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Školní rok 2019 – 20 

Školní rok 2019 – 20 byl zahájen 2. září 2019. Přivítali jsme naše prvňáčky na radnici v Českém Dubě.  

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

asistentů pedagoga a 14 nepedagogických pracovníků. 

 

Třídnictví ZŠ:  

I. A  Tejnská Radoslava 

I. B  Yildirim Jana 

II. A  Růžičková Martina   

II. B   Charvátová Milena   

III. A    Pacltová Jitka    

III. B    Lohnická Dagmar   

IV. A  Řídká Kateřina     

IV. B  Hladká Blanka    

V. A  Knoblochová Helena   

V. B  Lohnickij Vladimír  

 

VI. A  Blahovcová Petra 

VI. B  Kotíková Ivana   

VII. A      Hodač Matěj 

VII. B      Tichá Lenka 

VIII. A     Pánková Martina 

VIII. B     Kotrbatá Kateřina 

IX. A    Plummer Radana 

IX. B    Pižlová Pavla    

 

bez třídnictví:  Altmanová, Horáčková, Růžičková Z., Pražák, Filová, Šefčovič, Susková 

 

ZŠS:  I. ST Polcarová 

               II. ST Košková 

   bez třídnictví:  Jáčová 

  důchodci:   Jáčová  



Vedoucí pracovníci: Goll Jan - ředitelka školy 

                            Škodová Dana - zástupkyně ředitele 

                                       

Výchovný a kariérový poradce: Pižlová Pavla  

 

Metodik prim. prevence: Řídká Kateřina, Kotíková Ivana 

 

Koordinátor ŠVP:  Růžičková Martina 

 

Koordinátor EVVO: Škodová Dana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Návštěva muzea 

11.9.2019 školní družinka SOVIČEK navštívila výstavu "100 let Podještědského muzea" (1919 - 2019). 

Děkujeme paní ředitelce Gollové, že nás provedla výstavou a zajímavě vyprávěla a i odpovídala na 

všetečné otázky kluků i děvčat. Výstava i vyprávění se nám všem moc líbilo.  A 12.9. jsme se byli podívat 

na ČESKODUBSKÝ BETLÉM - děkujeme za výklad a prohlídku. 

Helena Kaulfussová 

Harmonizační pobyt 

Ve dnech 19.–20.9.2019 jsme společně strávili krásné chvíle na Horce pod Ještědem. Probíhal zde 

harmonizační pobyt, kde žáci VI.B pod vedením etopeda P. Šolce za asistence třídní učitelky a 

metodika prevence pracovali na vztazích ve třídě.  

 

Mgr. Ivana Kotíková (třídní učitelka) 

 

Olympiáda firmy Lukov 

Dne 20. 9. 2018 se na hřišti Základní školy Český Dub konala „olympiáda“ firmy Lukov. V rolích 

soutěžících se představili zaměstnanci společnosti a v roli rozhodčích vybraní žáci 9. ročníku. Většina 

účastníků bojovala s velkým elánem a nespoutaným nadšením. Rád bych poznamenal, že hlavním 

záměrem této akce nebylo jen soutěžit, ale zejména se pobavit a odreagovat od každodenních starostí. 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/navsteva-muzea/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/harmonizacni-pobyt/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/olympiada-firmy-lukov/


 
 

Děkuji všem „Lukovákům“, paní Kateřině Arnoldové za výbornou spolupráci a v neposlední řadě našim 

šikovným rozhodčím. Těšíme se na další ročník této zajímavé akce. 

Matěj Paclt (školní asistent) 

 

Poskytnutí první pomoci 

Žákyně devátého ročníku Anna Cibulková, Eliška Šímová a Kateřina Vrátilová společně s žákyní osmé 

třídy Terezou Šrýtrovou se ocitly ve velmi vypjaté situaci. Při jejich procházce v parku se udělalo 

nevolno starší paní, která nakonec omdlela a upadla. Při nekoordinovaném pádu utrpěla poranění v 

obličeji. Dívky s pomocí svého kamaráda poskytly zraněné první pomoc a doběhly pro odbornou pomoc 

do nedalekého domova důchodců. Za pohotovost a „profesionalitu“ zákroku jim patří obdiv a velký dík. 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

Hubertka 

 

I letošní osmáci se vydali do Jizerských hor na dvoudenní pobyt na chatě Hubertka (VIII.B 11.-12.9., 

VIII.A 16.-17.9.2019). Pod vedením pana Jana Zemana vystoupali na Smrk a podívali se k prameni Jizery. 

