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Školní rok 2021–22 

Školní rok 2021–22 byl zahájen 1. září 2021. Přivítali jsme naše prvňáčky na radnici v Českém Dubě.  V tomto 

školním roce bylo vzděláváno 430 žáků. Ve škole pracovalo 38 pedagogických pracovníků, 12 asistentů 

pedagoga a 18 nepedagogických pracovníků. 

Třídnictví ZŠ:  

I. A  Řídká Kateřina 

I. B  Hladká Blanka 

II. A  Tejnská Radoslava  

II. B  Knoblochová Helena 

II. C   Malcharová Šárka 

III. A    Lohnickij Vladimír    

III. B    Yildirim Jana    

IV. A  Růžičková Martina    

IV. B  Charvátová Milena    

V. A  Lohnická Dagmar   

V. B  Pacltová Jitka  

 

VI. A  Šefčovič Dušan 

VI. B  Lacinová Alena 

VII. A  Plummer Radana 

VII. B    Pražák Tomáš 

VII. C   Neuhäuserová Martina  

VIII. A     Špirková Kamila 

VIII. B     Kotíková Ivana 

IX. A    Hodač Matěj 

IX. B    Tichá Lenka 

 

bez třídnictví:  Pižlová Pavla, Horáčková Věra, Pánková Martina, Kotrbatá Kateřina 

 

ZŠS:  I. ST Polcarová Renata 

               II. ST Košková Lenka 

 

   bez třídnictví:  Jáčová Věra, Morksová  Jitka       



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vítání prvňáčků do školního roku 2021/22 

Prvního září přivítali nejen pedagogičtí pracovníci 

školy, ale také starosta města nové žáky, a to poprvé 

v prostorách Základní umělecké školy. Původně se 

měla akce uskutečnit v kulturním a spolkovém 

centru Česká Beseda, ale mimořádná opatření 

Ministerstva zdravotnictví tuto možnost vyloučila. 

Využilo se proto nabídky ZUŠ, která umožnila 

slavnostní akt realizovat v koncertním salonku. 

Doufáme, že začátek školního roku se dětem líbil a 

přejeme jim hodně úspěchů, vytrvalosti a radosti ze 

studia a rodičům pak pevné nervy a velkou dávku trpělivosti. 

Jako památku na první školní den žáci obdrželi drobné dárky od Libereckého kraje, pamětní listy od 

města Český Dub a keramická sluníčka ze školní keramické dílny. 

Ať se vede! 

Jan Goll (ředitel školy) 

Odborné odstranění hnízda sršně obecné 

Den před zahájením školního roku bylo nutné 

využít odborné pomoci českodubských hasičů. 

Na okně z jedné tříd si postavili hnízdo sršni, 

které bylo potřeba odstranit, aby se mohlo 

náležitě větrat. Tento zásah bravurně provedla 

jednotka sboru dobrovolných hasičů, která k 

tomu využila speciálního vysavače a ochranného 

obleku s kuklou. Tímto moc děkujeme za pomoc. 

Jana Zelinková (administrativní pracovnice) 

Pohádkový park 

Dne 27. 9. jsme uspořádali pohádkový park pro děti z 

první až čtvrté třídy a přidala se i speciální třída. Po 

parku jsme se rozmístili na 12 stanovišť, kde jsme byli 

převlečeni za nejlepší pohádkové postavy, které existují 

např: čarodějnice, vojáky, kuchaře, princezny atd.. 

Vymysleli jsme si pro ně nejrůznější úkoly od střílení z 

pistolí, skákání v pytli s čerty, hledání ouška, ježdění na 

rudlíku až po vysvobození vězně. Na konci cesty byly děti 

odměněny bonbónky a výrobky, které jsme vytvořili ve 

škole. 

