, Lucie Pytlounová a Adéla Kolomazníková z 8.B, Petr 

Hofman a Tobias Fátor z 8.A, Barbora Trejtnarová z 9.B. 

Poděkování patří i dalším žákům, kteří přispěli záznamy svých pozorování: Jindra Rybář, Adéla 

Cerhánová, Lenka Štefanová, Jaroslav Mach, Anička Vrátilová, Eliška Prokopová, Katka 

Sluková, Jana Gärtnerová, Ondra Guschl, Pavel Boháček  



Mgr. Věra Horáčková (koordinátorka projektu) 

 

 

Zdravý týden v 1. B 

30.10.2016 11:18 

Poslední říjnový týden před prázdninami se žáčci 1.B věnovali 

dalšímu projektovému vyučování. Tématem bylo ovoce a 

zelenina. Děti do školy nanosily tolik vzorků ovoce a zeleniny, 

že jsme je mohli nejenom poznávat, počítat, porovnávat, třídit, 

ve výtvarné výchově malovat, ale nakonec i sníst. Nejvíce se 

dětem líbila ochutnávka se zavázanýma očima. Děvčátka 

připravila obložené chlebíčky a práce jim šla pěkně od ruky. Ze 

zbylých jablíček jsme si v závěru týdne upekli báječné štrůdly. Moc děkuji rodičům za poslané 

ovoce a zeleninu, zdravý týden si v budoucnu určitě zopakujeme.                                   

 Mgr. Hladká Blanka (třídní učitelka) 

 

 

Základní kolo florbalu 6.–7. tříd 

30.10.2016 12:46 

V pátek 21. října se skupina vybraných chlapců 6.–7. tříd zúčastníla 

základního kola ve florbalu v ZŠ Barvířská v Liberci. Bohužel se po 

úvodní výhře nad ZŠ Kaplického nedokázali vyrovnat se sportovní 

ZŠ Barvířská a následně nezvládli zápas s ZŠ Aloisina výšina. 

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

 

VI.A má svůj strom 

 

30.10.2016 17:34Hodina člověk a práce probíhala tentokrát 

trochu jinak, vysadili jsme si náš třídní strom.       

Ke kořenům jsme vložili různé vzkazy, některé  jsme si 

přečetli nahlas. Teď už jen budeme 

sledovat a  zaznamenávat  přírůstky. Třeba se tento strom 

stane místem, kde se budeme v budoucnu setkávat.  

Celá akce mohla být zrealizována díky pomoci rodičů. Formánkovi dodali stromy a Bergmanovi 

poskytli nejen pozemek, ale i další vybavení. Moc jim všichni děkujeme.  

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka VI. A) 



Soutěž Dubák přírodovědec 

02.11.2016 11:10 

 

Sedmáci, pozor! Právě pro vás je tu již 

3. ročník přírodovědné soutěže 

Dubák přírodovědec. Letošní téma je Obojživelníci a 

plazi ČR. 

Soutěž se koná ve středu 23. listopadu 2016 od 9:00 do 

12:30 v naší základní škole (nemusíte nikam jezdit). Tak 

neváhejte a přihlaste se u paní učitelky Škodové, dozvíte se zajímavé věci, porovnáte své 

znalosti s žáky jiných škol a jde i o hodnotné ceny. Podrobnosti k přípravě a organizaci 

naleznete zde:   

Mgr.Věra Horáčková (organizátorka soutěže) 

 

 

Burza škol v Turnově 

03.11.2016 16:50 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 navštívili žáci devátých ročníků společně tradiční Burzu středních 

škol v prostorách Střední odborné školy v Alešově ulici v Turnově. Žáci se seznámili s nabídkou 

studijních oborů v Turnově a okolí a ve většině případů šlo o obory, které není možné studovat 

v Liberci. Například hned v přízemí nás zaujala expozice České lesnické akademie v Trutnově a 

další netradiční obory. Velmi poutavě představila svou školu naše bývalá žákyně a dnes 

studentka 4. ročníku Hotelové školy v Turnově Zuzana Nešverová. Ve své prezentaci nám 

ukázala, co všechno se mohou studenti na této škole naučit. Za necelé tři měsíce si budou 

muset žáci posledního ročníku vybrat svoji budoucí střední školu. Přejme jim proto, aby jejich 

volba byla správná. Snad i dnešní návštěva burzy jim usnadní rozhodování. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně) 

 

 

Florbalový turnaj dívek 6. - 7. tříd 

05.11.2016 22:02 

Ve čtvrtek 3.11. vyjelo 9 dívek ze 6. a 7. tříd do 

Liberce na základní kolo ve florbalu. Jelikož jsme byly 

na prvním florbalovém utkání, tak nešlo ani tak o 

výsledek, jako o novou zkušenost, zakusit atmosféru 

turnaje a tak trochu se porovnat s ostatními tými. Ač 

jsme skončily 4. ze 4, tak radost ze hry nás neopustila 



a myslím, že příští rok věnujeme přípravě více času a zase se 

zúčastníme. 

Mgr. Dana Suchánková (učitelka Tv) 

 

 

 

 

Prezentace projektu Zoo v V. A 

13.11.2016 19:28 

V říjnu jsme navštívili Zoo Liberec. Žáci měli za úkol ve skupinách zpracovat 

plakát o zvířatech, která viděli v Zoo. Dalším úkolem bylo najít a vybrat 

nejdůležitější informace o zvířeti, které si vybrali. Posledním a nejtěžším 

úkolem byla prezentace před spolužáky a to zpaměti. Někteří měli připravena 

dokonce dvě zvířátka. Projevila se trochu tréma, ale všichni se úkolu zhostili 

se ctí, nikdo nic nezapomněl a nakonec se vše povedlo. Ostatní fotky najdete  

Jitka Pacltová (tř. uč.) 

 

 

Základní kolo florbalu chlapců 8. a 9. třída 

14.11.2016 15:14 

 

V pondělí se skupina devíti chlapců zapojila do florbalového boje o jedno postupové místo v 

ZŠ Lesní. Vítězství se ZŠ Kobyly a ZŠ Harcov bylo povinností. Utkání se ZŠ Doctrina se nevyvíjelo 

dobře. Po risku v podobě zúžení sestavy tým znovu inkasoval, to znamenalo konec nadějí na 

výhru. Poslední utkání se ZŠ Lesní bylo dobře odpracované a skončilo remízou.  

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

 

Dějepisná olympiáda 

15.11.2016 15:24 

Téma, kterým se letos budou zabývat jednotlivá kola dějepisné olympiády, je Marie Tezerie – 

žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století. Školní kolo vyhrál Štěpán Paclt (VIII.B) 

s 37 body následovaný Adélou Kolomazníkovou (VIII.B) a Kateřinou Dostálovou (VIII.A), obě s 

35 body. Maximum bylo 60 bodů. Štepánovi gratulujeme k postupu do okresního kola. 

Mgr. Matěj Hodač (učitel dějepisu) 



 

Návštěva Úřadu práce v Liberci 

15.11.2016 17:59 

V měsíci listopadu jsme se žáky devátých tříd absolvovali 

několik akcí, které byly intenzivně zaměřené na přípravu volby 

další vzdělávací cesty.  Hned dvě úterní dopoledne 

strávili budoucí studenti v Informačním a poradenském 

středisku Úřadu práce v Liberci. Celodopolední program byl 

věnován besedě dětí s pracovnicí ÚP o aspektech rozhodování 

při volbě budoucího povolání. Dověděli se, na co všechno musí brát při výběru školy ohled, 

jaké osobnostní vlastnosti jsou potřebné pro jednotlivá povolání, jaká zdravotní omezení 

ovlivňují volbu, která povolání jsou nejžádanější na trhu práce a která naopak v následujících 

letech zaniknou. Na závěr si žáci mohli udělat dotazník zájmů, který jim naznačil, jakým 

směrem by se měli při dalších studiích vydat. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

 

Matematický Dubák 

15.11.2016 18:18 

Ve středu 7. 12. 2016 uspořádá naše škola už třetí ročník 

soutěže Matematický Dubák. Jedná se o otevřené 

mistrovství ZŠ Český Dub v matematice pro žáky 8. tříd. 

Soutěže se zúčastní i zástupci dalších základních škol 

Libereckého kraje. Pro výherce jsou i letos připraveny 

hodnotné ceny. Tuto soutěž podporuje Liberecký kraj.  

Mgr. Martina Pánková (organizátorka akce) 

 

 

Vánoční charitativní sbírka 

20.11.2016 18:23 

Ve čtvrtek 24.11. a v pátek 25.11. se uskuteční tradiční vánoční sbírka, jejíž výtěžek je určen 

na školné pro Ochienga z Keni. Letos budou žáci devátého ročníku nabízet plátěné tašky, 

vánoční dekorace a textilní kočky, cena výrobků bude 10 - 35 Kč. Poprvé se k akci připojí i žáci 

5.A a 5.B. Děkujeme všem za podporu! 

Mgr. Kateřina Kotrbatá (koordinátor sbírky) 

 

 

 



Profesní diagnostika 

22.11.2016 13:12 

Chvatem se blíží termín, kdy žáci devátých tříd budou podávat 

přihlášky k dalšímu studiu. Ve správné volbě by jim měla 

napomoci i profesní diagnostika od společnosti COMDI, kterou 

jim naše škola zprostředkovala a kterou zájemci z řad devátých 

ročníků absolvovali v uplynulém týdnu. Během tříhodinového 

testování ověřovali nejen své znalosti z matematiky, českého 

jazyka a naukových předmětů, ale i své představy o jednotlivých povoláních a prostřednictvím 

osobnostních testů též poznávali své osobnostní rysy a výkonové faktory. Hlavním přínosem 

projektu bylo pomoci žákům při ujasnění si vlastní identity a nastavení životních cílů. Výstupem 

z testování byl komplexní rozbor osobnostní struktury žáka a vyhodnocení jeho vědomostí a 

znalostí (v porovnání se stejně starými žáky z celé republiky), které ho předurčují pro 

doporučené studium na konkrétní střední škole. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

 

Dubák přírodovědec 

24.11.2016 23:54 

Ve středu 23. 11. 2016 proběhl již 3. ročník přírodopisné 

soutěže Dubák přírodovědec, kterou naše škola vyhlašuje pro 

žáky 7. ročníku základních škol libereckého kraje. Letošním 

tématem byli Obojživelníci a plazi ČR, živočichové žijící 

poměrně nenápadně, ale v přírodě jsou velmi důležití. A právě 

znalosti o jejich životě, o tom, co je ohrožuje a jak jim lidé mohou 

pomoci, si mohli žáci ověřit v soutěžních úkolech. Poznali byste 

slepýše, užovku nebo zmiji? Viděli jste někdy mloka skvrnitého? Poznáte žáby podle jejich 

hlasu? Víte, co správně udělat při uštknutí zmijí? To všechno a spoustu dalších věcí sedmáci 

věděli. 

Soutěže se účastnilo celkem 33 žáků z 11 škol libereckého kraje a tady jsou výsledky: 

Žáci hostující: 

1. místo – Terezie Lenková ze ZŠ Oblačná, Liberec 

2. místo – Lukáš Lukášek ze ZŠ Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou 

3. místo – Jan Kupský ze ZŠ Doctrina, Liberec 

Žáci ZŠ v Českém Dubu: 

1. místo - Michaela Kovářová 

2. místo – Lenka Gärtnerová 

3. místo – Veronika Rybářová 



Musím pochválit naše žáky za velmi pěkné umístění v celkovém pořadí (2., 4. a 5. místo). 

V obou kategoriích byli vítězové odměněni hodnotnými cenami – mobil, velká encyklopedie 

Zvíře, flashdisk. Tyto ceny a také dopravu žáků z Liberce sponzoroval pan Aleš Kabátek, za což 

mu patří velký dík. Také bychom chtěli poděkovat za knihy o přírodě Libereckého kraje a 

drobné dárky Krajskému úřadu v Liberci, odboru životního prostředí, za odborné rady děkuji 

panu Mgr. Radomíru Studenému. 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka soutěže) 

 

 

Náboj - junior 

25.11.2016 20:13 

Dne 25.11. se  Martin Pacák (IX.A), Lucie 

Pytlounová (VIII.B), Adéla Kolomazníková (VIII.B) a Kateřina 

Dostálová (VIII.A) zúčastnili matematicko - fyzikální 

celorepublikové soutěže Náboj - junior pro 8. a 9. ročníky. Celá 

soutěž trvala 120 minut, během nichž se týmy snažily vyřešit co 

nejvíce úloh. Naše skupina získala krásných 16 bodů a ty nám 

zajistily 8. místo ze 17 přihlášených v České Lípě. V konkurenci 

gymnázií jsme obstáli a gratulujeme k pěknému výkonu.  

Mgr. Dana Suchánková  

 

 

VI.A „Díky, nechci" - preventivní program 

27.11.2016 21:59 

Dne 23. 11. 2016 proběhl v 6. A program zaměřený na 

prevenci závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Po 

úvodním seznámení s lektorem děti vytvářely plakáty. Cílem 

této aktivity bylo zjistit, do jaké míry jsou žáci v dané oblasti 

informováni a tyto informace utřídit případně více vysvětlit. 

Následovala soutěž skupin. Na závěr si děti nacvičily jak 

odmítnout alkohol nebo cigaretu. Projekt vznikl za finanční 

podpory Libereckého kraje. 