Součástí programu byla přednáška o nakládání s odpady, také s pomocí promítání zaskočili na hory do 

Rumunska. Nedílnou součástí těchto pobytů je i nácvik sebeobsluhy - takže  si sami uvařili, co si uvařili, 

to si snědli a nakonec po sobě uklidili. A protože se na Hubertce topí dřevem, tak také nanosili dříví na 

zimu. O drobné epizody typu vypuštění duše při výstupu na Smrk, či utopení boty v rašeliništi nebyla 

nouze, přesto se vrátili domů v pohodě. 

Mgr. Dana Škodová, Mgr. Martina Pánková (doprovod) 

 

 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/poskytnuti-prvni-pomoci/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/hubertka1/


 
 

Atletický čtyřboj 

Chlapci 9. tříd skvěle reprezentovali školu v závodě Atletický čtyřboj, který se konal 24. 9. 2019 v Liberci. 

V některých disciplínách obsadili první místa, celkově těsně získali druhé místo. 

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

Orientační běh na Den pro zdraví 

 

Děti 5. - 8. tříd závodily v orientačním běhu v centru Českého Dubu. Čtyřčlenné týmy sestavené z 

různých tříd objevovaly na základě speciální mapy lampionky pro orientační běh v různých částech 

města. Nejlepší tým trasu překonal za 31 min. 22 s. Děti si vyzkoušely zajímavou sportovní disciplínu, 

která jistě zaslouží pozornost. 

Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

Harmonizační pobyt 6. A 

Náš dvoudenní harmonizační pobyt proběhl v příjemné atmosféře v příjemném prostředí penzionu 

Horka v Hořeních Pasekách za přítomnosti etopeda Petra Šolce a preventistky Ivy Kotíkové. Program 

byl pestrý a náročný, takže jsme docela přivítali páteční nepříznivé počasí, díky kterému jsme si mohli 

ještě celé dopoledne hrát a vyměnit pěší túru do Českého Duba za jízdu autobusem. Jsem ráda, že jsme 

se se šesťáky lépe poznali, trochu se sehráli a také jsme zjistili co ještě vylepšit, na čem zapracovat. 

Také děkuji panu asistentu Jiřímu Mášovi, který je nedílnou součástí naší třídní party. 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/atleticky-ctyrboj/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/orientacni-beh-na-den-pro-zdravi/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/harmonizacni-pobyt-6-a/


 
 

 

Mgr. Petra Blahovcová (třídní učitelka) 

 

Projektový den Pravěk 

V pátek 27. září měli čtvrťáci projektový den na téma Pravěk. Mnoho dětí si doma za pomoci rodičů 

připravilo oblek vhodný pro pračlověka, abychom si navodili tu správnou atmosféru. Potom jednotlivé 

tlupy plnily nelehké úkoly. Nejprve jsme hráli scénky ze života pravěkých lidí, nejčastěji jsme viděli lov 

zvěře, ale Venuše nám předvedly vytváření jeskynních maleb. Čekala nás také pravěká módní přehlídka 

a také zajímavé matematické úlohy a práce s textem. V závěru projektového dne jsme výtvarně tvořili 

- modelovali jsme pravěké venuše, udělali jsme si náhrdelník ze zvířecích zubů, malovali jsme jeskynní 

malby a každá tlupa si vyrobila model své chýše. Atmosféru pravěku jsme si pořádně užili a doufáme, 

že si vše díky tomu lépe zapamatujeme.  

                                                                 

                                                                                  

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

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/projektovy-den-pravek/


 
 

Preventivní programy společnosti Maják 

I v letošním školním roce nás navštěvují lektoři společnosti Maják o. p. s. a realizují na naší 

škole preventivní programy. Ve 3. ročníku se děti v programu s názvem Agrese učí vzájemnému 

respektu a naučí se rozlišovat, co je legrace a co už je ubližování. V programu Já a internet se dozví o 

zásadách bezpečného pohybu na internetu a také o rizicích, která mohou nastat při nadměrném 

trávení času na médiích. Ve 4. ročníku jsme si povídali o alkoholu a kouření a ještě budeme utužovat 

vzájemné kamarádské vztahy při programu s názvem Jsme parta. Páťáci měli program Jsem 

originál, který vede žáky k uvědomování si své jedinečnosti, svých silných stránek a také k porozumění 

pojmu záměrného ubližování - šikany. Druhým programem bude Kybersvět, při kterém se děti 

zamýšlejí nad klady a zápory virtuálního světa a jsou upozorňovány na možná rizika např. kyberšikany, 

gamblingu a závislosti na médiích. Programy jsou realizovány díky příspěvkům rodičů a také za finanční 

podpory města Český Dub. 