Marie Jiránková (IX. B) 

 



 
 

Český den proti rakovině 

Ve středu 29.září dopoledne pořádá naše škola za aktivní pomoci žáků 

9.ročníku tradiční charitativní sbírku. Děkujeme všem, kdo přispějí 

zakoupením žluté kytičky na výzkum a léčbu rakoviny. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí 

 

Nové stránky spuštěny 

Vítejte na nových vizuálně přívětivějších stránkách základní 

školy. O titulní fotografie se postaral bývalý žák naší školy 

Vojtěch Porš. Pokud Vás fotografie zaujaly, můžete se 

podívat na jeho pracovní facebookové stránky, kde najdete 

jeho další práci. 

https://www.facebook.com/VojtechPors 

 

Pythagoriáda 

V úterý 2. 11. se po dvou letech uskutečnilo školní kolo Pythagoriády pro žáky 6.-9. tříd. Děti řešily ve 

čtyřech kategoriích 15 zajímavých matematických úloh. V 6. ročníku zvítězila Eliška Komňacká, která 

jako jediná úspěšná řešitelka postoupila do okresního kola. V 7. třídě obsadili společně 1.-3. místo Nela 

Šiknerová, Karolína Kučerová a Pepa Müller. Mezi osmáky byl nejlepší Lukáš Linka a kategorii 9. tříd 

vyhrál Sam Plummer. 

Vítězům gratuluji a všem děkuji za účast. 

Mgr. Martina Pánková (organizátorka soutěže) 

 

Nový učební systém LOGICO PICCOLO a sada programů LOGO 

Díky opětovnému poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu Libereckého kraje, jejímž účelem je 

"Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených 

do vzdělávacího programu Základní škola 

speciální" získali naši žáci nový učební systém. 

LOGICO PICCOLO se skládá z rámečků a různých 

souborů, kombinuje koncentraci, pozornost a 

trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní 

procesy s manuálními, učení s hrou. Vlastní 

tempo výuky je v souladu s individuálními 

schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi 

talentu a nadání. Vlastní odpovědnost díky vlastní 

kontrole (omyl - oprava - správné řešení), motivující forma práce bez strachu z neúspěchu. Ideální pro 

skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí. Sada LOGO je soubor výukových programů pro rozvoj 

řečových a komunikativních dovedností. Programy jsou navrženy tak, aby s nimi mohli žáci pracovat 

https://www.facebook.com/VojtechPors


 
 

zcela samostatně, nechybí zde krátké a veselé animace a vyhodnocení řešení jednotlivých úkolů. 

Přitažlivou formou rozvíjí komunikativní schopnosti žáků.  

Liberecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 25.000,- Kč, zbývající 3.658,-Kč věnovala firma LUKOV 

Plast spol. s.r.o.  

Touto cestou děkujeme za opakovanou finanční podporu. 

 

Mgr. Renata Polcarová 

 

Pořízení produktu All-in-One a elektronické licence programu Boardmaker 

Opětovně jsme využili možnosti čerpání účelové dotace 

poskytované z fondu Libereckého kraje z programu 

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými 

opatřeními. Součástí tohoto projektu bylo získání All-in-

One zařízení, které má počítač již přímo integrovaný do 

dotykového monitoru, samostatně se chová jako tablet, 

připojením klávesnice a myši získáme plnohodnotný stolní 

počítač. Zároveň s tímto produktem jsme zakoupili 

elektronickou licenci programu Boardmaker, který slouží ke 

zhotovování a tisku komunikačních tabulek pro osoby, 

které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Jedná se o nejrozšířenější a nejpoužívanější program v 

oblasti alternativní komunikace ve světě. V tomto roce je poprvé podpora cílově zaměřena na daného 

žáka, ne na skupinu, jedná se o žáka s diagnózou PAS v kombinaci s těžkou mentální retardací. Celková 

výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje činila 32.954 Kč. Tímto bychom velmi rádi poděkovali za 

finanční podporu, která je nedílnou součástí tohoto projektu. 

Mgr. Renata Polcarová 

 

Harmonizační dny s etopedem Petrem Šolcem 

I v letošním roce se naši šesťáci vypravili na 

harmonizační kurzy do penzionu Horka v Hořeních 

Pasekách. Jsme totiž spádová škola a do 6. ročníku k 

nám přichází noví spolužáci, se kterými se musíme 

lépe poznat a pomoci jim začlenit se do nového 

kolektivu. K tomu nám každý rok pomáhá etoped 

Mgr. Petr Šolc. Při tomto mimoškolním setkání je vždy 

přítomný třídní učitel a také školní metodik prevence. 