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6.A) 

 

 

 

 

 



Nela Tvrzníková si vylezla pro zlatou medaili 

29.11.2016 21:17 

V úterý 29. 11. se konaly již podruhé v tomto roce závody ve 

sportovním lezení na obtížnost. Nela Tvrzníková z IX.B se s účastí na 

školních závodech rozloučila opět prvním místem. Obě kvalifikační 

cesty bez problému vylezla k poslednímu chytu a s finálovou cestou 

si poradila nejlépe ze všech 7 závodnic. Děkujeme Nele za skvělé 

reprezentování naší školy od 3. třídy, kdy se pravidelně těchto 

závodů účastnila.  

Mgr. Lenka Tichá (trenérka lezení) 

 

 

Olympiáda v českém jazyce 

02.12.2016 08:42 

23.11. se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Z patnácti 

účastníků se na 1.místě umístila Lucie Pytlounová z 8.B a na 2.místě 

Julie Müllerová z 9.A. Třetí místo si rozdělili Tobias Fátor z VIII. A a 

Hana Tvrzníková z IX. A. 

 

Obě postupují do okresního kola, které se koná v únoru v Liberci. Blahopřejeme! 

Mgr. K. Kotrbatá (učitelka ČJ) 

 

 

Druháci na výstavě betlémů 

04.12.2016 18:19 

S příchodem Adventu se třída 2. A vydala na návštěvu 

Husova sboru v Českém Dubu, kde jsme si prohlédli 

výstavu betlémů. Velmi mile nás přivítala paní Havelková, 

slovem i cukrovím. Pověděli jsme si o narození Ježíška a o 

tradici výroby betlémů. Pak už jsme si šli prohlédnout 

krásné betlémky, které shromáždil a řemeslně  připravil 

pan Petr Dědek. Dostali jsme obtížný úkol - spočítat všechny Ježíšky, které v místnosti 

najdeme. Společnými silami jsme to nakonec dokázali. Bylo jich 23! Děkujeme paní Havelkové 

za milé přijetí a za čas, který nám věnovala. 

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 2. A)  

http://files.zscdub.cz/200043136-c4a0dc59c9/IMG_4637.JPG


 

K. J. Erben v podání žáků VIII. A 

06.12.2016 15:01 

Učební plány žáků osmého a šestého ročníku se protly na společném 

tématu: Karel Jaromír Erben. A tak si žáci VIII. A připravili projekt, ve 

kterém vyhledali co nejvíce informací o tomto spisovateli, vyrobili 

několik plakátů o životě a díle K. J. Erbena a na závěr si nacvičili 

přednášku pro žáky šestých tříd právě v době, kdy se oni seznamovali 

s Erbenovými pohádkami a baladami. Starší žáci si ověřili své znalosti a ti mladší se zase něco 

nového přiučili. Další fotky zde 

PaedDr. Pavla Pižlová (vyučující českého jazyka) 

 

 

Listopadoví čtenáři 

06.12.2016 15:26 

V listopadu pokračoval projekt Čtení v mateřské škole. 

Tentokrát předčítali žáci VIII. A: Jana Kolomazníková, Tereza 

Honzejková, Tereza Kyksová, Tobias Fátor a Tina Honsejková ze VII. 

B. Přečetli dětem v oddělení Kytiček další kapitoly z knihy Povídání o 

pejskovi a kočičce. A už si rozdělili termíny na další návštěvy v 

prosinci. 

PaedDr. Pavla Pižlová (koordinátorka projektu) 

 

 

Nové výukové pomůcky do kabinetu tělesné výchovy 

07.12.2016 18:58 

Firma LUKOV Plast s.r.o. společně se SRPDŠ při ZŠ Český Dub podporují žákovský sport a 

tělesnou výchovu na ZŠ Český Dub, a tak nám pomáhají v našem úsilí pěstovat „zdravého 

sportovního ducha“ v mladých lidech. Díky finančnímu daru jsme doplnili a částečně obměnili 

tělocvičnou výbavu v kabinetě! 

Děkujeme za podporu! 

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub) 

 

 

 

 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-prosinec-2016/k-j-erben/
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Dubské firmy podpořily přírodovědné vzdělávání na ZŠ Český Dub 

07.12.2016 18:59 

LUKOV Plast s.r.o. a Firma Jan Perner s.r.o. zakoupily na Základní školu v Českém Dubu nové 

mikroskopy. Obě firmy se rozhodly podpořit obnovu přístrojového zařízení kabinetu 

přírodopisu, a tak svým počinem podpořit rozvoj přírodovědného vzdělávání na naší škole! 

Děkujeme! 

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub) 

 

Na ZŠ Český Dub chodil Mikuláš 

07.12.2016 19:00 

Úterním dopolednem se koridory Základní školy v Českém Dubě neslo 

andělské zvonění. Statný Mikuláš v doprovodu dobrotivého anděla a 

rozezlených čertů navštívili žáky prvního stupně a speciálních tříd. 

V knize dobrých skutků a hříchů převažovala pozitiva, a tak pekelníci 

se svými pytli a řetězy byli téměř bez práce. Několik málo „zlobivců“ 

bylo pokáráno a hodné děti zase pochváleny a odměněny dárečky. Věříme, že i příští rok k nám 

„Mikulášova“ parta zavítá! 

Děkujeme! 

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub) 

 

Mladí matematici se sešli na ZŠ Český Dub 

07.12.2016 19:07 

Pod vedením paní učitelky Martiny Pánkové proběhl 3. ročník 

Matematického Dubáka! Žáci 8. ročníku ze základních škol 

Libereckého kraje se sešli na Základní škole v Českém Dubu, aby 

poměřili své síly v logickém uvažování a matematických 

dovednostech! Celá akce proběhla za finanční a "mentální" podpory 

Libereckého kraje a firmy ELECTROPOLI Czech Republic s.r.o., jež pro nejlepší počtáře 

obstaraly hodnotné ceny! Mezi "přespolními" zvítězila Kateřina Fejglová ze ZŠ Broumovská, 

která si domů odvezla digitální zrcadlovku značky NIKON, a mezi Dubáky vystoupala v 

bodovém hodnocení nejvýše Lucie Pytlounová, která si za svůj bravurní výkon vysloužila 

notebook značky Lenovo! Ocenění si žáci převzali z rukou starosty Města Český Dub Jiřího 

Milera, ředitele českodubské pobočky firmy ELECTROPOLI Czech Republic s.r.o. Vladislava 

Voleského, ředitele ZŠ Český Dub Jana Golla a hlavní organizátorky soutěže Martiny Pánkové. 

Blahopřejeme vítězům, děkujeme sponzorům a těšíme se na další ročník!  

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-prosinec-2016/mikulas-na-zs-cesky-dub/
http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-prosinec-2016/matematicky-dubak/


Druháci v andělské škole 

08.12.2016 16:57 

Jaké je to v andělské škole? To poznaly obě třídy druháků v úterý 

6. 12. 2016. Kouzelné klíčky a básnička nám odemkly nebeskou 

bránu a my jsme zažili spoustu legrace, trochu se učili, trochu 

soutěžili, přednášeli, tvořili a malovali. Zjistili jsme třeba, že mít 

křídla není úplně jednoduché, ale létat by se nám asi líbilo. V nebi 

se všechno vznáší, tak jsme okusili, jaké to je, když Vám jídlo padá 

přímo do pusy - takovou malou svačinku snů. A snad jsme se i 

naučili, že chovat se k sobě hezky andělsky, je prima. Tak kéž by 

nám to vydrželo co nejdéle. 

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. P. Jírová (třídní učitelky 2.A a 2.B) 

 

 

V. A " Jsem originál " - preventivní program 

08.12.2016 18:00 

Dnes 8. 12. se ve třídě V. A uskutečnil preventivní program pro žáky 

" Jsem originál ". Byl zaměřený na to, jak každý z nás vidí sám sebe, 

jak se vnímá a když někdo vybočuje z řady jestli je to problém. Jak 

bychom si měli vážit sami sebe a nesnažit se za každou cenu někoho 

napodobovat. Dopoledne se skládalo z her, ale také děti s lektorkou 

Petrou mluvily o vážných věcech. Bylo fajn, že informace, které děti 

slýchají ve škole od učitelky, byly zprostředkovány mladou lektorkou, která pro  ně byla spíše 

kamarádkou. Program se povedl a líbil. Projekt vznikl díky finanční podpoře Libereckého kraje.  

Mgr. Jitka Pacltová (tř. učitelka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vystoupení žáků na akci DCA Hodkovice 

10.12.2016 11:50 

Začátkem prosince byli kluci a holky z naší školy předvést ukázku z 

našeho vánočního vystoupení klientům DCA Hodkovice. 

Zpívali a scénky hráli: Kája, Madla, Aliona, Nikola, Běta, 

Terka, Markéta a Markéta, Eliška a Eliška a Tomáš. 

Mgr. Vladimír Lohnickij (organizátor akce) 

 

Prvňáci v Čertí škole 

10.12.2016 13:12 

V úterý 6. 12. se sešli ve škole samí čertíci a čertice, čekala je totiž 

Čertí škola. Výtvarně jsme tvořili, skládali jsme čertí abecedu, 

četli s porozuměním, ilustrovali jsme říkadla o čertech. Navštívil 

nás také Mikuláš se svou družinou a když jsme slíbili, že budeme 

hodní a zazpívali jsme pěknou písničku, dostali jsme od andílka 

krásnou nadílku - nová pera, slabikáře a pytel dobrot. Potom jsme 

tančili čertí disko, házeli jsme uhlíkem pod kotel nebo jsme z 

kostek skládali peklo. V závěru naší čertí školy nás navštívili spolužáci andílci a popřáli nám 

andělsky krásné Vánoce. 

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky 1.A 1. B) 

 

Mikulášské čtení v městské knihovně 

10.12.2016 14:31 

V úterý 6. 12. se již tradičně konalo v městské knihovně Mikulášské 

čtení. Žákyně sedmého ročníku, Míša Kovářová, Verča Rybářová, 

Anička Řídká a Tinka Honsejková, nacvičily čtení z veselé knížky Evy 

Papouškové "Kosprd a Telecí". Čtené úryvky doplnily hudebním 

doprovodem na kytaru, flétny a triangl. Školkový příběh malého 

Kosprda a jeho kamarádky Telecí se u malých posluchačů setkal s 

ohlasem. Z polštářů, kde byli pohodlně usazeni v dětském oddělení českodubské knihovny, se 

několikrát ozval zvonivý smích a na závěr potlesk. Po čtení děvčata připravila dílničku a děti si 

mohly za jejich asistence vyrobit andělíčka, ozdobit stromeček a záložku do knihy. Celou akci 

zakončil příchod tolik očekávaného Mikuláše s andělem a čertem. Jsme velmi rádi, že celou 

akci opět podpořila paní Janečková a děvčata se těšila z balíčků z její drogerie. 

Mgr. Petra Blahovcová (učitelka ČJ) 

 

 



Zájezd do Paříže a jižní Anglie 

18.12.2016 15:07 

Zájezd do Paříže a jižní Anglie se uskuteční poslední dubnový týden (23. - 28.4.2017). Rodiče, 

kteří přihlásili svou dceru či syna, mohou provést platbu ve dvou splátkách - záloha 3.000,- Kč 

do 31.1.2017 a doplatek 3.890,- Kč do 31.3.2017, nebo jednou platbou ve výši 6.890,- Kč do 

31.1.2017. A to v hotovosti paní Petře Blahovcové, nebou převodem na účet školy. Číslo účtu 

školy je: 986037319 / 0800, variabilní symbol: 23042017, do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno dítěte. 

Mgr. Petra Blahovcová (organizátorka zájezdu) 

 

 

Tříkrálová sbírka pro Centrum LIRA 

04.01.2017 15:06 

V pátek 6.1. se koná tradiční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek jsme se 

letos rozhodli věnovat libereckému Centru LIRA. Tato nezisková 

organizace poskytuje zdarma poradenství a služby rodinám, které 

pečují o dítě se zdravotním postižením. 

Proto jsme do naší školy pozvali dvě příjemné terapeutky -  Bc. 

Kristýnu Charvátovou a Bc. Hanu Prokurátovou, aby žákům devátých 

tříd představily Centrum LIRA a řekly něco o práci s těmito dětmi. Žáci 

získali řadu nových informací nejen o různých typech postižení, ale 

dozvěděli se i to, jak lidem s postižením pomáhat a jak se k nim 

chovat. Mohli si prohlédnout spoustu pomůcek a speciálních hraček 

určených pro nevidomé děti nebo pro děti s poruchou autistického spektra. Zkusili si brýle 

simulující různé zrakové vady, zaujaly je hmatové knihy a prošli se s bílou holí. Prohlédli si 

denní režim a komunikační knihu pro děti s poruchou autistického spektra a mohli si vyzkoušet 

znakový jazyk pro neslyšící. Potěšilo nás, že řada deváťáků při tom prokázala nejen dobré 

znalosti, ale i empatii. Proto nás možná v příštích letech nepřekvapí, když někteří budou v 

Centru LIRA působit jako dobrovolníci. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá a Mgr. Martina Pánková (tř. uč. 9. tříd) 
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K+M+B 

06.01.2017 17:37 

Děkujeme všem, kteří přispěli do tříkrálových kasiček - výtěžek sbírky bude zaslán Oblastní 

charitě v Liberci, částka, kterou obdrží místní organizátor - naše ZŠ, bude věnován Centru LIRA. 

 

Mgr.Kateřina Kotrbatá, garant charitativních akcí  

 

KIN-BALL Zákupy 

19.01.2017 18:42 

19.ledna jsme se zúčastnili turnaje v Zákupech. Z deseti 

družstev jsme se umístli na pátém místě. Další naše družstvo 

tedy na posledním, ale protože se poprvé zúčastnili i třeťáci, 

jeli jsme domů spokojeni a veselí. Děkuji všem dětem za 

vzornou reprezentaci školy a i města Český Dub. 