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence na 1. stupni) 

 

Pohádkové putování 

V rámci čtvrtečního projektového Dne pro zdraví uchystali žáci devátých tříd pro své malé spolužáky z 

I. stupně tradiční Pohádkový park. Na deseti stanovištích na ně čekaly nejroztodivnější úkoly. Podle 

míry jejich splnění obdrželi malí školáčci penízky, za které si v cíli mohli nakoupit drobné hračky. 

Největší radost měly děti z barevných balónků, které dostaly na památku na dnešní soutěžení, a ti starší 

si odnášeli aršík samolepek. 

 

Mgr. Radana Plummer a PaedDr. Pavla Pižlová (třídní učitelky) 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/preventivni-programy-spolecnosti-majak/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/pohadkove-potuvani/


 
 

Návštěva knihovny 

V rámci akce "Týden s českodubskou knihovnou" naše ŠD navštívila 2. 10. 2019 městskou knihovnu v 

Českém Dubu. Akce byla spojena s připomenutím 120. výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje 

Sekory. Děti se seznámily s jeho knihami, prohlédly si výstavku a při té příležitosti se od paní knihovnice 

dozvěděly, jak se chovat v knihovně a jak se nechovat ke knížkám. Paní knihovnice dětem přečetla 

krátkou, ale poučnou pohádku z Ferdova slabikáře, pak si děti poskládaly puzzle s obrázky z knih O. 

Sekory a na závěr "prošly" bludištěm s Ferdou. Domů si pak odnesly kromě milých zážitků také záložku 

s tímto pohádkovým hrdinou. 

Paní knihovnici Alence Tvrzníkové moc děkujeme za milé a vstřícné přijetí a za velkou trpělivost s dětmi. 

Kateřina Rybářová, Naděžda Kindlová (vychovatelky ŠD) 

 

Podzimní poznávání II. A 

Podzim je krásné roční období a my jsme ho využili k poznávání přírody. Nejdříve jsme se vydali za 

poznáním domácích zvířat na farmu manželů Nedvědových do Lesnovku. Zblízka jsme si prohlédli 

množství zvířátek. Začali jsme u kraviček na pastvě. Naučili jsme se rozeznávat samce, samice a 

mláďata. Jednu hodnou kravičku jsme si také podojili. Obdivovali jsme nádherné koně, kteří se 

proháněli na okolních pastvinách. A všichni jsme se na poníkovi nebo koníkovi opravdu svezli. To byl 

krásný zážitek! Nakrmili jsme slepice, pohladili jsme si několik morčátek, prohlédli jsme si prasátko i 

kachny a husy. Také jsme si zařádili na kolech, motokáře, tříkolkách, povozili jsme se na čtyřkolce a 

prohlédli si krásný nový traktor. Moc děkujeme Nedvědovým, že nám umožnili zažít krásný den v 

přírodě. A zajímavý den ještě nebyl u konce. Přešli jsme kousek dál a navštívili jsme Koškovi, kteří nám 

ukázali svůj rybníček se pstruhy. Maminka Monika pro nás připravila i hru  s luštěním a krásnou 

odměnou, kterou nám předal jejich vodníček. V Lesnovku jsme zažili nádherný den. 

Abychom poznali také cizokrajná zvířata, vydali jsme se do ZOO v Liberci. Za penízky ze sběru papíru 

jsme si objednali program Dobrodružství z poznání. Průvodkyně Zuzka nám ukázala a hlavně prozradila 

mnoho novinek, které jsme o zvířatech ještě nevěděli. Chválila nás, jací jsme šikulové, protože mnoho 

informací jsme jí pověděli sami. Navštívili jsme slony při jejich ranní hygieně, vyzkoušeli jsme si chodit 

jako žirafy, shlédli jsme film o ochraně ptactva v Indonésii, nakrmili jsme poníky i lachtany, zasmáli jsme 

se u opic a surikat, ... další krásný den.  