Pro děti je připraven velice zajímavý program, který 

se zaměřuje právě na upevnění vztahů mezi žáky a 

cílem je vytvoření příjemného třídního klimatu, v 

kterém se budou cítit dobře nejenom žáci, ale také 

jejich učitelé. Harmonizační kurzy jsou plné her, teambuildingu, legrace a kamarádství. Všichni na tyto 

dny rádi i po letech vzpomínají.  



 
 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na plynulém chodu těchto kurzů, které jsou částečně financovány 

městem Český Dub a Libereckým krajem. 

Mgr. Kateřina Řídká 

 

Primární prevence 

V letošním roce opět probíhají na naší 

škole akreditované preventivní 

programy, které nám realizují lektoři 

společnosti Maják o. p. s. Programy 

probíhají od 3. do 9. ročníků, 

nejčastěji v časové dotaci 4 - 6 

vyučovacích hodin. Cílem těchto 

programů, které na sebe navazují, je 

dlouhodobě pracovat s třídními 

kolektivy a snaha o předcházení 

vzniku rizikového chování u žáků.  

Ve 3. ročníku začínají třeťáci s 

programem Buď kamarád, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí děti 

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

nebezpečí pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním 

světem.  

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

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

vztahy mezi žáky.  

V 5. ročníku se žáci věnují podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, v programu Jsem originál, 

a pak také aktuálnímu tématu kybersvět - Bezpečně on-line. Šesťáky čeká program Závislosti a Čas 

změny.  

V 7. ročníku si žáci uvědomí pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i druhým - program Krása 

a také se budou věnovat tématu Návykové látky.  

V 8. ročníku se žáci opět věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu - program 

Na netu a také budou prohlubovat své poznatky o lidské sexualitě, prostor je věnován také lásce a 

partnerství v programu Sexualita.  

V 9. ročníku zakončíme působení v oblasti prevence programy Rizikové sexuální chování a Za hranou, 

který vede žáky k zamyšlení nad postavením minorit v naší společnosti a dává si za cíl předcházet vzniku 

extremistických názorů a postojů, což je ve společnosti stále velice aktuální téma.  

Všechny programy mohou být realizovány díky finanční podpoře Libereckého kraje, našeho města 

Český Dub, velice tímto děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu školy v preventivních 

aktivitách.  

Mgr. Kateřina Řídká 

 



 
 

Sekundární prevence 

Každý rok probíhají v několika třídních kolektivech také intervence, které letošní rok vede Mgr. Jan 

Molnár., ředitel společnosti Maják o. p. s. 

Součástí intervencí je diagnostika vztahů ve třídách a následná systematická práce s třídním 

kolektivem. Cílem těchto intervencí je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů 

a posílení zdravého třídního klimatu. 

Odborník spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho vedení. Naší snahou je naučit děti 

řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím předcházet vzniku 

rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se řeší 

časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy. 

Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě. 

Mgr. Kateřina Řídká   

 

školní kolo zeměpisné olympiády 

Školní kolo zeměpisné olympiády si zkusil každý žák v hodině informatiky. Do okresního kola 

postupují 3 nejlepší v ročníku, kde osmý a devátý 

ročník je dohromady v jedné kategorii. 

kategorie A (6. ročník) - 1. Lukáš Gatter (VI.A), 2. 

Ondřej Kopecký (VI.A), 3. Vojtěch Parma (VI.B) 

kategorie B (7. ročník) - 1. Josefína Anna Jenčová 

(VII.A), 2. Nela Šiknerová (VII.B), 3. Karolína Kučerová 

(VII.C) 

kategorie C (8. a 9. ročník) - 1. Jonáš Čeřovský (IX.A), 2. 

Leona Gushlová, 3. Filip Honsejk (IX.A) 

Všem postupujícím gratuluji a přeji Vám úspěšný výsledek 23.2. v okresním kole.  