                                                    Helena Kaulfussová 

 

GRÓNSKO ve 2.A 

20.01.2017 18:24 

Naše třída se v pátek 20. ledna seznámila blíže s největším 

ostrovem světa - Grónskem. Něco málo o životě v Grónsku nás 

už naučila pěkná písnička od J. Nohavici, kterou rádi zpíváme. 

Ve skupinkách jsme se dozvěděli více o životě v Grónsku, 

obyvatelích - Inuitech, o jejich oblečení a obydlí. Další 

skupinky sestavovaly informace o ledních medvědech a 

tuleních. V další hodině měla každá skupinka prezentovat svůj plakát a seznámit zbytek třídy s 

nově nabytými informacemi. Také jsme si v obrázkovém testu vyzkoušeli, jak známe polární 

živočichy. Závěrem a určitě hřebem celého dne bylo poutavé vyprávění pana J. Kabátka o 

expedici, kterou podnikli se svým kamarádem. Přinesl nám ukázat nejen zajímavé obrázky a 

videa, ale děti si mohly vyzkoušet pravé oblečení a výstroj polárníků. Bylo to velmi zajímavé a 

moc panu Kabátkovi děkujeme, že si na nás udělal čas. 

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 2.A) 
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Cestopisné pořady s Tomášem Kubešem 

24.01.2017 08:54 

24.1.2017 se v průběhu dne všichni žáci 5. - 9. tříd setkali s cestovatelem a redaktorem 

Tomášem Kubešem. Díky jeho interaktivním programům se mohli podívat do Afriky za 

šamanem, na Novou Guineu za lidojedy nebo do Střední Ameriky. Pan Kubeš se s nimi podělil 

o skutečně autentické zážitky z míst, kam se málokdo z nás odváží vycestovat. 

Mgr. Dana Škodová(organizátorka akce) 

 

 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

30.01.2017 21:14 

V pondělí 30. 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. Devět 

nejúspěšnějších postoupilo do ústního kola. Na třetím místě se 

umístila Pavla Dušková z IX. B, druhé místo obsadila Adéla 

Ruckerová z IX. A  a vítězem školního kola se stala žákyně VIII. A, 

Klára Koudelová. Vítězka obdržela poukaz na předplatné anglického časopisu Gate. Všem 

zúčastněným děkujeme, že přišli poměřit své jazykové znalosti, vítězkám gratulujeme a Kláře 

budeme držet palce v okresním kole. 

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

 

 

Lyžařský kurz 

30.01.2017 21:18 

Lyžařský kurz 7. tříd se letos konal v Herlíkovicích. Čekaly na nás 

oproti loňsku hromady sněhu, všechny možné druhy vleků a 

sjezdovky od modré po černou. Někteří odvážlivci jeli dokonce 

černou sjezdovku v boulích. Energii jsme doplňovali v nedaleké 

jídelně, kde vařili docela dobře. Mlsné jazýčky byly většinou 

přemluveny kručícími žaludky. Každý večer byly soutěže skupin, 

hry a přednášky na lyžařské téma. Schválně, víte,  kdo byl 

Skluzan Tavič? 

Středa byla ve znamení odpočinku. Odpoledne jsme vyšli do Vrchlabí, kde jsme zaútočili na 

tamější obchůdky a supermarket. Vybaveni zásobami na zbylé dny jsme se vrátili procházkou 

podél Labe do naší ubytovny. Po večeři volala naše těla opět po pohybu. Tentokrát v rytmu 

disca. Matyáš Svoboda to měl okořeněné rytmem hobla, jelikož slavil své 13. narozeniny. A 

další dny opět lyžovačka. Styl účastníků se rapidně zlepšoval a vše završil páteční prosluněný 



den, kdy jsme se i s přeskáčemi rozhlédli z vrcholu Žalý, který je ve výšce 1019 m. n. m. 

Nádherný výhled na Ještěd, Sněžku a Černou horu nám byl odměnou. Bylo to bezva, ani se 

nám nechtělo domů. 

Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Dana Suchánková (učitelé Tv) 

 

 

VI.A Odměna za pololetní vysvědčení 

03.02.2017 09:56 

 

Večer a noc z 2.2. na 3.2. jsme prožili ve škole. Byla to další 

příležitost, jak se poznat trochu jinak a užít si školu svým 

způsobem. Třída nám posloužila jako noclehárna, kuchyňka 

jako restaurace, v hale jsme si zahráli badminton a chodby 

školy se proměnily ve strašidelný hrad. 

Ráno jsme se probudili do prázdninového dne, společně 

posnídali a pak už rychle domů užít si prodloužený víkend. 

Ráda bych ještě poděkovala rodičům Nikči Kydlíčkové a Tomášovi Jírovi, že se nám postarali o 

suroviny na společné vaření. 

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6.A) 

 

 

Školní kolo Pythagoriády 

07.02.2017 17:17 

Tak už letos máme za sebou školní kolo matematické soutěže 

Pythagoriáda pro 5. - 8. ročník. A jak to dopadlo? 

V kategorii 5. tříd se podělili o 1. místo Kája Zelinková a Tomáš Goll, 

v 7. ročníku zvítězila Veronika Rybářová. V 6. a 8. třídách máme 

úspěšné řešitele, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole. 

Mezi šesťáky byli nejlepší Bětka Hrůzová a Jakub Švarc s 10 body a 

v 8. třídě s velkým náskokem zvítězila Lucka Pytlounová s 12 body. 

Vítězům blahopřeji a všem soutěžícím děkuji za účast. 

Mgr. Martina Pánková (učitelka matematiky) 
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Martin Pacák postoupil do krajského kola Matematické olympiády 

07.02.2017 17:31 

Další skvělý úspěch si na své matematické konto připsal Martin Pacák z 9. 

třídy. V okresním kole Matematické olympiády obsadil 10. místo a zařadil 

se mezi úspěšné řešitele, kteří postupují do krajského kola. A další dobrou 

zprávou je, že už nám vyrůstá další generace nadějných matematiků. V 

kategorii 5. tříd nás reprezentovali Kája Zelinková a Michal Krameš. 

Tak 21. března držme Martinovi palce! 

Mgr. Martina Pánková (učitelka matematiky) 

 

 

Poděkování panu Poršovi 

11.02.2017 21:00 

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Poršovi, který v 1. pololetí vedl 

kroužek v nově vybavených dílnách. Kluci ze 7. tříd (Václav Meduna, Vladimír 

Novák, David Škoda, Aleš Carda a Tadeáš Jíra) vyráběli pomůcky do fyziky. A tak 

máme rovnoramennou páku pro názornou ukázku momentu síly, model 

hydraulického zvedáku, spojené nádoby do hydrauliky a dřevěnou dráhu pro 

vysvětlení vlivu tření na rychlost jízdy. Šikovným klukům i panu Poršovi mockrát 

díky. 

Mgr. Dana Suchánková (učitelka fyziky) 

 

Soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry 

12.02.2017 10:34 

Již sedmým rokem se můžete přidat do soutěže ve sběru sušené pomerančové 

a citronové kůry. Sbírá se pouze kůra z pomerančů a citronů, kůra z jiných 

citrusových plodů se nevykupuje. Stačí jenom dávat oloupanou kůru na topení, 

usušit a pak donést do školy. Získáte nejen nějaké koruny, ale můžete vyhrát i 

odměnu. Tak loupejte a sušte! Pozor, zejména u citronové kůry je zapotřebí 

dobře odstranit zbytky dužniny.    

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka soutěže) 
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Okresní kolo Zeměpisné olympiády, gratulujeme 

17.02.2017 00:48 

V okresním kole Zeměpisné olympiády získal Lukáš Zemenčík ze VI. B krásné 5. místo.  

Každý žák řešil tři testy – jeden zaměřený na práci s atlasem, další byl  test geografických 

znalostí a na závěr  praktická  zkouška. Své znalosti a zdatnost při práci s atlasem prokázali i 

další naši žáci - Martin Plummer ze VII. A, Pavel Dostál z VIII. A a Štěpán Paclt z VIII. B. 

Vítězi a všem zúčastněným gratulujeme. 

Mgr. Alena Lacinová (učitelka zeměpisu) 

 

6. ročník - rybí líheň 

02.03.2017 13:48 

28.2. 2017 se žáci 6. ročníku vydali na prohlídku rybí líhně. 

Podívali jsme se, jak se na Českodubsku zachraňuje populace 

pstruha potočního. Pan Nedvěd nám ukázal všechna 

vývojová stadia pstruha od jiker až k dospělci. 

Součástí exkurze byly i pracovní listy, do kterých jsme 

vyplňovali základní informace o našich rybách. Tyto listy ještě 

dokončíme v hodině přírodopisu.   

Lukáš Zemenčík VI.B (autor článku) 

 Panu Nedvědovi děkujeme za zajímavou exkurzi. 

Mgr. Radana Plummer a Mgr. Dana Škodová (učitelky přírodopisu) 

 

 

Kurz bruslení 

02.03.2017 22:40 

Zájemci z 6. tříd se zúčastnili kurzu bruslení na turnovském 

zimním stadionu. Ve třech lekcích žáci prošli základy bruslení 

a základy hokeje. Nemnohé modřiny z neúspěšných pokusů 

se brzy zahojí, elán pro další zlepšování dětem však (věříme) 

vydrží. :) Děkujeme vedení Zimního stadionu v Turnově za 

vřelé podmínky pro školní kolektivy.  

Mgr. Matěj Hodač (vedoucí kurzu) 

 

 



Masopust ve 2.A 

05.03.2017 19:06 

V pátek 3.3. jsme v naší třídě oslavili Masopust. Téměř 

všichni  přišli v krásných maskách a převlecích. Nechyběla 

smrtka, čarodějnice, princezny, kuchařky, kominíček či 

Ferda Mravenec. Místo paní učitelky nás celým dnem 

provázel Alois a jeho žena - kuchařka Pepina:-) Nejdříve 

jsme si pustili pohádku O masopustu z cyklu Chaloupka na 

vršku. Potom jsme si povídali o zvycích, masopustních dnech, jídlech a maskách. Vytvořili jsme 

si k tomu myšlenkovou mapu. Druhou hodinu jsme šli do kuchyňky a čekalo nás pečení 

masopustních koláčků. Ve skupinkách jsme váleli těsto, vykrajovali, plnili, zdobili, pekli a 

uklízeli po sobě. Moc nás to bavilo a ještě více nám to potom chutnalo. Třetí hodinu jsme ve 

skupinkách pracovali na masopustních úkolech. Četli jsme o masopustu, odpovídali na otázky, 

skládalli správně masopustní říkanky, doplňovali křížovky, počítali slovní úlohy a jiné příklady. 

Čas plynul neskutečně rychle a poslední hodinu už jsme se nemohli dočkat, až se půjdeme 

veselit a vydovádět do haly. Hráli jsme medvědí honičku, soutěžili v nafukování balónků, 

tancovali jsme ve dvojicích s balónkem mezi sebou a plno jiných her a soutěží. Masopust byl 

za námi a jediným "problémem" bylo to, že to uteklo strašně moc rychle. Moc bych chtěla 

poděkovat všem rodičům, kteří dětem připravili krásné masky a také maminkám, které nám 

do třídy nachystali masopustní dobroty.  

Mgr. Helena Knoblochová (třídní učitelka 2.A)   

 

 

Zapomněli na mě 

05.03.2017 19:55 

Ve čtvrtek 2.3. a v pátek 3. 3. navštívili žáci 1. - 3. tříd 

představení Zapomněli na mě v Naivním divadle v Liberci. 

Hlavní postavou byl chlapec Vendelín, který občas rodičům 

odmlouval a vadilo mu, že se ho rodiče stále na něco vyptávají. 

Jednou ve zlosti vyslovil přání, aby se o něj rodiče přestali starat 

a zapomněli na něj. Kouzelné hodiny s kukačkou mu toto přání 

splnily. Chlapec se zmenšil a rodiče na něj opravdu zapomněli. Vendelín se pak musel hodně 

snažit, aby kouzlo pominulo a rodiče si na něj opět vzpomněli. Dětem se poučný příběh velice 

líbil. 

 třídní učitelky 1., 2., 3. ročníků 

 

 

 

 



Karnevalové dopoledne 

06.03.2017 08:01 

Ve čtvrtek 2.3. proběhlo ve speciálních třídách zábavné maškarní 

dopoledne, ve škole se sešli místo žáků, učitelek a asistentů - 

pohádkové bytosti , kovbojové, sportovci, upíři, Joker a další. Celé 

dopoledne jsme soutěžili, hledali  poklad ve tmě, tančili a užívali si 

maškarní rej na plné obrátky. Opět jsme sbírali smajlíky – usměváčky 

na soutěžní karty a následnou odměnou  za splnění úkolů nám byly 

drobné sladkosti či pochvala spojená s potleskem. Veselé čtvrteční dopoledne jsme ukončili 

tombolou, ve které si maškary vylosovaly drobné dárky. Celá akce se velmi zdařila a všichni 

zúčastnění se již těší napřesrok. 

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka ST) 

 

Barevná pastelka 

08.03.2017 19:00 

7. března se vydaly dvě žákyně speciálních tříd na výtvarnou soutěž 

Barevná pastelka na ZŠ Orlí v Liberci. Zpět do Českého Dubu jsme se 

vracely s diplomem za 1. místo Kristýny Šandové v kategorii mezi 

soutěžícími ze ZŠ Speciálních. Žáci měli možnost výběru ze tří námětů pro 

svůj obrázek, Kristýna vyhrála s prací nazvanou podle písničky Kočka leze 

dírou, pes oknem. Všechny vítězné obrázky budou vystaveny v Krajské 

vědecké knihovně v Liberci. 