A to není všechno. Několikrát jsme se vydali na procházku do lesů kolem našeho města. Učíme se 

rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy a další lesní rostliny. Letošní podzim našemu poznávání přál 

krásným počasím a my jen doufáme, že brzy zase vyrazíme. 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/navsteva-knihovny1/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/podzimni-poznavani-ii-a/


 
 

 

Mgr. Martina Růžičková (třídní učitelka) 

 

Vlastivědná vycházka naším městem 

V úterý 8. a 15. října se čtvrťáci vydali na procházku Českým Dubem s průvodcem Martinem Hessem. 

Naše poznávání jsme začali na náměstí Bedřicha Smetany, kde jsme si prohlédli českodubskou radnici, 

morový sloup a dozvěděli jsme se něco o historii našeho města. Potom jsme šli ulicí Komenského, prošli 

jsme kolem domu, kde v dětství pobýval hudební skladatel Bedřich Smetana. Pak jsme si 

prohlédli  zbytky středověkého opevnění města s hláskou a odtud jsme vyrazili na místní hřbitov. Po 

prohlídce hrobky rodiny Schmittů a kostela Nejsvětější Trojice jsme šli do parku, kde jsme obdivovali 

stavbu bývalého rodinného sídla továrníka Schmitta a také Blaschkeho vilu, kde sídlí Podještědské 

muzeum. Procházku jsme zakončili u Johanitské komendy a cestou ke škole jsme si také prohlédli kostel 

Seslání Ducha svatého. Děkujeme průvodci Martinovi, že nám povídal o historii našeho krásného města 

a doufáme, že brzy opět vyrazíme za dalším poznáváním naší historie.  

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky 4. ročníků) 

 

EDUCA MY JOB 2019 

I v letošním roce se nám podařilo získat z grantového programu Libereckého kraje peníze na dopravu 

do liberecké arény, kde se konal další ročník oblíbeného Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí 

EDUCA MY JOB 2019. Tradičně navštěvujeme tento veletrh se žáky osmých tříd, aby se poprvé 

seznámili s nabídkou středních škol nejen v Libereckém kraji, ale i v jiných městech České republiky. 

Žáky nejvíce zaujal stánek Střední školy a Mateřské školy na Bojišti, u kterého si mohli vyzkoušet 

trenažér na řízení auta. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/vlastivedna-vychazka-nasim-mestem/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/educa-my-job-2019/


 
 

Budoucí studenti na Úřadu práce v Liberci 

Žáci obou devátých tříd navštívili postupně Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Liberci. 

Paní Mgr. Iva Krainerová zajímavě besedovala se žáky o všech podmínkách a hlediscích při výběru 

budoucí střední školy. Na závěr měli žáci možnost udělat si zájmové testy k volbě povolání. Doufám, že 

beseda pomůže žákům k vhodnému výběru střední školy. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce) 

 

Bramborový den ve III. A 

Před prázdninami jsme měli ve III. A " Bramborový den". Čekalo na nás mnoho úkolů. Každý měl o své 

bramboře říci od koho ji dostal, kde asi byla a jak se k němu dostala. Ve skupinách jsme se 

naučili  nazpaměť básničku a doprovázeli ji pohybem. Naše brambory se zúčastnily soutěže "Miss", 

některé byly moc zajímavé - usměvavá, srdcová, hlemýždí. Četli jsme v expertních skupinách a získávali 

nové informace, hráli kuželky, vyřezávali tiskátka. Nakonci dne jsme měli pytle plné srdíček, lístečků, 

delfínů a dalších obrázků z tiskátek. Den utekl jako voda.  

 

 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/budouci-studenti-na-uradu-prace-v-liberci/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/bramborovy-den-ve-iii-a/


 
 

Naše škola poslala peníze do Afriky 

My žáci 7. tříd se učíme o Africe a společně s paní učitelkou Tichou jsme se 

domluvili, že uspořádáme sbírku na projekt "Skutečný dárek", který 

provozuje "Člověk v tísni". Během týdne jsme ve škole vybrali 5 030,- Kč a 

mohli vybrat dárky: tabule do školy, hygiena rukou, ošetření nemocného, 

sazenice stromků, kohoutek s pitnou vodou, ovce, solární lampa, teplo v 

domě, 20 kuřat, lovení ryb a vzdělání dívkám.  