Mgr. Lenka Tichá (učitelka zeměpisu) 

 

Lyžařský kurz 

Po Covid - pauze jsme spolu se 7. ročníkem vyrazili na 

svahy do našich překrásných Krkonoš, a to přímo do 

Skiareálu Herlíkovice - Bubákov. Název střediska 

Bubákov nás neodradil a všichni jsme se statečně vrhli 

dobýt místní kopce. Rozdělili jsme se podle výkonnosti 

na 4 družstva. Složení družstev se každým dnem 

měnilo nejen díky stoupající výkonnosti členů, ale také 

díky zásahům matky přírody v podobě zdravotních 

obtíží. Někteří byli mistři prkýnek už od prvního dne, 



 
 

někteří museli trochu potrénovat, ale nakonec jsme se, i když s malými ztrátami, úspěšně doklouzali 

do cíle.  

Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Martina Růžičková, Mgr. Tomáš Pražák, Mgr. Martina Neuhäuserová 

 

Charitativní akce 

Na podzimní charitativní akci Život dětem získala naše škola prodejem předmětů s logem částku 6850 

Kč, prodejem kytiček (Český den proti rakovině) 7852 Kč a výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky je 6331 Kč. 

Děkujeme žákům 9. ročníku za realizaci obou akcí a všem, kdo na tyto projekty přispěli. 

                                                                                                                                         Mgr. Kateřina Kotrbatá 

Olympiáda z českého jazyka 

V letošním roce proběhl už 48. ročník Olympiády českého jazyka a naši žáci nemohli chybět. Letošní 

školní kolo této olympiády vyhrál Kryštof Jenč z IX. A, druhé místo obsadila Julie Knoblochová též z IX. 

A a na třetím místě se umístila Sabina Machová z IX. B. Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům 

soutěže. První dva výherci postupují do okresního kola této soutěže. 

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

 

Kurz bruslení 

První tři dny po jarních prázdninách probíhal pro zájemce z 6. tříd kurz bruslení na zimním stadionu v 

Turnově. Žáci se zdokonalili ve svých dovednostech na bruslích a užili si i přes pár modřin tento sport.  

Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Martina Neuhäuserová a Milena Beranová (vedoucí kurzu) 

 

Matematický klokan 

V březnu se opět po dvou letech mohla uskutečnit mezinárodní soutěž Matematický klokan. Žáci jsou 

rozděleni do čtyř kategorií a musí se vypořádat s řadou zajímavých úloh. 

A jak to letos dopadlo? Nejlepším Cvrčkem (2. a 3. tř.) je Anna Šafaříková ze 3. B. V kategorii Klokánek 

(4. a 5. tř.) zvítězil Jiří Rybář ze 4. B., kategorii Benjamín (6. a 7. tř.) vyhrála Josefína Jenčová ze 7. A. 

Mezi nejstaršími Kadety (8. a 9. tř.) byl nejlepší Radim Tesner z 9. B. Celkem se soutěže zúčastnilo 222 

žáků. 

Všem děkuji za účast a gratuluji vítězům. 

Martina Pánková (organizátorka soutěže) 

 

Minifotbal 8. a 9. třídy 

Chlapci nejstarších ročníků se zúčastnili minifotbalového turnaje na ZŠ Aloisina výšina. Pořadí 

vyrovnaných zápasů určilo až skóre, kdy hoši nastříleli nejméně gólů, proto nepostoupili. Ocenit si však 

zaslouží odpovědná hra a precizní obrana.  



 
 

 

ZŠ Český Dub - ZŠ Lužická 9:0 

ZŠ Český Dub - ZŠ Lesní 0:0 

ZŠ Český Dub - ZŠ Aloisina výšina 1:1 

Mgr. Matěj Hodač (učitel Tv) 

 

Večerní představení v divadle F. X. Šaldy 

Zájemci ze třídy IX. A okusili atmosféru večerního 

divadelního představení. Hlavním tématem nové hry od 

izraelské autorky Moje první židovské Vánoce bylo 

hledání identity v rodinách s židovskou tradicí. Hra 

nabitá různými emočními momenty se velmi líbila a 

doufejme, že bude motivovat žáky divadlo navštěvovat 

častěji. 