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka I. ST) 

 

 

Stavba žabí bariéry v Malém Dubu 

09.03.2017 21:34 

Denní teploty nad nulou, poslední zbytky sněhu zmizely, zem 

se pomalu prohřívá a to znamená, že brzy začne čas jarního 

putování žab a dalších obojživelníků.  

V pátek 3. března jsme s partou kluků z 8. a 9. tříd vyrazili do 

Malého Dubu, abychom postavili u silnice z Malého Dubu do 

Kněžiček bariéru, která nepustí putující žáby na silnici a tím 

zabrání jejich úhynu pod koly aut. Pod odborným dohledem a s vydatnou pomocí pana Mgr. 

Radomíra Studeného z odboru životního prostředí KÚ v Liberci jsme do vyorané rýhy rozmístili 

a zakopali 15 kbelíků, rozložili plachty, pomocí oček je připevnili na kovové tyčky a postavili 

bariéru. Důležité je plachtu dole zahrnout hlínou, aby to žáby nepodlezly (ropuchy umí velmi 

dobře hrabat). Kbelíky - zemní pasti musí být těsně u bariéry, aby je putující žáby 

http://files.zscdub.cz/200050029-3b7d03c751/foto %C4%8Dl%C3%A1nek karneval.JPG
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neminuly. Nakonec jsme umístili informační tabulky a značky pro řidiče. Kluci se pilně činili a 

vše zvládli za dopoledne. Žabí sezóna může začít. 

Chtěli bychom poděkovat panu Šemberkovi, že nám ochotně zajistil úpravu plachty pro 

bariéru, a panu Horáčkovi, za technickou pomoc při vyorání rýhy pro instalaci bariéry. 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce) 

 

 

6. ročník - Nebezpečí internetu 

10.03.2017 14:10 

O bezpečném užívání internetu si žáci         6. ročníku povídali 

se dvěma komisaři z Odboru obecné kriminality KŘP LK.  

Na konkrétních případech z praxe bylo dětem 

demonstrováno, co vše o nás mohou prozradit  sociální sítě. 

Příběhy obětí kybešikany byly působivé, proto věříme, že 

poslouží jako ta nejlepší prevence zneužívání komunikačních 

a informačních technologií. Šesťáci byli seznámeni s 

kompletními pravidly užívání facebooku, některé informace pro ně byly novinkou. 

Na závěr si žáci prohlédli a vyzkoušeli policejní vybavení.    

Mgr. Radana Plummer a Mgr. Alena Lacinová (tř. uč. 6. tříd) 

 

 

Skládání puzzlí 

19.03.2017 19:16 

Ve středu 15. března 8 žáků speciálních tříd reprezentovalo 

naši školu v soutěži Skládání puzzlí. Celé klání probíhalo opět 

na ZŠ Orlí v Liberci. Letos jsme poprvé vzali s sebou i ty 

nejmladší žáky a byli to právě oni, kteří získali dvě první místa, 

Jan Novák a Milan Čupík v kategoriích pro ZŠ speciální. Mezi 

žáky v kategorii ZŠ praktických byl nejúspěšnější Radek 

Horna, který obdržel diplom a odměnu za 3. místo. 

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka I.ST) 

 

 

 

 

 



Turnaj ve vybíjené 

19.03.2017 19:22 

V pátek 17. března se žáci speciálních tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené, 

který se konal v hale míčových sportů v Home Credit Areně – Liberec. 

Naše družstvo skončilo na krásném 2. místě z 9. Toto umístění 

považujeme za obrovský úspěch, jelikož jako jediní jsme opět měli 

v týmu převahu dívek, a přesto jsme překonali 7 převážně chlapeckých 

družstev. Dle slov rozhodčích jsme na první dojem rozhodně nepůsobili 

jako favorité, ale výsledek ukázal, že naši žáci jsou zdatní a mají v sobě 

spoustu odvahy. Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci naší 

školy. 

Mgr. Renata Polcarová (učitelka Tv ve speciálních třídách) 

 

 

Přírůstky do galerie 

20.03.2017 11:58 

  

Do školní galerie Lúvr přibyly tři nové přírůstky – jako obvykle jsou 

autory žáci devátého ročníku. Tentokrát jsou to díla malířů Zrzavého, 

Modiglianiho a Kandinského.   

  

Mgr. Kateřina Kotrbatá (učitelka VV) 

 

Mapování obojživelníků a plazů 2017 - beseda 

20.03.2017 21:57 

Ve čtvrtek 16.3. odpoledne se sešlo asi 20 žáků na besedě s 

Mgr. Radomírem Studeným z ´KÚ Libereckého kraje, 

odboru životního prostředí. Chceme navázat na loňskou 

práci na projektu "Mapování obojživelníků a plazů v 

Podještědí", kdy jsme zaznamenali výskyt 11 

druhů  živočichů na 154 lokalitách v Podještědí, tento 

výsledek byl prezentován i na celorepublikovém setkání 

mapovatelů v Olomouci a neměl konkurenci. Měli jsme štěstí na celou řadu zajímavých 

pozorování, udělali jsme spoustu fotek, hodně se naučili a také si užili i dobrodružství.  

Na besedě se sešli loňští mapovatelé i noví pomocníci a povídali jsme si o tom, proč se vlastně 

obojživelníci a plazi mapují, jak se poznají, kde je hledat, jak je pozorovat a fotit, jak pozorování 

zaznamenávat. Teď už se těšíme na společné výpravy do přírody a další zajímavá pozorování. 



I vy nám můžete pomoci, když nám dáte vědět, kde při jarní migraci hyne velké množství 

obojživelníků na silnicích. 

Mgr. Věra Horáčková (koordinátorka projektu) 

 

 

Migrace žab 

20.03.2017 23:02 

A je to tady, déšť a mírné oteplení vytáhly žáby a další 

obojživelníky z jejich zimních úkrytů a oni se vydali na 

každoroční jarní putování k vodě. Nám začala služba u žabí 

bariéry, díky které se žáby a čolci nedostanou na silnici, kde je 

ohrožují kola projíždějících automobilů. Putující žáby spadnou 

do kbelíků zakopaných v zemi těsně u bariéry a z těchto 

zemních pastí je pak odnášíme přes silnici směrem k rybníku. 

Přitom přesně zaznamenáváme počet a druh přenesených živočichů. Dnes to bylo 201 ropuch 

obecných, 2 skokani hnědí, 13 skokanů štíhlých, 87 čolků obecných a 3 čolci horští. Největší 

nával obojživelníků zatím ještě čekáme, až se více oteplí. Jak takové stěhování obojživelníků 

vypadá, se dnes přišly podívat děti ze čtvrtých tříd.  

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce) 

 

 

Projekt Čtení v MŠ stále pokračuje 

21.03.2017 09:15 

V měsících lednu, únoru a březnu nového roku se při čtení v 

Mateřské škole v Českém Dubu střídaly dvě dvojice nadšených 

čtenářek a výborných předčítaček: Tereza Honzejková z VIII. A s Tinou 

Honsejkovou ze VII. B a Jana Kolomazníková s Terezou Kyksovou, obě 

z VIII. A. Děvčata dětem přečetla knížku Josefa Čapka Povídání o 

pejskovi a kočičce. Malí posluchači se trénují v pozornosti a soustředěnosti, které jednou ve 

škole využijí. Děvčatům za prospěšnou činnost děkujeme! 

PaedDr. Pavla Pižlová (koordinátorka projektu) 

 

 

 

 

 

 



Matematický klokan 

22.03.2017 18:22 

Poslední školní matematickou soutěží v letošním roce byl 

Matematický klokan. 

Tato soutěž před lety vznikla v Austrálii a odtud se rozšířila do 

Evropy. Žáci jsou rozděleni do čtyř kategorií - Cvrček pro 2.- 

3. třídu, Klokánek pro 4.-5. třídu, Benjamin pro 6.-7. třídu a 

Kadet pro 8.- 9. třídu. 

A jak to dopadlo? Nejlepší cvrček je Anička Matiášková z 2. A, 

vítězkou Klokánku je Kája Zelinková z 5. B. Kategorii Benjamin vyhrál Kuba Švarc z 6. B a v 

kategorii Kadet zvítězila Lucka Pytlounová z 8. B. Soutěže se celkem zúčastnilo 217 dětí.  

Vítězům blahopřeji a všem děkuji za účast. 

Mgr. Martina Pánková (organizátorka soutěže) 

 

 

Kin-ball 

22.03.2017 21:56 

22.3.2017 ve sportovní hale ZŠ Český Dub se konalo 

regionální kolo v Kin- ballu s postupem do  finále , které se 

uskuteční v dubnu v Praze. Do dvou věkových kategorií se 

přihlásilo 8 družstev ( Kamenický Šenov, Zákupy, Liberec, 

Český Dub). Naše dvě družstva se umístila na krásném 

třetím místě ( ve III. i IV. věk.kategorii)  a o postupu do 

Prahy budeme informováni v nejbližších dnech od hlavní 

rozhočí Alice Pauerové z Hradce Králové. Všem hráčům 

děkuji za vzornou reprezentaci školy a za skvělou organizaci soutěže.  

Helena Kaulfussová ( trenérka kroužku Kin-ballu ) 
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VI.A v ZOO Liberec 

23.03.2017 17:10 

23. 3. 2017 jsme se za cizokrajnými zvířaty vypravili do ZOO 

Liberec. Byli jsme téměř jedinými návštěvníky, což mělo své 

výhody. Po zahradě s námi chodil průvodce, který nám 

prozradil mnoho zajímavostí ze života zde žijících zvířat. Vše 

bylo dobře načasováno - viděli jsme slony při ranní rozcvičce 

i lachtany, jak si pochutnávají na sledích a přitom předvádí 

své veselé kousky. 

Pracovní listy týkající se šelem jsme si vzali domů, protože teplota vzduchu nebyla tak příznivá 

na psaní. Raději jsme si zašli na něco teplého do bufetu v areálu ZOO. 

Zpět na autobusové nádraží jsme šli pěšky s malou zastávkou u radnice.    

Mgr. Radana Plummer (třídní učitelka 6.A) 

 

 

Firma LUKOV Plast s.r.o. podporuje čtenářskou gramotnost žáků ZŠ 

24.03.2017 12:54 

Generální ředitel firmy LUKOV Plast s.r.o. Ing. Tomáš Lukeš se vydal 

na návštěvu prvňáků v Základní škole Český Dub, aby žákům předal 

dar v podobě knižní publikace od Ladislava Špačka „Dědečku, už 

chodím do školy“. LUKOV Plast s.r.o. tak s dětmi oslavil březen – 

měsíc knihy a svým počinem přispěl k rozvoji dětské čtenářské 

gramotnosti. 

Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.  

Mgr. Jan Goll (ředitel Základní školy Český Dub) 

 

 

Žáci ZŠ Český Dub vyhráli v soutěži České televize 

24.03.2017 13:57 

Dne 22. 3. 2017 se žáci Základní školy Český Dub zúčastnili natáčení 

soutěže České televize U6 – Úžasný svět vědy v iQLANDII v Liberci. 

Úkoly, s kterými se museli vypořádat, byly vědomostního a 

sportovního zaměření. Zpočátku týmu složeného z osmáků a 

deváťáků – Martina Pacáka, Lucie Pytlounové, Karla Vlacha, Nely 

Tvrzníkové a Petra Hofmana –  štěstí úplně nepřálo, ale koncovku 

Dubáci, semknutí kolem svého kapitána Martina, zvládli bravurně a v klání plném zvratů 

zvítězili. Podělit se s nimi o jejich úspěch můžete 30. 4. 2017 na obrazovkách České televize. 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-brezen-2017/firma-lukov-plast-s-r-o-podporuje-ctenarskou-gramotnost-zaku-zs/
http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-brezen-2017/zaci-zs-cesky-dub-vyhrali-v-soutezi-ceske-televize/


Děkujeme za reprezentaci základní školy a města Český Dub. 

Mgr. Květoslava Altmanová (učitelka fyziky) a Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub) 

 

 

Tonda obal na cestách 

27.03.2017 13:51 

Dnes měli žáci 2. až 5. tříd a STII možnost zamyslet se nad 

slovem recyklace. Lektoři z "Recyklohraní" s nimi prošli, co vše 

lze z běžného domovního odpadu vytřídit a co se potom z 

vytříděných druhotných surovin vyrábí.Vzhledem k tomu, že se 

třídění a sběru tříděného odpadu věnujeme ve škole již 20 let, 

nešlo pro žáky o novinku, ale o zopakování si jednoho z pravidel 

trvale udržitelného života. Podle lektorů byli při absolvovaných 

aktivitách nejúspěšnější druháci.  

Mgr. Dana Škodová (koordinátor EVVO) 

 

 

Helena Kaulfussová se stala pedagogickou Osobností Libereckého kraje 

30.03.2017 21:11 

Dne 29. 3. 2017 si Helena Kaulfussová z rukou statutárního 

náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, 

sportu a zaměstnanosti Petra Tulpy v prostorách Libereckého kraje 

převzala Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost. Helena 

Kaulfussová je zakladatelkou školního klubu a po dlouhá léta 

významnou organizátorkou volnočasových a zájmových aktivit dětí 

při Základní škole Český Dub. V roce 1986 založila a následně až do roku 2014 umělecky vedla 

taneční soubor ELÉV. Proslula rovněž jako organizátorka taneční soutěže „Tančíme pro radost“ 

o putovní pohár Města Český Dub a prestižního celostátního klání mažoretek „Českodubská 

vánoční Hůlka“. V České republice zaváděla a následně propagovala kolektivní míčovou hru 

KIN-BALL. Helena svou vitalitou a týmovým přístupem učí děti kooperovat a zároveň svým 

asertivním chováním také umět se v životě prosadit.  