Sedmé třídy  

 

 

Jablíčkový den ve II.A 

Podzim je v plném proudu, jablíčka už jsou sklizená, a to je ten 

správný čas na projekt Jablíčkový den. Druháčci si přinesli mnoho 

odrůd jablek, které různě třídili podle velikosti, barvy, odrůdy, vůně 

i chuti. Učili se vážit na váze, počítali jablíčkové slovní úlohy a 

jablíčka měřili. Srovnávali odrůdy jablek podle abecedy, psali báseň 

a pětilístek o jablíčku.  

Nejúspěšnější část dne proběhla ve školní kuchyňce. Každý si 

oloupal a nastrouhal jablíčko, připravil si plátek těsta a zavinul malý 

štrůdl. Za chvíli se kuchyňkou i celou školou linula krásná vůně. A jak chutnaly!  

Druhý den jsme ještě s jablíčky pokračovali ve čtení i v matematice a namalovali jsme si krásné 

jablíčkové obrázky. 

Mgr. Martina Růžičková (třídní učitelka) 

 

Anglické divadlo v naší škole 

V pátek 15. listopadu nás, již 

potřetí, navštívilo anglické divadlo 

Azyzah Theatre. 4., 5. a 6. třídy 

zhlédly 3 různá představení v 

anglickém jazyce. Žáci bez obtíží 

rozuměli, někteří byli dokonce 

vybráni, aby si vyzkoušeli své 

herecké nadání na podiu. I 

tentokrát se nám představení 

velmi líbila a náramně jsme se 

bavili. 

 

Mgr. Petra Blahovcová (učitelka AJ) 

 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/nase-skola-penize-do-afriky/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/jablickovy-den-ve-ii-a/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/anglicke-divadlo-v-nasi-skole/


 
 

Jumping Drums 

Ve středu 20. listopadu 2019 se v nádherném sále České besedy, 

zaplněném do posledního místečka,  konal výchovný koncert pro žáky 

naší školy. Ve dvou vystoupeních předvedla skupina Jumping Drums 

různé bubenické styly a hlavní protagonista Ivo Batoušek naučil žáky 

několik základních rytmických modelů. Na závěr si mohli dobrovolníci 

vyzkoušet hru na bubny a organizovaně zabubnovali poslední skladbu 

pro své spolužáky.  Děkujeme městu Český Dub a za zapůjčení sálu. 

PaedDr. Pavla Pižlová (organizátor kulturních akcí) 

                                              

Olympiáda českého jazyka 

Dne 21. listopadu 2019 se na naší škole konal 46. ročník Olympiády v českém jazyce. Soutěže se 

zúčastnilo 24 dětí z osmých a devátých tříd, které plnily náročné jazykové úkoly a též musely napsat 

slohovou práci na dané téma. Nejlépe si vedla a školní kolo vyhrála Anna Třešňáková z IX. B, o druhé a 

třetí místo se podělily Hana Kvapilová z VIII. A a Barbora Kořínková z IX. B. Čtvrté místo obsadil Lukáš 

Zemenčík z IX. B. První tři vítězky postupují do okresního kola, které se bude konat 22. ledna 2020 v 

Liberci. 

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

 

Dubák přírodovědec - výsledky 

Ve středu 27.11.2019 proběhl na naší škole již 6. ročník přírodovědného zápolení žáků sedmého 

ročníku základních škol Libereckého kraje - Dubák přírodovědec. Soutěže se účastnilo celkem 43 žáků 

z devíti škol. A zde jsou výsledky. V kategorii žáků naší školy se na prvních místech umístili: 1. Samuel 

Plummer, 2. Kryštof Jenč 3. Rozárka Mohelská. V kategorii hostů 1. Filip Hudec, 2. Matěj Endrych a 3. 

Karolína Karásková. V celkovém pořadí obsadili žáci naší školy první dvě místa. Všem zúčastněným 

gratulujeme a chválíme za prokázané znalosti. Zároveň děkujeme panu Aleši Kabátkovi za sponzorský 

dar na nákup hodnotných cen do soutěže.  