Mgr. Matěj Hodač a Markéta Tvrzníková (třídní učitel a asistentka IX. A) 

 

Florbal 4. - 5. ročníků 

Dne 7. 4. 2022 jsme se zúčastnili turnaje ve florbale na 

liberecké ZŠ Lesní. Sjelo se celkem 5 škol, které se mezi sebou 

utkaly ve vzájemných zápasech. Náš tým složený ze 12 žáků ze 

4. a 5. tříd se umístil na celkovém 4. místě. Konkurence byla 

opravdu veliká, ale přesto byla radost veliká aspoň z jedné 

výhry nad Višňováky. 

Pořadí škol: 1. místo - ZŠ Husova, 2. místo - ZŠ Doctrina, 3. 

místo - ZŠ Lesní, 4. místo - ZŠ Český Dub, 5. místo - ZŠ Višňová 

Mgr. Helena Knoblochová (sport na 1. stupni) 

 

Turnaj ve vybíjené 

Celkem 9 chlapců a 1 dívka se ve středu 20. 4. 

2022 vydalo do Liberce na ZŠ Barvířská, aby se 

utkali v základní skupině turnaje škol ve vybíjené. 

V prvním zápase se nám podařilo zvítězit nad ZŠ 

Chrastava 12:7. Poté jsme ihned bez delší pauzy 

hráli s místní ZŠ Barvířská. Byl to velmi napínavý 

souboj. V prvním poločase jsme vyhráli 6:4, ale ve 

2. půlce nám soupeř vybil 3 nejlepší hráče a 

nedokázali jsme pak udržet vítězství a prohráli 

jsme těsně jen o jednoho vybitého. Jako poslední 



 
 

soupeř se proti nám postavili žáci ze ZŠ Doctrina, kterou jsme s přehledem porazili 11:7. O vítězi tedy 

rozhodoval poslední zápas mezi Chrastavou a ZŠ Barvířská. V prodloužení nakonec i díky velkému 

povzbuzování místních vyhrála ZŠ Barvířská a stala se celkovým vítězem.  

 

Naše škola tedy jen těsně skončila na 2. místě. Určité zklamání to bylo, ale těší nás, že naše škola 

dokázala být v Liberci obávaným soupeřem. 

Pořadí škol: 1. místo ZŠ Barvířská, 2. místo - ZŠ Český Dub, 3. místo - ZŠ Chrastava, 4. místo ZŠ Doctrina 

Mgr. Helena Knoblochová (sport na 1. stupni) 

 

Turnaj ve volejbale 

Reprezentanti školy navštívili ZŠ Sokolovská, aby se 

utkali v turnaji okresního kola ve volejbale. Trochu 

silnějšími soupeři byli žáci ZŠ Ještědská a ZŠ 

Sokolovská, nad týmem ZŠ Barvířská však chlapci měli 

výkonnostní i technickou převahu. Děkujeme za účast.  

Mgr. Matěj Hodač (učitel Tv) 

 

Matematická olympiáda 

V okresním kole Matematické olympiády obsadila Josefína Anna Jenčová ze 7. třídy skvělé 3. místo a 

dosáhla tak dalšího matematického úspěchu. V kategorii 6. tříd nás vzorně reprezentovali Eliška 

Komňacká a Vojtěch Parma. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Martina Pánková (učitelka matematika) 

 

McDonald´s cup 2022 – fotbal 

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme se zúčastnili 

okrskového kola fotbalového turnaje McDonald´s 

cup. Z naší školy bylo vybráno 10 žáků ze 2. - 3. tříd 

a 11 žáků ze 4. - 5. tříd. Naším soupeřem byly týmy 

ze ZŠ Hodkovice n. M.  Bohužel se ani v jedné 

kategorii nepodařilo našim hráčům zvítězit. Mladší 

fotbalisté prohráli 4 : 8, ti starší 1 : 8. Počasí nám 

ale přálo, kluci a dvě děvčata hráli s velkým nasazením, takže si pěknou odměnu - sportovní vak - jistě 

zasloužili. 