Blahopřejeme! 

Mgr. Jan Goll (ředitel Základní školy Český Dub) 

 

 

 

 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-brezen-2017/tonda-obal-na-cestach/#dsc03481-jpg1
http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-brezen-2017/helena-kaulfussova-osobnosti-libereckeho-kraje/


Celokrajský „Dubák Šikula“ je úspěšně za námi 

31.03.2017 06:36 

Dne 30. 3. 2017 se odehrál již třetí ročník celokrajské vědomostní 

soutěže „Dubák Šikula“ tentokrát s rekordním počtem účastníků. 

Do našeho malebného města zavítalo 45 dětí z nejprestižnějších 

škol Libereckého kraje, kterým konkurovalo dalších 27 domácích 

soutěžících. Mezi žáky naší školy se na 1. místě umístil Rostislav 

Lebeda, na 2. místě Tatiana Hrůzová a 3. skončila Veronika 

Lacinová. Mezi hosty se na 1. příčce umístil Jan Schovánek ze ZŠ Broumovská (Liberec), 2. místo 

obsadila Lucie Lelková ze ZŠ Česká (Liberec) a 3. Adéla Kocmanová ze ZŠ a MŠ Bohumila Hynka 

z Cvikova. Ceny v podobě značkových tabletů a MP4 přehrávačů do soutěže zakoupili CBA 

NUGET s.r.o., LUKOV Plast s.r.o. a manželé Libor a Eva Koberovi z Liberce. Trofeje se do rukou 

vítězů dostaly od našich vzácných hostů, starosty města Český Dub Jiřího Milera a šéftrenéra 

české biatlonové reprezentace Ondřeje Rybáře. Občerstvení, stejně jako minulý rok, zajistili 

manželé Peškovi. Velký dík patří hlavní organizátorce soutěže Mgr. Martině Růžičkové a 

celému pedagogickému sboru z prvního stupně naší školy. Již nyní se těšíme na čtvrtý ročník 

„Dubáka Šikuly“, který se odehraje v březnu příštího roku.  

Mgr. Jan Goll (ředitel ZŠ Český Dub) 

 

 

Den podle Amose 2017 

06.04.2017 09:46 

Tématem letošního projektového dne pro druhý stupeň 

Den podle Amose bylo Naše Českodubsko. V první části děti 

skládaly medailonky významných osoboností Českého Dubu. 

Aktivita byla spojená s fyzickou aktivitou, kdy žáci hledali 

indicie v podobě obrázků souvisejících s osobnostmi po celé 

škole. Následně se žáci zúčastnili tematických dílen, na které 

se předem zapsali: 

 Pomíchaný herbář Ignáce Wieseho (V. Horáčková) 

 Textilní průmysl na Českodubsku (M. Hodač) 

 Byli na Ještědu opravdu Čerti? (D. Škodová) 

 Ovocnářství a zpracování ovoce v Podještědí (Z. Růžičková, K.Altmanová) 

 Tisk vzorů na látku (K. Kotrbatá, M. Pánková) 

 Roubenky (D. Suchánková) 

 Bylo, nebylo - pověsti z Podještědí (P. Blahovcová) 

 Navrhni procházku Českým Dubem (A. Lacinová, R. Plummer, L. Tichá)  

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-brezen-2017/dubak-sikula/


 Folklór (P. Pižlová) 

Výsledky jednotlivých aktivit byly prezentovány na společném setkání v tělocvičně školy. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.  

Za učitele druhého stupně 

Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Věra Horáčková, Mgr. Dana Škodová (organizátoři akce) 

 

 

Okresní kolo BiO kat. D 

13.04.2017 09:30 

10.4.2017 se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii šestých a sedmých tříd. V 

silné konkurenci 36 účastníků obsadila Michaela Kovářová  8. místo a Lukáš Zemenčík  15. 

místo, oba patřili mezi úspěšné řešitele okresního kola. 

Mgr. Dana Škodová (organizátor BiO) 

 

VELIKONOCE I.B 

13.04.2017 21:05 

V pondělí  10. 4. zavítal do 1.B obyvatel Domova důchodců 

v Českém Dubu pan  Bernardt, který  vlastnoručně upletl 

pomlázku pro každého prvňáčka, a tak nám už jenom 

zbývalo ozdobit pomlázky pentlemi, které si pro nás také 

připravil. Za ochotu i pomlázky  moc děkujeme.  Velikonoční 

nálada nás však neopustila ani v úterý, protože děti měly za 

úkol upéct beránka (recept si už dokázaly přečíst), malovat vajíčka voskem, husí vajíčka 

zdobit  krajkami a vyrobit kuřátko na tyčce.  Tímto děkujeme i Terezce Paštikové, která 

spolužákům přivezla vyfouklá husí vejce až z jižních Čech.  V závěru dne si chlapci u děvčátek 

vajíčka vykoledovali  společnou říkankou a jemným ,,výpraskem“.  

                                       Mgr.Blanka Hladká ( třídní učitelka) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukončení transferu obojživelníků v Malém Dubu 

14.04.2017 10:18 

V pondělí 10. dubna jsme se skupinou kluků z 8. ročníku 

zbourali žabí bariéru v Malém Dubu a všechno uložili zase 

na příští sezónu. Žáby i čolci už všichni doputovali do 

rybníků, aby tam nakladli vajíčka. Naše bariéra, která stála 

u silnice, je ochránila před uhynutím pod koly projíždějících 

aut. 

Chtěla bych poděkovat všem dětem, které obojživelníkům 

v Malém Dubu pomáhaly: nejprve při stavbě bariéry, pak při přenášení obojživelníků přes 

silnici, a nakonec zase při bourání a úklidu bariéry. Celkem se akce účastnilo 42 dětí z 6. – 9. 

tříd, někteří nejen v době vyučování, ale i odpoledne ve svém volném čase. A za to si zaslouží 

velkou pochvalu.  

Měli jsme možnost pozorovat živočichy, kteří po zbylou část roku žijí skrytě a nenápadně, 

některé děti se s nimi setkaly poprvé v životě a dozvěděly se o nich spoustu zajímavých věcí. 

O naše pozorování bychom se chtěli nyní podělit.  

 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka akce) 

 

 

Velikonoční přípravy 

17.04.2017 09:48 

Již celý měsíc březen si povídáme s dětmi o přicházejícím jaru a 

Velikonocích. Připomínáme si zvyky a tradice již zapomenuté a 

samozřejmě také ty, které stále  dodržujeme. Vyráběli jsme jarní 

dekorace a přání. Učili jsme se jarní písničky a koledy a i učení bylo 

inspirováno Velikonocemi. Počítali jsme s velikonočním zajíčkem, 

spojovali jsme vajíčka podle čísel či abecedy nebo jsme vybarvovali vajíčka podle barev v 

legendě. Ve středu jsme si také upekli jidášky a abychom toho sladkého neměli málo, tak nám 

Terezka přinesla do školy také velikonočního beránka, na kterém jsme si také moc pochutnali. 

Moc jí děkujeme! Doufám, že Velikonoce budou stejně krásné a tvořivé, jako naše přípravy na 

ně! 

Další   

Mgr. Kateřina Řídká (třídní učitelka 1.A) 

 

 

 

 



Stá hodina českého jazyka 

18.04.2017 18:09 

V předvelikonočním týdnu oslavili žáci šestých tříd stou hodinu českého 

jazyka. Ve třídě VI. A byla oslava opravdu velkolepá, neboť Nikča 

Kydlíčková upekla dětem dort! Hodina probíhala netradičně, ale přesto 

stylově. Namísto procvičování pravopisu však děti hrály různé hry, ale 

samozřejmě jazykové. A sladká tečka na závěr byla z celé hodiny nejlepší! Děkujeme, Niky! 

PaedDr. Pavla Pižlová (vyučující českého jazyka) 

 

 

Květinový den 

19.04.2017 09:09 

Ve středu 10.5. se v rámci Českého dne proti rakovině uskuteční 21. květinový den, jehož 

výtěžek je tentokrát určen na prevenci a léčbu onemocnění hlavy a krku. Akce, které se ujali 

žáci devátého ročníku, bude probíhat v prostorách školy a ve městě. Děkujeme všem za 

podporu. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí 

 

 

Trapas nepřežiju! 

25.04.2017 09:56 

Předposlední březnový den zhlédli žáci osmých a devátých tříd pořad o základech slušného 

chování Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej. Dva hlavní protagonisté - Michaela 

Dolinová a Ladislav Ondřej - seznamovali dospívající mládež s pravidly slušného chování s 

nadhledem a ne-mentorsky. Paní z agentury Rychlá pomoc řešila problémy s chováním na 

různých místech a při různých příležitostech: v autě, na rautu, v kině, v divadle i na schůzce 

chlapce s děvčetem. Do některých scének byli úspěšně zapojeni i naši žáci. Představení bylo 

vtipné a poučné zároveň a děti se opravdu bavily. 

PaedDr. Pavla Pižlová ( koordinátor kulturních pořadů) 

 

 

 

 

 

 

 



Den Země 8. ročník 

25.04.2017 19:52 

Žáci 8. ročníku, kteří neodcestovali do zahraničí, podnikli expedici na 

vrchol Ještědu. Expedici proto, protože cesta vedla pod lany lanovky až 

na vrchol. Všichni členové výpravy se nenechali zahambit a nejtěžší úkol 

– vyškrábat se nahoru, pokořili. Žáci během cesty ostatní seznámili s 

geologií hory, historií staveb na Ještědu a příblížili místa, která lze z 

Ještědu obdivovat. Po načerpání sil jsme pokračovali na chatu Pláně a 

poté po hřebenu k chatě U Šámalů a po zelené přes Vlčetín až Českého 

Dubu. Počasí nám přálo. 

Mgr. Matěj Hoda 

 

 

6. ročník - Den Země 

26.04.2017 14:59 

Den věnovaný naší planetě Zemi jsme oslavili jarní 

procházkou lesem. Naším cílem byla obec Smržov, kde jsme 

měli domluvenou návštěvu u včelaře pana Zdeňka Moravce. 

Cestou jsme v týmech hráli přírodovědně – ekologické hry, 

při kterých jsme dali odpočinout unaveným nohám a dali 

zabrat mozkovým závitům. 

Na včelnici ve Smržově jsme se díky příjemnému počasí 

usadili do trávy a poslouchali, jaký život mají včely a jak se o ně včelaři starají. Většina z nás 

překonala strach z včelího žihadla a šla se podívat přímo do úlu, samozřejmě s patřičnou 

výbavou. 

Panu Zdeňku Moravcovi děkujeme, že si na nás udělal čas a podělil se s námi o znalosti a 

zkušenosti v oboru včelařství. 

Mgr. Radana Plummer a Mgr. Alena Lacinová (třídní učitelky) 

 

 

Master of oak - soutěž pro 6. ročník 

26.04.2017 15:46 

Ve středu 3. 5. 2017 budou žáci 6. ročníku poměřovat své 

komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Soutěž 

odstartujeme 3. vyučovací hodinu, do druhého kola projde 16 

nejzdatnějších angličtinářů, kteří budou muset prokázat nejen 

aktivní znalost anglického jazyka, ale i určitou dávku fantazie a 

tvořivosti. Finále a vyhlášení výsledků proběhne 5.- 6. hodinu. 



Good luck! 

Mgr. Radana Plummer (organizátorka soutěže) 

 

 

Kin-ball - republikové finále Praha 

26.04.2017 19:50 

Ve středu 26.dubna 2017 jsme se s družstvem 2 dívek a 6 

chlapců účastnili republikového finále. Letošní úroveň všech 

zúčastněných byla na vysoké úrovni a jen několik málo bodů 

nás dělilo od 3.místa. Z Prahy jsme odjížděli ve večerních 

hodinách, ale s úsměvem a dobrou náladou. Děkuji všem 

dětem za vzornou reprezentaci školy a i Českého Dubu. 

Helena Kaulfussová ( trenérka kin-ballového družstva) 

   Dnes proběhlo v Praze finále Poháru základních škol v kin-ballu, kterého se zúčastnilo dvacet 

týmů, ve dvou věk.kategorií, z celé republiky. Turnaj zahájil náměstek ministryně školství 

Jaroslav Fidrmuc a ředitel kanadské školy Sunny Canadian School Ron Stiles. Odehrálo se 

celkem dvacet zápasů v osmihodinovém maratonu, kdy se rozhodčí ani na chvilku 

nezastavili. Alice Pauerová - hlavní rozhodčí a organizátorka turnaje      

 

7. ročník - Den Země 

26.04.2017 22:19 

I žáci 7. tříd vyšli oslavit Den Země do přírody. Cesta vedla z 

Hořeních Pasek přes Jeřmanskou skálu k prameni Ploučnice. 

Tady nás čekalo milé setkání s ondatrou pižmovou, která 

zrovna obědvala a naše přítomnost ji ani trochu nerušila. Dále 

jsme pokračovali kolem Jenišovského mlýna ke Kotelským 

lípám a na místě uranové rezervace se zamysleli nad klady a 

zápory těžby uranu, který se v této lokalitě nachází. V Malém 

Dubu jsme si udělali také malý oheň, opekli pár malých vuřtíků a překonali již malou vzdálenost 

do Českého Dubu. První jarní kilometry jsou za námi. Fotografie ZDE. 