Mgr. Věra Horáčková (organizátorka soutěže) 

 

„MagicBox“ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Velké poděkování patří firmě LUKOV Plast za sponzorský dar ve formě peněžního příspěvku, který jsme 

využili na nákup špičkového moderního produktu „MagicBox“. Toto zařízení bylo zafinancováno 

převážně z Dotačního fondu Libereckého kraje a chybějící prostředky, které si základní škola měla 

zajistit, poskytla právě firma LUKOV Plast. 

Jedná se o nenáročné mobilní zařízení s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm. Interaktivní 

projektor promítá obraz na podlahu nebo speciální podložku. Žáci ovládají objekty pomocí dvou 

interaktivních per. Stačí připojit herní sestavu k elektrické zásuvce, zapnout ji a můžete žákům promítat 

na vybranou plochu cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tabuli. 
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„MagicBox“ učí žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat.  Všichni žáci sedí kolem interaktivní plochy 

a dohromady tvoří celkový výsledek. Jedná se tak o vhodnou pomůcku pro inkluzi handicapovaných 

dětí mezi zdravé. 

Zkušenosti z minulých let nás přesvědčily, že nejúčinnějšími učebními pomůckami jsou ty, které žáci 

používají rádi. „MagicBox“ se stane velkým pomocníkem pro žáky všech stupňů postižení. 

Mgr. Renata Polcarová (speciální pedagog) a Mgr. Jan Goll (ředitel Základní školy Český Dub) 

 

Matematický Dubák 2019 

Dne 4. 12. 2019 se do Českého Dubu opět po roce sjeli nejšikovnější matematici 8. ročníků základních 

škol Libereckého kraje. Své znalosti a dovednosti v matematice si žáci prověřili na půdě naší školy již 

pošesté. V rámci podpory nadaných žáků, matematické gramotnosti a logického myšlení u dětí soutěž 

zaštítily a finančně podpořily firmy BK Technic a Electropoli Czech Republic s.r.o. Z našich žáků dosáhl 

nejlepšího výsledku Michal Krameš z VIII. A a mezi hosty zvítězil Tomáš Kelbasa ze ZŠ Oblačná v Liberci. 

Blahopřejeme vítězům. 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

Florbalové úspěchy naší školy 

Dne 5.11. 2019 jsme vyjeli společně s chlapci ze 6. a 7. tříd k prvnímu florbalovému turnaji tohoto 

školního roku do Liberce. Bohužel po jednoznačné a pohodové výhře přišly dvě porážky zaviněné 

především laxním přístupem většiny kluků. Do další fáze jsme tudíž nepostoupili. 

V pátek 15. 11. vyrazili do Liberce za florbalovým dobrodružstvím i chlapci z 8. a 9. ročníku. Již při 

prvním zápase bylo téměř jisté, že bude štěstí stát tentokrát na naší straně. Po třech jednoznačných 

výhrách, okořeněných výbornými výkony naší první útočné formace ve složení: Adam Topinka, Jakub 

Švarc a Jakub Šenberk, přišla nespoutaná a oprávněná radost z postupu bez ztráty bodu. 

K velikému a milému překvapení došlo v úterý 19. 11. 2019 rovněž v Liberci. Na svědomí ho měla 

děvčata z 6. a 7. tříd. Jelikož většina hrála florbal úplně poprvé v životě, tak jsme si původně jeli pro 

poslední místo z cílem si hlavně zahrát. Ovšem opak byl pravdou!! V prvním zápase vše na sebe vzaly 

hlavně zkušené hráčky českodubského florbalového oddílu Veronika Ulrychová s Karolínou Vítkovou, 

avšak i Markéta Nováková, které se podařil vsítit hattrick, ovšem ostatní hráčky nezůstaly pozadu a 

především svojí obětavostí přispěly k výhře 6:0. Ve druhém zápase byla naše děvčata opět jednoznačně 

lepší, ale nemohla se dlouho prosadit. Vše zlomila necelé dvě minuty před koncem Karolína Vítková. 

V posledním zápase nám tedy k celkovému vítězství a postupu do další fáze stačila remíza. Ovšem po 

necelé minutě jsme už prohrávali a opět nemohli vsítit alespoň jednu pro nás důležitou branku.  

Minutu a půl před koncem jsme rozehráli risk bez brankářky, a jedna hráčka navíc byla znát hned při 

naší první standartní situaci. Ihned po rozehrávce se ke střele dostala znovu Karolína Vítková a vstřelila 

velice důležitou branku. A jelikož se pak už nic závratného nestalo, obrovské překvapení a postup 

našich holek byl na světě. 