Mgr. Helena Knoblochová (sport na 1. stupni) 

 



 
 

Biologická olympiáda 

V okresních kolech Biologické olympiády naší školu reprezentovali 4 žáci. Nejlepšího výsledku dosáhl 

Filip Goll, který se umístil na 10. pozici. 

 

Ukázka sokolnictví 

3. 5. 2022 měli žáci 1., 3. a 4. ročníků příležitost prohlídnout si 

z blízka některé dravce a sovy. Seznámili se s jejich způsobem 

života a dokonce je viděli i za letu. Základy sokolnictví jim 

předvedl pan Straka. 

 

 

Atletický trojboj - okr. finále Liberec 

Ve čtvrtek 19. května se 6 žáků a 3 žákyně z naší 

školy zúčastnili okresního finále v atletickém 

trojboji. Zástupci 2. - 5. ročníků se utkali v 

disciplínách sprint  50 m, hod kriketovým míčkem a 

skok do dálky. Z našich 9 reprezentantů se třem 

podařilo získat ta nejlepší umístění a zajistili si 

postup do krajského finále, které se uskuteční 2. 6. 

v Turnově. Držme jim proto pěsti, ať se jim podaří 

zvítězit i tam. 

Nejlepší naši atleti: 1. místo - Jakub Mečíř (chlapci 4. tříd), 2. místo Matěj Kupec (chlapci 2. tříd), 3. 

místo Lucie Gajdáčková (dívky 2. tříd). I ostatní naši závodníci se snažili a hezky se umístili v konkurenci 

dohromady asi 250 závodníků okresu Liberec. 

Mgr. Helena Knoblochová (sport na 1. stupni) 

 

Deváťáci učili na prvním stupni 

1.6.2022 jsme na Den dětí měli možnost stát se 

na jeden den učitelem prvního stupně. Zjistili 

jsme, že být učitelem není žádná legrace. 

Podklad pro výuku nám poskytli třídní učitelé, 

ale někteří žáci devátých tříd si vymysleli i 

vlastní program. Děti prvního stupně byly moc 

hodné a všichni jsme si to užili. 

Ondřej Rybář a Nikol Linková (žáci IX.B) 

 

 



 
 

Pohádkový park pro MŠ 

2.6.2022 se uskutečnil Pohádkový park pro mateřskou školku. V parku jsme byli 

rozmístění na stanovištích s úkoly, které děti v doprovodu paní učitelky úspěšně 

plnily. Největší obdiv sklidil tančící Mickeyho klubík, princezny a fotbalisti, líbil se 

i Pat a Mat, kočky a koníci. Na konci všichni dostali sladkou odměnu. 

Nikol Linková a Ondřej Rybář (žáci z IX.B) 

 

Český den proti rakovině 

Při této charitativní akce jsme letos vybrali 10430 Kč. Výtěžek sbírky bude použit ve prospěch výzkumu, 

vybavení onkologických center a pro zlepšení péče o pacienty. Děkuji žákům 9. ročníku a všem, kdo 

přispěli. 

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí 

 

Atletický trojboj - krajské finále 

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se tři žáci naší školy zúčastnili 

krajského finále v atletice. Do Turnova se sjelo 

přibližně 180 nejlepších závodníků z celého 

libereckého kraje, kteří postoupili z prvních 4 míst v 

okresech Liberec, Jablonec, Semily a Česká Lípa. V 

disciplínách hod, skok a sprint na 50 m byla tedy v 

Turnově velká konkurence. A přesto jsme měli hned 

dva finalisty "na bedně". Jakub Mečíř ze 4.A skončil 

na 2. místě a Matěj Kupec ze 2.B získal bronz, 

přičemž stříbro mu uteklo jen o 1 bod. Pěkného umístění dosáhla i Lucka Gajdáčková ze 2.A, která 

skončila na 10. místě. A nebýt drobného zaváhání při startu v běhu, mohlo to být ještě lepší. 