                                Mgr. Věra Horáčková a Mgr. Dana Suchánková  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxDxrCowqG-MYWpSa2VkeDVMTE0


 

To nej z Paříže, jižní Anglie a Londýna 

29.04.2017 08:24 

V pátek po 14. hodině se vrátila výprava 45 žáků a 3 učitelů ze 

šestidenního zájezdu. Když jsme minulou neděli odjížděli od 

školy, chumelilo, zato v pondělí v Paříži bylo krásně slunečno a 

teplo. I přes ne zcela pohodlnou noc v autobuse jsme v Paříži 

nachodili přes 19 km a viděli, co se za jeden den dalo - Eiffelovu 

věž, Champs Elyseés, Louvre, Lucemburské zahrady. Projeli jsme 

se lodičkou po Sieně. Noc jsme strávili v hotelu hodinu cesty od 

Calais, kde jsme se další den ráno nalodili na trajekt, dopluli do Doveru a pokračovali do 

Hastings, kde jsme si prohlédli pašerácké jeskyně. Odpoledne jsme se prošli po přímořském 

městě Brighton a navštívili jsme obrovské akvárium Sea Life. Večer nás v Eastborne ubytovaly 

naše nové rodiny. Dostalo se nám večeře a pořádného odpočinku. Ráno po snídani vybaveni 

obědovými balíčky nás dovezl náš autobus na nejkrásnější část bílých křídových útesů Beachy 

Head. Dál jsme pokračovali na nejslavnější prehistorickou památku v Británii Stonehenge. Ten 

den jsme ještě viděli monumentální katedrálu v Salisbury i slavný Artušův kulatý stůl v Great 

Hall v historickém městečku Winchester. Čtvrtek - poslední den v Británii jsme věnovali 

Londýnu. Začali jsme Greenwichským parkem a nultým poledníkem, prošli jsme londýnskou 

čtvrť Westminster a viděli jsme Parlament s Big Benem, Westminsterské opatství, 

Buckinghamský palác, náměstí Trafalgarské a Piccadilly Circus. I v Londýně jsme se projeli 

loďkou po Temži a vystoupili na zastávce přímo pod vyhlídkovým kolem London Eye. Den v 

Londýně zakončila návštěva slavného hračkářství Hamley´s, do kterého se všichni velmi těšili. 

Večer jsme se vydali na cestu zpět do Českého Duba, kam jsme dorazili v pátek. 

Zájezd byl úžasný! Zažili jsme a viděli jsem toho spoustu. Nepotkali nás žádné ztráty, úrazy ani 

nepříjemnosti. Všichni účastníci byli pohodoví, a tak my doprovázející učitelé - Helča 

Knoblochová, Dana Škodová a Petra Blahovcová - všechny moc chválíme. Děkujeme také paní 

průvokyni a pánům řidičům. 

Mgr. P. Blahovcová (organizátorka zájezdu) 

 

Žáci ZŠ Český Dub vítězí v soutěži České televize 

30.04.2017 12:34 

Žáci naší školy Lucie Pytlounová, Nela Tvrzníková, Petr Hofman a Karel Vlach pod vedením 

kapitána Martina Pacáka zvítězili v populárně vědecké soutěži České televize "U6 - Úžasný svět 

vědy". O jejich úspěch se s nimi můžete podělit i Vy.  

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 
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The Action! 

03.05.2017 19:21 

3. května žáci devátého ročníku navštívili v libereckém Kulturním středisku multimediální 

představení The Action - New Generation, které je určené začínajícím i budoucím řidičům. 

Tento úspěšný projekt nepoučuje, ale působí na emoce dospívajících tím, že jim ukazuje realitu 

dopravních nehod prostřednictvím výpovědí osob, které je skutečně prožily - hasiče, policisty, 

záchranáře a vozíčkáře. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá a Mgr. Martina Pánková, třídní učitelky 

 

 

 

Fotky z Paříže a Anglie 

04.05.2017 13:00 

Tentokrát pro všechny, bez jakéhokoli omezení. Omlouváme se za předchozí nedostupnost. 

Také bych ráda požádala účastníky zájezdu o poskytnutí povedených fotek, které by rozšířily 

naši současnou sbírku.  

Mgr. Petra Blahovcová (organizátorka zájezdu) 

 

 

Výsledky soutěže Master of oak 

08.05.2017 17:43 

Dne 3.5. 2017 proběhla soutěž v anglickém jazyce pro 6. 

ročník. Titul „Master of oak“ získal Jakub Švarc z 6. B, na paty 

mu těsně šlapala Bára Kořínková také z 6. B, na stupeň vítězů 

se ještě dostala Jitka Kvapilová z 6. A. 

Děkuji všem šesťákům za účast a doufám, že tato akce 

přispěla k další motivaci při studiu cizích jazyků. 

  

Mgr. Radana Plummer (organizátorka soutěže) 

 

 

 

 

 

 



Dopravní soutěž mladých cyklistů jsme vyhráli 

16.05.2017 11:31 

Družstvo složené z žáků 5. a 6. tříd - Ema Gatterová, Tomáš Goll, 

Alžběta Hrůzová a Jakub Švarc - získalo skvělé 1. místo v okresním kole 

dopravní soutěže mladých cyklistů v Liberci. Museli prokázat nejen 

výborné teoretické znalosti dopravních předpisů, ale museli také 

zvládnout praktickou zkoušku - zdravovědu, jízdu podle pravidel a jízdu 

zručnosti na dopravním hřišti. 

Blahopřejeme a  přejeme hodně úspěchů do krajského kola. 

Mgr. K. Altmanová, garant DV 

 

 

Pohár rozhlasu 

17.05.2017 11:06 

Skupina závodníků z 6. a 7. tříd se zúčastnila tradiční atletické soutěže Pohár rozhlasu. 

Výsledky si můžete prohlédnout níže. Za zmínku stojí skvělý výkon Martina Plummera z VII. A, 

který v běhu na 1 000 m doběhl na prvním místě. Již se děšíme na Olympiádu mládeže.  

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

 

Charitativní sbírky ve školním roce 2016/2017 

18.05.2017 09:41 

Na začátku ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka, částku 4 200 Kč, kterou škola jako 

pořadatel obdržela, jsme se rozhodli věnovat Centru LIRA v Liberci na podporu dětí se 

zdravotním postižením. Žáci 9.ročníku dále uspořádali dvě sbírky, z jejichž výtěžku bude 

financováno školné pro Ochienga z Keni, který příští rok ukončí základní školu. Poslední akcí 

byl Květinový den, jehož výtěžek je věnován na výzkum rakoviny. Děkujeme nejen ochotným 

dětem, které se na sbírkách podílely, ale i všem, kteří přispěli na dobrou věc. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí  

 

 

 

 

 

 



Výlet 7. tříd na Karlštejn 

19.05.2017 21:03 

Letošní výlet si všichni sedmáci užili společně. Bylo to 

napínavé putování časem. Nevím, kdo to zapříčinil a kdo si 

vzal tajně do batohu stroj času, ale vyjeli jsme v 7:30 roku 

2017 z Českého Dubu a tento přístroj nás přenesl do 14. 

století na Karlštejn. Stráže byli nejspíš na obědě, takže jsme 

se bez velkých obtíží dostali do soukromých a 

reprezentačních prostor císaře Karla IV. Dokonce jsme potkali samotného císaře a ten nám 

představil osobně všechny své 4 manželky. Díky stroji času jsme je viděli v jeden den všechny. 

Jako správný hostitel nám nabídl trochu občerstvení, leč pivo s máslem jsme s díky odmítli. 

Naštěstí majitel onoho přenašeče časem nás vrátil zpět do našeho letopočtu, takže jsme se 

občerstvili ledovou tříští, zmrzlinami a dalšími současnými dobrotami. Malý výpadek stroje 

způsobil, že jsme se pěšky přemístili asi 5 km k nedalekým lomům Velké a Malé Americe. Tam 

už stačilo nastavit rok 1949 až 1953 a zahlédli jsme upachtěné politické vězně, kteří po 2. 

světové válce v těchto lomech tvrdě pracovali. Připadali jsme si jako na poušti. Nejen díky 

pískovým dunám, které jsou v okolí lomů, ale i díky velké žízni, která v závěru výletu skoro 

všechny trápila. Zachránil nás pan řidič Michalů, který měl zásobu vody a také nás svým 

přenašečem v prostoru dopravil zpět domů.  

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

 

Krajské kolo BiO 

20.05.2017 10:22 

17.5.2017 Lucie Pytlounová z VIII.B reprezentovala naši školu v krajském kole Biologické 

olympiády. Podala výborný výkon a umístila se na 3. místě. Patří jí velký dík za vzornou přípravu 

a skvělý výsledek. 

Mgr. Dana Škodová (organizátor BiO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2pDfoYfMq4aWHVOY01pYWRiMTQ


Besídka (nejen) pro maminky 

21.05.2017 22:21 

V úterý 9. 5. jsme naše maminky, babičky a tetičky pozvali do 

Pohádky, kde jsme jim zazpívali, zarecitovali a zatančili k jejich 

svátku matek. Některé básničky a písničky patřili i tatínkům a 

dědečkům. Na závěr jsme maminkám předali dárečky, které jsme 

s láskou vyráběli. Byla to kytička, miniknížečka na památku a 

přáníčko. Maminky měly za úkol poznat se na obrázku v naší malé 

galerii portrétů. Maminky se nám malým malířům moc povedly, 

takže to byla hračka. Za odměnu jsme dostali krásný a chutný dort 

ve tvaru srdce a s velkým nápisem MAMINKA. Protože maminky 

jsou pro nás prostě nejvíc... 

Mgr. Helena Knoblochová a žáci 2. A 

 

 

 

 

Druháci na Kosti 

21.05.2017 22:34 

V úterý 16. 5. 2017 jsme se za krásného slunného počasí vydali na výlet. 

Letošním cílem pro nás byl majestátní hrad Kost. Hrad jsme si nejprve 

prohlédli. Slečna průvodkyně byla zábavná, pověděla nám spoustu 

zajímavých informací a provedla nás komnatami hradu. Poté jsme se 

přesunuli do podhradí, kde nám pan sokolník představil krásné dravce a 

ukázal nám, jak je má vycvičené. Za odměnu, že jsme hezky poslouchali a 

odpovídali na spoustu otázek, jsme si mohli pohladit výra Františka. Dál si 

nás vzal do péče statný středověký bojovník a s ním jsme zažili hradní 

trojboj - stříleli jsme z luku, házeli nožem a přetahovali se o lano. Ti nejlepší 

z nás dokonce vyhráli drobné ceny - diplom, minci, bonbony a paní učitelka 

medovinu:-) No a aby toho nebylo málo, tak na nás čekalo ještě divadlo. Při něm jsme se trochu 

báli i hodně smáli. Nebyl by to však správný výlet, kdybychom si na konci nenakoupili suvenýry 

a něco dobrého na zub. To vše nám v hradním obchůdku i restaurci poskytly. Výlet se všem 

moc líbil a už se těšíme na další. 

Mgr. Helena Knoblochová a Mgr. Petra Jírová 

 

 

 

 



Lesní den čtvrtých tříd 

22.05.2017 08:14 

16. 5. jsme byli na celý den v lese. Ze školy jsme šli do lomu v 

Kněžičkách. Uvítali nás tam čtyři lesníci. Naši dva lesníci se jmenovali 

Honza a Zdeněk. Nejdříve jsme stříleli vzduchovkou a pak lukem. 

Maruška Blahovcová se trefila jako jedniná z naší třídy do prasátka, 

plno z nás zasáhlo terč lukem. Potom jsme si opekli buřty a dali jsme si 

je jako svačinu. Nasledovala cesta lesem, hráli jsme různé hry, ukázali 

jsme si, jaké stromy jsou vysázené člověkem, a jaké jsou přirodně 

vyrostlé. Když jsme došli ke křížku, Honza se Zdeňkem nám ukázali 

různé lesnické pomůcky, dostali jsme od nich pexeso a sešity a pohledy 

se zvířátky. Moc jsme si to užili, bylo to moc hezké. 

Julinka Knoblochová, IV. A 

V úterý jsme byli v Kněžičkách na výletě. Nejdřív jsme šli do lesa, tam jsme opékali buřty. Stříleli 

jsme z luku a ze vzduchovky. Pak jsme si měli zavázat oči šátkem, chytli jsme se lana a Julča 

byla navigátorka, bylo to moc dobrý. Taky jsme si hráli na honěnou. Šli jsme lesem, a tam jsme 

měli najít parohy, rohy a parůžky různých zvířat. Páni nám o nich řekli hodně věcí. Pak jsme 

měřili metrem. Nakonec nám dali sešity a obrázky lesních zvířat. Pak lesník Zdeněk rozhodil 

bonbóny. Pak jsme šli do školy. 

Evelínka Kováčová, IV. A 

Moc děkujeme všem 4 pánům lesníkům z firmy Lesy ČR za jejich čas a znalosti, za soutěže, za 

humor, za upomínkové předměty, prostě za prima den strávený v lese.  

Všichni žáci čtvrtých tříd a třídní učitelky Mgr. Martina Růžičková a Milena Charvátová. 

 

Úspěchy v matematických soutěžích 

22.05.2017 19:32 

Ani letos se žáci naší školy v konkurenci neztratili. Žák 9. třídy 

Martin Pacák završil své matematické úspěchy skvělým 5. 

místem v krajském kole Matematické olympiády. V okresním 

kole Matematické olympiády nás reprezentovali žáci 6. třídy 

Matouš Pacák a Vašek Formánek, úspěšnými řešitelkami 

kategorie Z8 se staly Adéla Kolomazníková a Lucie 

Pytlounová. 