Dne 26. 11. se hrála semifinálová skupina chlapců 8. a 9. tříd. Tady už to bylo trošku složitější. V prvním 

zápase jsme rychle prohrávali 0:2. Nejprve se soupeři představil Jakub Švarc, který prokázal obrovské 

florbalové zkušenosti a chytrým obloučkem přehodil soupeřovu zeď i brankáře při standartní situaci. 

Poměrně rychle se nám podařilo i srovnat stav zápasu na 2:2, a pak už to byly obrovské nervy. Nakonec 

se nám podařilo zápas otočit, i přes soupeřovy protesty nakonec rozhodčí branku správně uznal a my 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/matematicky-dubak-2019/
https://zscdub.cms.webnode.cz/news/florbalove-uspechy-nasi-skoly/


 
 

jsme se mohli radovat ze zaslouženého vítězství. Ve druhém zápase kluci prokázali zkušenosti a došli si 

pro přesvědčivou výhru. Na závěr nás čekal nejtěžší soupeř, ovšem postup jsme již měli jistý, takže jsme 

mohli i prohrát. Velmi rychle jsme prohrávali, ale poté se nám podařilo zápas otočit na naši stranu. A 

to už jak u trenérů i hráčů proudily emoce naplno na obou stranách. V tomto zápase nás výborně 

podržel brankář Toni Makowski, ovšem dvě minuty před koncem jeho slabší chvilka rozhodla o 

zasloužené remíze 2:2. 

3. 12. šla podruhé do akce děvčata z 6. a 7. tříd a opět v Liberci. Ovšem ve skupině byli všichni soupeři 

nad naše síly. Svůj podíl na tom měla i obrovská únava a nachlazení našich klíčových hráček. Chuť a 

náladu si holky spravily v zápase o umístění, kde se protrápily k těsnému vítězství o jednu branku. 

Okresní finále chlapců 8. a 9. tříd se konalo 6. 12. a bohužel i chlapcům se přes velkou snahu nepodařilo 

postoupit do krajského finále. 

Na závěr nás čekal 18. 12. již tradiční vánoční turnaj v Osečné. Tam jsme jeli tentokrát pouze s chlapci 

z 9. tříd. Vzhledem absenci Tonyho Makowski v brance nastoupil nadějný brankář Štěpán Křivanec z 5. 

třídy. I přes velmi dobrou obranu našeho týmu, musel předvést pár skvělých zákroků. Tento turnaj za 

účasti týmů z Českého Dubu, Kobyl, Žibřidic a pořádající Osečné proběhl plně v naší režii. Jediným 

dramatem z našeho pohledu byl souboj o nejlepšího střelce turnaje, který nakonec vyhrál náš Jakub 

Švarc. 

Všem hráčům a hráčkám bychom rádi poděkovali za vzornou reprezentaci naší školy, pogratulovali jim 

k jejich výborným výkonům a popřáli, aby těch úspěchů bylo příště ještě více. 

Matěj Paclt (školní asistent) a Mgr. Matěj Hodač (učitel tělesné výchovy) 

 

Sportima cup 

V pátek 17. 1. 2020 se v Městské sportovní hale v Jablonci nad Nisou 

uskutečnil fotbalový turnaj 3. tříd ve fotbale s názvem SPORTIMA CUP. Naši 

školu reprezentoval tým ve složení: Linka, Kýr, Koutník, Klíma, Sasz, Škoda, 

Myhovič, Beran, Třešňák a Hrivňák. Chlapci se postupně utkali se sedmi 

týmy libereckého kraje. Podařilo se nám vyhrát nad týmem ze Semil a 

zasloužili jsme si tím 7. místo. Zajímavým zpestřením bylo také fotbalové 

klání „V kleci“, při kterém hraje vždy jeden hráč na jednoho spoluhráče po 

dobu 90 vteřin a tým o šesti hráčích se takto postupně vystřídá. Poděkování 

patří za trenérské rady a podporu panu Saszovi a také panu V. Hauerovi za 

pomocný dozor. Dopravu autobusem sponzorsky zajistila firma LUKOV. 