Všem třem děkuji za vynikající reprezentaci naší školy a věřím, že se jim bude dařit i v dalších  letech a 

budou velkou motivací i ostatním spolužákům.  

Mgr. Helena Knoblochová (sport na 1.stupni) 

 

Pasování čtenářů 

V úterý 7. června navštívili prvňáci místní knihovnu, aby byli 

pasováni na čtenáře. Nejprve nás čekala krátká pohádka, 

kterou nám přečetla paní knihovnice Alena Tvrzníková a potom 

četly děti, aby ukázaly zda se v 1. třídě naučily číst. Někdo se 

stal výborným čtenářem, někteří čtenáři musí ještě hodně 

trénovat, aby se dobrými čtenáři teprve stali. Potom jsme složili 

čtenářský slib. Slíbili jsme, že se ke knížkám budeme hezky 

chovat, nebudeme je ničit a budeme pravidelně každý den číst. Pak již byli žáci pasováni rytířem 



 
 

Martinem Hessem na čtenáře. Děkujeme  paní Tvrzníkové a Martinovi za uspořádání tohoto programu 

a také za  krásný čtenářský diplom a knížku, kterou budeme číst ve 2. ročníku.  

Mgr. Kateřina Řídká, třídní učitelka 1. A 

 

Školní výlet IX.B 

12. června jsme jeli do kempu Kristýna. První den jsme 

se koupali v lomu Kristýna, druhý den jsme vyrazili na 

výlet na Popovu skálu, navštívili jsme i několik řopíků. 

Z výletu máme hodně zážitků a moc jsme si ho užili. 

R. Mohelská, R. Tesner a M. Moravcová (žáci IX.B) 

 

 

 

Cyklistický kurz 8. tříd 

I letos jsme se vydali s žáky 8. tříd na cyklistický 

kurz do Hamru na Jezeře. Počasí nás vyděsilo 

hned při cestě na Hamr, ale v průběhu dne se 

umoudřilo a my se mohli věnovat sportovním 

aktivitám. 

Hned druhý den jsme prověřili naši kondici, 

zručnost při výměně duší, vyvětrali lékárničky a 

ošetřili silniční lišeje. A protože kurz není jen o 

cyklistice, mohli jsme si vyzkoušet i jízdu na 

wakeboardu ve Wake parku Mnichovo Hradiště. 

Pak nás čekalo 32 km zpět na Hamr, z čehož měli 

někteří hrůzu, ale zvládli jsme to levou zadní. 

Očekávání nás učitelů, že si večer odpočineme, protože všichni padnou únavou, se nenaplnila....hned 

po příjezdu se neúnavní sportovci dožadovali balónů a raket a šli hrát volejbal, nohejbal a 

badminton....nezmaři... 

Středa proběhla opět v duchu objevování netradičních sportů. Dopoledne jsme se vydali na jezero s 

paddleboardy, vykoupali se a zahráli si pétanque. Odpoledne jsme prozkoumávali koruny stromů v 

lanovém centru na Hamru, někteří z nás si odnesli na své kůži i obtisky kůry a větviček. Vyzkoušeli jsme 

místní beachvolejbalové hřiště a teplotu vody v jezeře. Také jsme museli vyvětrat jízdní kola a in-line 

brusle při cestě do Stráže na vyhlášenou zmrzlinu. A protože sportu není nikdy dost, dali jsme si po 

večeři turnaj v kinballu. 

Čtvrtek byl ve znamení map a mapových značek, buzoly a orientace v chatové osadě. Získané 

zkušenosti a dovednosti jsme prověřili v odpoledním orientačním běhu. Chvíli to vypadalo, že zpět na 

základnu dorazí jen malý skupinka cyklistů, a to přesně 3 kusy učitelů, ale nakonec to všichni zvládli a 

v bravurních časech doběhli do cíle. Poslední večer byl ve znamení táborových ohňů, opékání buřtů a 

testu odvahy. 



 
 

Cyklistický kurz jsme zakončili cestou z Hamru zpět do Českého Dubu ke škole. 