Minulý týden se konalo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii 8. tříd Lucka Pytlounová 

obsadila skvělé 2. místo a mezi šesťáky se neztratili ani Bětka Hrůzová a Kuba Švarc. 

Všem děkuji za reprezentaci školy a Martinovi přeji při studiu na gymnáziu hodně dalších 

úspěchů.     Mgr. Martina Pánková (učitelka matematiky) 

http://files.zscdub.cz/200052812-65d8b6792a/IMG_0699.jpg


 

Sběr papíru 

30.05.2017 10:14 

29.5. propběhl poslední sběr papíru v tomto školním roce. V roce 2016/17 jsme celkem od 

žáků vybrali 24 646 kg. Samozřejmě jsme  odevzdali i veškerý odpadní papír ze školy a ze školní 

jídelny.Všem, kteří se zúčastnili sběru děkuji. Velký dík patří i hochům, kteří mi pomáhají papír 

vybírat a všem žákům, kteří pomohli při nakládání na kontejner. 

Pořadí tříd je uvedené v sekci Aktivity. 

Mgr. Dana Škodová (koordnátor sběru) 

 

 

Olympiáda mládeže 

31.05.2017 08:48 

Reprezentanti školy ze 6. a 7. tříd se zúčastnili atletického závodu Olympiáda mládeže. 

Jednotliví závodníci rozhodně neudělali ostudu, bohužel ale na stupně vítězů těsně nedosáhli. 

Vyjímku představoval opět Martin Plummer, který v běhu na 800 m doběhl první, a získal tak 

zlatou medaili.  

Gratulujeme.  

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

Čtvrťáci na výletě 

02.06.2017 11:41 

V úterý 30. 5. v půl osmé jsme odjeli autobusem pod horu Říp. Když 

jsme se zastavili, šli jsme na Říp. Byl to velmi prudký kopec nahoru 

a bylo tam hrozný vedro. Každou chvilku jsme si dali svačinu a pití. 

Nahoře jsme si chvíli odpočinuli a nakoupili. Co jsme si koupili, to 

jsme snědli, a pak jsme se šli podívat na Rotundu sv. Jiří. Pak jsme 

jeli do Mělníku. Prošli jsme si město, podívali jsme se na soutok 

Labe s Vltavou. S panem průvodcem jsme šli do podzemí a viděli 

jsme tam asi 50 metrů hlubokou studnu. Když jsme vylezli, měli 

jsme rozchod a šli jsme si něco koupit.  

Evelína Kováčová, Mája Blahovcová, Anetka Honzejková IV. A 

Počasí nám přálo, děti byly hodné, prostě výlet se nám vydařil!  

Mgr. Martina Růžičková, tř. uč. IV. A 

 

 



Průkaz cyklisty 

02.06.2017 12:11 

Čtvrťáci oslavili Den dětí zkouškami. Celý rok jsme se 

seznamovali s pravidly silničního provozu, trénovali jsme 

testy s dopravní tematikou a poslední měsíc jsme pilně 

trénovali na dopravním hřišti. Ve čtvrtek přišla paní Denisa 

Jandusová z Policie ČR, zadala dětem nejprve testy, a pak jí 

na dopravním hřišti předvedli jízdu zručnosti. Všichni čtvrťáci 

byli úspěšní a získali Průkaz cyklisty! Doufám, že získané 

znalosti a dovednosti využijí při svých cyklistických výletech 

a vrátí se vždy bez nehody domů. 

Za přispění dotace Libereckého kraje. 

Mgr. Martina Růžičková, tř. uč. IV.A 

 

Dětský den čtvrťáků 

02.06.2017 12:33 

Dne 2. 6. jsme šli na koupaliště v Českém Dubu. Bylo tam s 

námi i béčko. Hráli jsme přehazku a vybiku. Potom jsme hráli 

různé hry. První jsme hráli Obchod s obuví, kdy jsme si museli 

všichni najít z hromady svoje boty a celá třída se musela co 

nejrychleji obout. Další byly veslařské závody, tam jsme si 

pěkně natrénovali břišní svaly. Pak nám paní učitelky dali 

štamprdle a přelévali jsme vodu z jedné nádoby do druhé. 

Nejvíc jsme se polili při další podobné hře, kdy jsme přelévali vodu z velkých kelímků přes hlavu 

kamarádovi za námi. Skoro všichni jsme byli mokří. Naštěstí bylo krásně, tak to ani nevadilo. 

Nakonec jmse dostali bonbóny a byli jsme šťastní. Šli jsme do školy a to byl konec našeho 

skvělého dětského dnu. Kačka Kabátková a Julinka Knoblochová, IV.A 

 

Exkurze v autoservisu 

05.06.2017 15:44 

Ve čtvrtek 1. června 2017 měli chlapci a také dvě děvčata z 

osmých tříd možnost prohlédnout si vybavení a technická 

zařízení autoservisu pana Aleše Kabátka. Chlapci pozorovali 

odborné práce při opravě automobilů a zhlédli průběh 

diagnostiky geometrie kol. Při práci jsme zastihli i naše bývalé 

žáky. Exkurze pořádáme s cílem seznámit chlace, ale i dívky s 

technickými obory a představit jim náplň jednotlivých profesí v rámci přípravy na volbu 

povolání. Děkujeme touto cestou panu Aleši Kabátkovi za velmi vstřícný přístup a omlouváme 



se za zdržování od práce, ale pro chlapce má takové poznání profesí zblízka nenahraditelný 

význam.      PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

Putování za sv. Jánem 

05.06.2017 19:15 

My všichni ze 2. A jsme oslavili Den dětí sportovně a vyrazili jsme 

na pěší výlet za svatým Jánem. Svatý Jan nás provázel po celou 

dobu, protože pro nás měl po trase 10 úkolů. U sloupu sv. Jána 

jsme si vyslechli pověst, zahráli několik her, natrhali kytičku pro sv. 

Jána a také posvačili. A v přírodě tak chutná! 

Putování krásnou jarní přírodou bylo pohodové a dopoledne nám 

krásně uteklo. V cíli jsme dokonce našli poklad a odnesli jsme si 

mnoho hezkých vzpomínek.  Také bych ráda poděkovala mamince 

Bartošové, která nám poslala energii sbalenou na cesty:-) - plnou 

krabici sušenek a také mamince Havelkové, která myslela na naše 

zdraví a koupila nám repelent proti klíšťatům.  

Mgr. Helena Knoblochová (tř. učitelka 2. A) 

 

 

Pohádkový park 

06.06.2017 12:55 

Žáci devátého ročníku připravili 6. června pro děti mateřské školky 

ke Dni dětí Pohádkový park. Děti plnily pohádkové úkoly u klaunů, 

siláků. čertů i loupežníků, setkaly se i s Bořkem stavitelem, Patem 

a Matem a Broukem Pytlíkem. Procházka parkem se všem líbila i 

díky krásnému počasí. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, třídní učitelka 9.B 

 

 

V. A v IQlandii 

07.06.2017 22:06 

Z Českého Dubu jsme jeli linkovým autobusem do Liberce do 

IQlandie. Pracovali jsme s mikroskopem a zapisovali do 

pracovního sešitu. popisovali jsme části mikroskopu, vyráběli 

si mikroskop z mobilu, pod mikroskopem jsme zkoumali oko 

mouchy a buňky cibule. Výlet se nám moc líbil.  

Markéta, Vláďa, Vendulka, Kuba V. A 



 

 

 

V. A Den dětí 

07.06.2017 22:38 

STOPOVANÁ A OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 

Nejprve jsme šli do třídy a rozdělili jsme se do skupin. Vyrazili 

jsme na stopovanou, která vedla kolem Českého Dubu. Plnili 

jsme různé úkoly, skládali puzzle, nosili raněného. Na konci 

jsme hledali poklad, který našla Ema. Poté jsme šli do Malého 

Dubu a opékali buřty. Moc nás to bavilo.  

napsali: Ema, Markéta, Radim V. A 

 

 

Předávání řidičských průkazů pro cyklisty 

11.06.2017 21:10 

V pátek 9. června jsme na pozvání paní prap. Denisy Jandusové 

navštívili policejní služebnu v Českém Dubě. Děti si prohlédly 

vybavení služebny, vyzkoušely si různé pomůcky policistů 

(neprůstřelná vesta je opravdu těžká) a prohlédly si policejní 

automobil. Ale hlavním důvodem návštěvy bylo předání 

řidičských průkazů. Řidičské průkazy dostali všichni čtvrťáci!!!! 

K průkazům dostali dárky, mimo jiné velmi pěkný baťůžek. Moc děkujeme za finanční dar 

panu Petru Horovi ze Starého Dubu.  

MiIena Charvátová, třídní učitelka IV. B 

 

 

Návštěva knihovny 

11.06.2017 23:15 

V úterý 6. 6. jsme s prvňáčky opět navštívili místní knihovnu. 

Podívali jsme se na výstavu obrázků, které děti malovaly ve 

školní družině s Kačkou. Byly to ilustrace ke knížce Povídání o 

pejskovi a kočičce od J. Čapka a dětem se opravdu moc povedly. 

Potom nám paní knihovnice Alenka Tvrzníková přečetla 

veselou pohádku o pečení dortu k narozeninám. Dále děti 

hledaly v bludišti pro kuchaře upečený dort a také samy 

narozeninový dort nakreslily. Ve zbylém čase děti hádaly hádanky a někteří zdatnější čtenáři 



nám také předčítali. Čas strávený v knihovně nám opět utekl jako voda a my děkujeme paní A. 

Tvrzníkové, že si pro nás připravila pěkný program. Už se těšíme na další návštěvu! 

Mgr. Kateřina Řídká ( třídní učitelka 1. A ) 

Slavnost slabikáře 

11.06.2017 23:45 

V pátek 9.6. měli prvňáčci svou Slavnost slabikáře. Připravili jsme si s 

dětmi krátké vystoupení pro rodiče sestavené z básní, které nás 

provázely po celý rok- nejprve v Živé abecedě a později i ve Slabikáři. 

Zazpívali jsme naše nejoblíbenější písničky, zatancovali jsme polku a 

zahráli jsme dvě pohádky. První byla pohádka O řepě a druhá Paleček 

a jeho kamarádi. Na závěr jsme skládali čtenářský slib, dostali jsme 

diplom čtenáře a medaili, kterou nám vyrobila paní J. Havlíková ze školního klubu, tímto jí moc 

děkujeme. Dalším překvapením byla knížka, kterou dětem přinesli rodiče, ti byli také 

odměněni diplomem za přežití 1. třídy svého dítěte a sklidili za to velký potlesk. Největší radost 

však měly děti z dortu, který vypadal úplně jako náš slabikář. Za to, že některé z dětí tak 

potrápil, jsme se do něj s chutí pustili a celý ho snědli. Byl opravdu krásný a výborný, moc za 

něj děkujeme paní Šiknerové. Slavnost slabikáře se nám opravdu povedla. 

Mgr. Kateřina Řídká ( třídní učitelka 1. A ) 

 

 

Ahóóój – třídní výlet VIII. A 

12.06.2017 22:03 

Malá skála je pravidelným cílem třídních výletů díky mnoha 

možnostem aktivního vyžití. Osmáci z áčka vyrazili na toto 

místo s cílem splout Jizeru do Dolánek na kánoích. Po 

posilnění v místní pizzerii jsme si vypůjčili kánoe a po 

základním procvičení vodáckých dovedností jsme pokořili 

nejtěžší úsek řeky – jez. Skvělé počasí a krásná příroda nás 

doprovázela celou cestu. Zpět do kempu jsme se přiblížili na 

koloběžkách a tam také přečkali noc ve stanech. Děkujeme 

panu učiteli Gulyasovi za krásné fotky. 

Mgr. Matěj Hodač a Mgr. Julius Gulyas (organizátoři výletu) 

 

 

cyklovýlet 3.oddělení školní družinky 

17.06.2017 21:44 



V sobotu 17.června vyrozilo 13 dětí se svými rodiči, sourozenci i 

prarodiči na cyklovýlet z Osečné do Novin - k Průrvě a zpět do 

Osečné se zastávkou na zmrzlince ve Stráži p/R. Během cesty, jak 

děti tak doprovod,  plnili různé úkoly - test z dopravní výchovy, 

test ze zdravovědy, házení šišek na cíl a běh terénem na čas. Sraz 

jsme měli v 9:00 hod. u školy v Osečné. Počasí nevypadalo, že by 

nám přálo, ale nakonec svítilo i sluníčko a pršet začalo, až 

když  jsme  doma odpočívali. Všem dětem i doprovodu děkuji za krásně prožitou sportovní 

sobotu. Fotky zde 

Helena Kaulfussová (vychovatelka 3.odděl. ŠD, pořadatelka akce) 

 

 

VI.A Slunce, skály, borůvky 

20.06.2017 18:30 

Vlak nás dovezl na Malou Skálu, pak už jsme museli "po 

svých" vzhůru do Besedických skal. Vyšplhali jsme na několik 

vyhlídek a nevynechali ani stánek s občerstvením. Nejvíce nás 

bavila procházka labyrinty skalních měst. Tím ale pobyt v 

Českém ráji nekončil, vyzkoušeli jsme  ledovou vodu v řece 

Jizeře a prožili pěkný letní večer ve společnosti 6.B. Vzájemné 

vztahy jsme utužili  při fotbale (tentokrát dávala góly jen 

děvčata), zazpívali jsme si u ohně a  hodně se nasmáli při 

noční hře, kterou pro nás připravila Alionka, Bětka a Verča. 