Zuzana Havlová, Mgr. Helena Knoblochová  

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

21. a 23. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku. Na třetím 

místě se umístila Anna Třešňáková z IX.B, druhé místo obsadila Barbora Kořínková také z IX.B, vítězem 

školního kola se stala žákyně IX.A Aliona Platita. Za výborné výkony v ústním kole získávají první dvě 

žákyně předplatné anglického časopisu Gate. Všem zúčastněným děkujeme, že přišli poměřit své 

jazykové znalosti a Alioně budeme držet palce v okresním kole.  

 Mgr. R. Plummer, Mgr. P. Blahovcová, Mgr. D. Šefčovič a Mgr. A. Susková 
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Vzdělávací pořad o populární hudbě 

V uplynulém týdnu navštívili žáci osmých a devátých tříd Českou besedu, aby zhlédli vzdělávací pořad 

Vývoj moderní populární hudby ve XX. století. Ve velmi dobře zpracovaném pořadu vyslechli žáci nejen 

ukázky písní nejslavnějších hudebních skupin XX. století, ale seznámili se též se znaky a 

charakteristikami jednotlivých stylů. Děkujeme městu Český Dub za propůjčení krásných prostor České 

besedy. 

PaedDr. Pavla Pižlová (koordinátor kultury) 

 

Mnohé jsme naučili a mnohému jsme se naučili! 

Koncem minulého roku se na zemi zrodil virus jménem Covid-19 a dal o sobě náležitě vědět. 

S narůstajícími obavami jsme denně sledovali zprávy o šíření epidemie a doufali, že se nám vyhne. Byli 

jsme přece tak daleko!  

Pocit výlučnosti, „nesmyslný“ pocit výlučnosti, nás ale brzy opustil. Zazněla první zmínka o prokázané 

nákaze u sousedů v Rakousku a začalo být zřejmé, že virus nakonec „zavítá“ do všech koutů světa, 

bohužel i České republiky! Ale že „navštíví“ i naši malebnou českodubskou „skulinu“ světa, centrum 

našeho „Všehomíra“, nás úplně paralyzovalo. Naštěstí jen na chvíli! Pud sebezáchovy se skloubil 

s pocitem sounáležitosti, a tak jsme se začali vypořádávat s tvrdou realitou! 

Světová zdravotnická organizace brzy prohlásila šíření koronaviru za pandemii. „Všechno“ se uzavřelo, 

a to včetně školských zařízení. Vzdělávání dětí ale neskončilo, jen se přesunulo z budov školy do 

virtuálního světa a do jednotlivých domácností, jak učitelských, tak žákovských.  Ze zaměstnanců školy 

se stali univerzální pracovníci, vyzkoušeli si mnohé profese od IT techniků po šičky. Ze dne na den se 

z pedagoga „na blízko“ stal pedagog „na dálku“. Prostory školy se provizorně po dobu dvou měsíců 

změnily v šicí „manufakturu“, která se stala hlavním zdrojem výroby roušek pro Dubáky.  

Od konce května se nám část žáků postupně začala vracet do „vydezinfikovaných“ školních lavic a 

učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé se pustili do paralelní výuky, ke vzdělávání distančnímu si 

přidali to běžné, prezenční.  

Za dodržování přísných hygienických norem jsme se společnými silami propracovali ke konci školního 

roku 2019/2020. Pomáhali jsme si, disciplinovaně dodržovali všechna možná i nemožná pravidla, ale 

zároveň jsme nezapomněli si v obtížných chvílích střežit naše kdysi vydobyté lidské a občanské 

svobody.  

Děkuji všem zaměstnancům školy za precizní zvládnutí těžké situace a městu za koordinaci všeho 

potřebného. 

 Mnohé jsme naučili a mnohému jsme se naučili! Ale už nikdy víc!  

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 
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Rozloučení s deváťáky 

V pondělí 29. června proběhlo v atriu naší školy netradiční rozloučení s žáky devátého ročníku. 

Mimořádná situace, slavnostní atmosféra, deváťáci v oblecích a krásných šatech najednou úplně jiní 

než ve škole, vysvědčení, pamětní listy, proslovy, dojatí rodiče, loučení se školou, učiteli i spolužáky, 

prostě spousta emocí. 

 

 

 Mgr. Věra Horáčková (fotografie) 

 

 

 

 

 

https://zscdub.cms.webnode.cz/news/rozlouceni-s-devataky/