Iva Kotíková, Matěj Hodač a Martina Neuhäuserová 

 

ZOO - školní výlet 1. A, B 

Konečně se umoudřilo počasí a my jsme vyjeli s 

prvňáčky na 1. školní výlet. Vydali jsme se do ZOO 

Liberec. Užili jsme si krásné a pohodové 

dopoledne. Poznávali jsme zvířata, hráli si na 

hřišti a nakupovali suvenýry. Vyzkoušeli jsme si, 

jaké to je, když se o sebe musíme postarat sami. 

Zvládli jsme to na jedničku. Nikdo se nám 

neztratil a zapomenuté peněženky a batůžky se 

zase našli.  

Mgr. Řídká K. a Mgr. Hladká B. (učitelky 1. A, B) 

 

Slavnost slabikáře 

Prvňáčci měli štěstí, že se mohla letos uskutečnit 

tradiční Slavnost Slabikáře. Je to představení pro 

rodiče, při kterém se loučíme s knížkou, která nás celý 

rok provázela a některé trochu potrápila. Předvedli 

jsme rodičům, že už jsme šikovní prvňáčci, kteří umí 

krásně zpívat, přednášet a taky hrát divadlo. Slíbili jsme, 

že se ke knížkám budeme chovat pěkně a přes 

prázdniny alespoň jednu knížku přečteme. Na závěr nás 

čekalo překvapení v podobě výborného dortu - 

slabikáře, který jsme s chutí snědli. Tak vzhůru do světa čtenářů! 

Mgr. Řídká K., Mgr. Hladká B. (třídní učitelky 1. A, B.) 

 

Oslava konce školního roku 

Poslední dny ve školním roce si prvňáčci náležitě užili. Měli 

jsme sportovní den, besídku pro rodiče, školní výlet a také 

jsme vyrazili na mysliveckou chatu, kde jsme opékali buřtíky, 

hráli hry a užívali si krásného dne. Moc děkujeme místním 

myslivcům za to, že jsme mohli strávit dopoledne na jejich 

chatě. Den nám také osladila maminka Adámka Jisla, protože 

přivezla výborné makové a jablečné koláče pro všechny děti. 

Ve středu jsme pak sami připravovali zmrzlinové poháry s ovocem, abychom sladce zakončili náš 1. 

školní rok. Hurá, prázdniny! 

Mgr. Řídká K., Mgr. Hladká B. (třídní učitelky 1. A. B.) 



 
 

 

Sportovní den II. stupně 2022 

Letošní sportovní den II. stupně byl ve znamení Brännballu 

- netradiční hry ze Švédska. Počasí nám přálo až až, slunce 

pálilo, teplota se držela hodně vysoko, ale všechny 

zúčastněné týmy bojovaly jako o život. Viděli jsme spoustu 

krásných akcí, ať už při odpalech, tak při hře v poli. Někteří 

hráči odpalovali jeden "Home run" za druhým a nahráli pro 

svůj tým spoustu bodů. Skvěle si vedly všechny týmy, ale 

do malého finále se probojovali hráči a hráčky VIII.A a VI.B, 

do velkého finále žáci a žákyně 9. ročníků. Po urputných 

bojích se vítězem turnaje Brännballu stal tým IX.B, na 

druhém místě se umístil tým IX.A a na třetím místě tým 

VI.B. 

Po vyhlášení vítěze putovního poháru se v hale konal 

již tradiční volejbalový zápas mezi týmem složeným z 

žáků a žákyň IX. ročníků proti týmu učitelů. I přes 

obrovské sportovní nasazení se týmu učitelů 

nepodařilo zdolat skvěle hrající tým žáků a prohrál oba 

sety. 

Všem zúčastněným týmům na sportovním dni, ale také 

fanouškům z řad žáků, učitelů, asistentů, rozhodčím a 

trenérkám patří velké díky a hluboká poklona. Byli jste 

všichni skvělí! 

Matěj Hodač a Martina Neuhäuserová 

 

Deváťáci se loučí ... 

 

 

 

 

 

 

 