Hlavním úkolem úterka byl úklid a přesun na vlak, který nám ujel ... . Domů jsme se nakonec 

dopravili a teď zpracováváme zážitky.  

Ještě bych ráda poděkovala paní Gláserové za odvoz zavazadel, v tomto horku nám to dost 

pomohlo. 

Mgr. Radana Plummer (tř. uč.) 

 

 

Zámek Mnichovo Hradiště 

22.06.2017 15:47 

V úterý 14. června se vydali prvńáčci na svůj první školní výlet. 

Vyjeli jsme autobusem na zámek v Mnichově Hradišti, 

abychom poznali zajímavosti našeho nejbližšího okolí. Po 

příchodu na zámek jsme nejprve zhlédli trochu netradiční a 

vtipnou pohádku O Zlatovlásce. Potom jsme se rozdělili na 

dvě skupiny. 1.A šla nejprve na prohlídku zámku, která byla 

uzpůsobena našim malým návštěvníkům a 1.B šla tvořit do 

http://www.zscdub.cz/fotogalerie/skolni-rok-2016-17/foto-cerven-2017/sd-3-oddeleni-cyklovylet/


výtvarné dílničky. Potom jsme se vyměnili. V přestávkách měly děti možnost nakupovat 

suvenýry, což byl asi pro některé největší zážitek. V dílničce si děti vyrobily krásné divadélko s 

loutkami rytířů Václava Budovce a Albrechta z Valdštejna, kteří se podle pověsti jedenkrát do 

roka setkávají na zámku a soupeří spolu. Počasí nám přálo a plni zážitků jsme se vrátili zpět do 

Českého Dubu. 

Mgr. Kateřina Řídká ( tř. učitelka 1.A) 

První pomoc pro prvňáčky a druháky 

22.06.2017 16:07 

V posledních školních dnech naše nejmenší školáky navštívila 

lektorka paní Jana Kučerová, která děti seznámila s programem 

První pomoci pro prvňáčky a druháky. Hlavním aktérem byl 

méďa Míša, kterému se postupně stalo několik úrazů. Nejprve 

ho porazilo auto a dostal se do bezvědomí, potom se opařil, řízl 

se a nakonec si při pádu ze stromu zlomil nohu. Na 

jednoduchých situacích se děti dozvěděly, jak mohou pomoci, 

když je někdo zraněn. Byl to opravdu pěkný program, při kterém si vše děti vyzkoušely na 

vlastní kůži. Program je financován Libereckým krajem. 

Mgr. Kateřina Řídká (tř. učitelka) 

 

 

Vyhodnocení soutěže ve sběru sušené pomerančové a citronové kůry 

23.06.2017 13:19 

  

V letošním roce jsme nasbírali celkem 136,8 kg sušené kůry, z toho 127,5 kg 

tvořila pomerančová kůra, 9,3 kg citronová kůra. Nejpilnější byla třída 2.A, 

která celkem přinesla úctyhodných 31,2 kg sušené kůry!To je absolutní rekord 

za celých sedm let trvání soutěže. Zde je přehled umístění všech 

tříd:  Nejpilnější sběrači: 1. Josef Lebeda - 13,9 kg, 2. Laura Bolinová - 9,4 kg, 

Nikola Vojtěchová - 8,4 kg, 4. Václav Meduna - 4,15 kg, 5. Jan Bulíř - 4 kg.Moc 

chválím všechny žáky i jejich rodiče a známé, kteří jim se sběrem kůry pomáhali. Za nasbíranou 

kůru dostali všichni nějaké korunky, diplom a malou pozornost. Ti nejpilnější navíc ještě dárek. 

Za sponzorské dárky pro děti děkujeme firmám: Drogerie Marie Janečková a samoobsluha 

Unikom na náměstí. 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka sběru kůry a bylin) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sběr léčivých bylin 

23.06.2017 13:46 

Blíží se prázdniny a to je prima čas nejen na koupání, cestování a 

zábavu, ale třeba i na sbírání léčivých bylin. Byliny můžete sbírat pro 

sebe na čaj (takový lipový čaj s květem černého bezu, medem a 

citronem při nachlazení v zimě je výborný a pomáhá), byliny můžete 

sbírat do voňavých polštářků  a taky si můžete vydělat i peníze, když 

usušené byliny přinesete v září do školy. Tady si můžete vybrat bylinky, 

které sbírat. 

černý bez květ - 120 Kč/kg, bříza list - 30Kč/kg, heřmánek květ - 150Kč/kg, hluchavka květ - 

1800Kč/kg, kopřiva list - 35Kč/kg, kopřiva nať - 25Kč/kg, měsíček lékařský, oranžové květy s 

kalichem - 120Kč/kg, pampeliška list - 60Kč/kg, sedmikráska květ - 180Kč/kg. 

 

Pokud byste chtěli sbírat i jiné byliny, poskytnu informace: vera.horackova@centrum.cz 

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka sběru léčivých bylin) 

 

 

Výlet do Německa 

24.06.2017 21:09 

Ve čtvrtek 22.6. jela skupina žáků z 8.B, 9.A a 9.B s paní 

učitelkou Horáčkovou a Kotrbatou do Žitavy, kde navštívili 

muzeum se vzácným postním plátnem, při procházce 

historickým centrem města viděli např. Solný dům, 

Johanneum, historickou radnici, krásné květinové hodiny, na 

jejichž výsadbu je potřeba více než 4000 rostlin, poslechli si, jak 

zní porcelánová zvonkohra, a spočítali městské kašny. Škoda, 

že vyhlídka na kostelní věži byla uzavřena. 

Foto Mgr. Kateřina Kotrbatá, doprovod 

 

Návštěva vazební věznice 

24.06.2017 21:20 



23.6.navštívili žáci devátého ročníku Vazební věznici  Liberec. Dozvěděli se zde nejen řadu 

informací o vazebních věznicích obecně, ale měli možnost nahlédnout do cel a dalších prostor, 

které nejsou běžně přístupné veřejnosti. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá a Mgr. Martina Pánková, třídní učitelky 

 

Cykloturistický kurz 

25.06.2017 12:56 

Předposlední týden školy probíhal pro většinu žáků osmých 

tříd již mimo školní lavice, zúčastnili se totiž cykloturistického 

kurzu v Hamru na Jezeře. Počasí nám až neobvykle přálo a to 

nám nebránilo užít si všechny plánované aktivity. Absolvovali 

jsme cyklovýlety do býv. vojenského prostoru, na zříceninu 

Ralsko, do Sloupu v Čechách i na zámek Zákupy. Z 

pohybových aktivit jsme vyzkoušeli lanové centrum i vodní 

lyže, zahráli jsme si kroket, frisbee či brodili průrvu Ploučnice. 

Díky vydatnému vedru jsme vše doplňovali koupáním. 

Mgr. Matěj Hodač a Mgr. Dana Suchánková (vedoucí kurzu) 

 

 

Pěší výlet 7.A do Janova Dolu 

26.06.2017 16:04 

Hlavním cílem našeho pátečního výletu byla výstava Karolina Světlá 

v Podještědí, ale většina z nás se spíš těšila na koupání v 

Mlékárenském rybníce. Avšak páteční teplota překvapivě klesla, a 

tak jsme si nejvíce užili hry cestou lesem a občerstvení v cukrárně. 

U Jenišovského rybníku nás mile překvapila ondatra, která ochotně 

pózovala před našimi mobily a s chutí spořádala pár kousků rohlíku. 

Naše turistické tempo bylo přiměřené, a tak když jsme došli do Kotle, právě jel autobus. Dojem 

z výletu byl tedy dokonalý. 

Mgr. Petra Blahovcová (třídní 7. A) 

 

 

školní turnaj v Kin-ballu 

26.06.2017 19:55 



V pondělí 26.června kin-ballové družstvo pořádalo školní 

turnaj v této netradiční míčové hře. Přihlásilo se 6 družstev. 

Někteří hráči hráli tuto hru poprvé v životě a musím 

konstatovat, že úroveň se zvyšovala každým zápasem. Děkuji 

všem hráčům za skvělé výkony a Karolíně Hladké a Jakubovi 

Švarcovi za perfektní práci rozhodčích. Výsledková listina je na 

stránkách školního klubu. Krásné sportovní prázdniny přeji 

všem :) 

Helena Kaulfussová   ( pořadatelka akce ) 

 

Terénní exkurze za obojživelníky a plazy 

27.06.2017 13:33 

V pondělí 12.června se 12 žáků s paní učitelkou Horáčkovou 

a panam Mgr. Studeným z Krajského úřadu v Liberci 

vypravilo do terénu za obojživelníky a plazy. Výprava byla 

součástí projektu "Mapování  obojživelníků a plazů v 

Podještědí", v rámci kterého již druhým rokem pozorujeme 

a zaznamenáváme do mapy výskyt žab, čolků, mloků, 

ještěrek, slepýšů i hadů. Díky těmto informacím pak je 

možné pomoci těmto živočichům v místech, kde jsou ohroženi. 

Cílem naší výpravy bylo prozkoumat rybníčky na golfovém hřišti v Rozstání a naučit se dobře 

rozpoznávat všechna vývojová stádia pozorovaných druhů. Ukázali jsme si, jak se poznají pulci 

ropuchy obecné od pulců skokanů, jak vypadá larva čolka obecného - larvám čolků na rozdíl 

od pulců žab vyrůstají nejprve přední končetiny. Viděli jsme už i maličké ropuchy obecné (1 

cm), které se už vyvinuly z letošních snůšek vajíček. Mohli jsme si prohlédnout samečka a 

samičku ještěrky obecné. Můžete podívat na fotky:  

Řekli jsme si také, jak správně s živočichy zacházet, abychom jim neublížili. Na žáby a čolky 

bychom nikdy neměli sahat suchou rukou, protože mají tenkou a citlivou kůži. S ještěrkami se 

musí manipulovat také velmi šetrně, protože v ohrožení, kdybychom je víc stiskli, odlamují 

ocásek.  

Výprava se nám vydařila, viděli jsme řadu živočichů a hodně se dozvěděli. V projektu mapování 

budeme pokračovat i o prázdninách, na podzim pak naše pozorování vyhodnotíme. Nakonec 

nejlepším pozorovatelům pan Mgr. Studený rozdal odměny (trička, notýsky, knížky, karty) za 

jejich aktivitu v rámci projektu. Tímto bychom chtěli panu Studenému a Krajskému úřadu v 

Liberci poděkovat za krásnou exkurzi, pěkné dárky a za odbornou pomoc a podporu. 

Mgr. Věra Horáčková (spoluorganizátor akce) 

 

 

Rozloučení 



27.06.2017 22:44 

Děti ze 3.oddělení ŠD a ŠK (keramické kroužky)  27.6.2017 

se loučily se školním rokem u myslivců. Opekli jsme si 

všichni buřtíka, zastříleli ze vzduchovky, vyzkoušeli jsme 

rychlost i obratnost. Počasí nám přálo a odpoledne jsme si 

krásně užili. Hezké prázdniny ! 

Helena Kaulfussová a Jana Havlíková 

 

 

Školní výlet VIII.B do Českého ráje 

28.06.2017 09:18 

V úterý 13.června jsme se vydali objevovat krásy Českého ráje. 

Nejprve jsme jeli autobusem do Turnova a odtud vlakem do 

Sedmihorek. Cesta vlakem byla náročná, protože stejný nápad jako 

my mělo několik dalších školních tříd a vagón doslova praskal ve 

švech, naštěstí jsme vystupovali hned na druhé zastávce. Dál už jsme 

pokračovali pěšky, nejprve do kopce a poschodech Myší dírou na Hrubou Skálu, kde jsme se 

občerstvili, pokochali krásnou vyhlídkou a zakoupili nezbytné suvenýry. Dál cesta vedla přes 

Adamovo lože ( Adam si ho opravdu vyzkoušel), přes arboretum Bukovina se zajímavými 

cizokrajnými dřevinami a přes krásné skalní vyhlídky až k hradu Valdštejn. Během cesty se 

strhlo několik šiškových bitev a kluci stihli vyzkoušet i pokus s coca- colou, který jsme si 

ukazovali při chemii. Od Valdštejna už to bylo jen kousek k rozhledně Hlavatice a odtud k vlaku 

do Turnova. Ten však měl zpoždění a původně plánovaný autobus jsme nestihli, i to k výletu 

patří. Čekání v nádražní hale jsme si zkrátili návštěvou kiosku a mlsáním. Nakonec jsme v půl 

šesté dorazili zpět do Českého Dubu.  

 

Mgr. Věra Horáčková, Mgr. Zdena Růžičková (organizátorky výletu) 

 

 

 

Cyklovýlet VII.B za zmrzlinou 

28.06.2017 19:10 

V závěru školního roku stihli žáci VII.B cyklovýlet do Stráže 

pod Ralskem. Vyjeli jsme s nadšením a v plné síle z Českého 

Dubu, leč paní učitelka zapomněla odbočit, takže místo 42 

km, jsme najeli o pět km více. Trasa vedla lesem, kde někteří 

prověřili svou techniku jízdy a přesvědčili se, že kalužemi není 

radno jezdit. Dále přes Zábrdí, Osečnou, po cyklostezce až na 



zmrzlinu. Po příjemném pohlazení chuťových buněk jsme se ochladili krátkým vykoupáním a 

rozjeli se zpět. Pěkně jsme se zapotili, spolu se i pobavili a ve zdraví dorazili.  

                                         

Mgr. Dana Suchánková (třídní učitelka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


