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V minulém školním roce jsme se také zúčastnili soutěže Moje město Liberec. Hlavními tématy 

bylo 15 let v EU, 30 let svobody a 100 let se zvířaty. Soutěž byla organizována DDM Větrník.  

Z naší školy se zúčastnilo celkem 22 žáků. Na vyhlášení byli pozváni jen ti, kteří dosáhli alespoň 

50 bodů. Největší zastoupení jsme měli my.  

Z první kategorie se nejlépe umístil tým SPORŤÁCI (Petra Marková a Marek), který se umístil na 

9. místě.  Hned za nimi skončili VORVANI (Lukáš Pivoda a Štěpán Zuda).  

Ve druhé kategorii naše škola zaznamenala veliký úspěch. Tým KURO SHIRO (Eliška Hejná a 

Adéla Pokorná) získal úžasné 1. místo. Krásné 3. místo  patřilo týmu TI DIVNÍ BLÁZNI  (Tereza 

Kuntošová a Aneta Medková). Dále se na 7. místě umístil tým DEMENTO (Natálie Havlíčková a 

Monika Gregovská), 8. místo obsadily PÍŠŤALY (Adéla Brnová a Kateřina Zástěrová).  

 

MOJE MĚSTO LIBEREC 
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Do této soutěže se zapojili členové keramického kroužku. Na výběr měli hned z několika zvířat 

(tučňák, slon, lev, šímpanz atd.). Magdaléna Chybová se rozhodla vymodelovat slona. Ten se jí 

tak moc povedl, že s ním obsadila krásné 2. místo.  

100 LET ZOO 

Jedná se o výtvarnou a literární soutěž. Tématem pro rok 2019 bylo BEZPEČNOSTNÍ PÁS 

V AUTOMOBILU. Prostřednictvím obrázků měli účastníci naučit dospělé se v autě poutat.  

Naše škola měla zastoupení hned několika žáků druhých ročníků. Nejúspěšnější byla Nermine 

Saidani, která obsadila ve své kategorii 5. místo v celé ČR.  

VŠICHNI JEZDÍ PŘIPOUTANÍ 

Pro tento rok měla soutěž společné téma JSME TU BEZ RODINY. Všichni účastníci byli motivováni 

textem, který citoval vzpomínku vězně terezínského ghetta. Popisuje osud sirotka, za zdmi 

Terezína.  

Tímto tématem se nechali inspirovat žáci z loňské 4. třídy a této soutěže se zúčastnili. 

Nejúspěšnějsí byla Natálie Laurynová, která se umístila na úžasném 5. místě v první kategorii. 

Její obrázek měl název Děti v Terezíně.  

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU TEREZÍN 
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  Loňský školní rok na naší škole proběhlo hned několik soutěží. Těch z ANGLICKÉHO JAZYKA se 

účastnili pouze žáci 2. stupně. Konkrétně 18 dětí. Avšak do okresního kola postoupil pouze Tran 

Minh Chau, který se umístil na 11. místě.  

Dále se mohli žáci loňské 8. a 9. třídy zúčastnit olypiády i z ČESKÉHO JAZYKA. Ze 17 žáků byli 

úspěšní řešitelé dva, a to Tran Minh Chau z 9. třídy a Eliška Hejná z 8. třídy.  

 

SOUTĚŽE V ANGLICKÉM A ČESKÉM JAZYCE 

Naše škola  byla úspěšná hned v několika sportech - florbal (hoši, dívky), přehazovaná, vybíjená a 

atletika.  

Ve FLORBALE chlapci (4. a 5. třída ale i 2. stupeň) v okresním (základním) kole skončili na 4. 

místě, zatímco dívky (4. a 5. třída) to dotáhly až na 1. místo. V krajském kole dívky (4. a 5. třída) 

vybojovaly pro naši školu čestné 4. místo. 

V PŘEHAZOVANÉ žáků 3. a 4. tříd jsme se v základním kole dostali na 1. místo, které nám 

umožnilo postup do okresního kola. Zde jsme skončili na bronzovém 3. místě. 

Ve VYBÍJENÉ jsme dopadli též dobře. Vybraní žáci z 5. tříd nám zajistili v okrskovém kole 1. místo. 

Následně v okresním kole krásné 2. místo. 

Na ATLETICKÉM trojboji s Adamem jsme byli úspěšní hned několikrát. Na 1. místě se umístil 

Binder, na 3. místě Světnička a na 5. místě Mlčochová.  

 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 

Loňský školní rok se náš školní sbor Slunečnice zúčastnil soutěže. Ta se konala v Jablonci nad 

Nisou. Sešly se zde sbory z celé České republiky. Slunečnice vybojovala bronzové pásmo.    

SOUTĚŽ SBORŮ 
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Logická olympiáda: V krajském kole logické olympiády uspěl Ondřej Dobrev na 14. místě a 

Michal Nidrle na 35. místě. 

 

Dějepisná olympiáda: Do okresního kola dějepisné olympiády se probojovala Tereza Kuntošová. 

 

Matematická olympiáda: V matematické olympiádě se v kategorii Z5 umístila Lilian Dobrevová 

na 1. - 2. místě, Ondřej Dobrev na 5. - 7. místě, Filip Groh obsadil 8. - 10. místo, Matěj Kovář 12. 

- 16. místo, Diana Veselovská 12.-16. místo.  

V kategorii Z7 se umístil Kristian Koutek na 20. - 23. místě. V kategorii Z8 se umístila Tereza 

Kuntošová na 11. místě. 

 

Fyzikální olympiáda: V okresním kole olympiády zaměřené na fyziku si Tereza Kuntošová  

zasloužila 12. místo, Tran Minh Chau 17. místo a Sabina Bábelová 18. místo. 

 

Biologická olympiáda: V okresním kole biologické olympiády si Kristian Koutek vybojoval 16. 

místo. 

 

Pangea: V matematické soutěži Pangea se jako 8. v kraji umístila všestranně nadaná Liliana 

Dobrevová. 

 

Matematický klokan: V krajském kole matematického klokana se na 1. místě umístil Alan Peša. 

 

Testování SCIO:V testování společností SCIO se Ondřej Dobrev dostal na 2. místo v kraji z 

matematiky A OSP. 

VĚDECKÉ SOUTĚŽE 
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  Na naší škole se 20. června pořádala zahradní slavnost. Výtěžek z akce půjde na pomoc rodině 

Novákových. V rozhlase jsme slyšeli, že se vybrala úžasná částka 36 500 korun českých. 

Na slavnosti byla spousta atrakcích. Děti si mohly zaskákat na skákacím hradu, zasoutěžit si, 

nechat si na obličej namalovat obrázek a vyrobit si boty, což nemusely pouze děti. Milovníci koní 

si mohli zajezdit na koni.  

Bylo možné si zde koupit marmeládu, šťávu a další skvělé výrobky našich žáků. Nechybělo ani 

opékání buřtů, mojito a skvělé palačinky od našich deváťáků. 

Zvládli jsme to i za nepříznivého počasí. Nejdříve vypadalo, že bude hezky, ale v průběhu přišla 

menší přeháňka, kterou jsme zvládli. Na konci slavnosti se dražil poslední koláč, a co jsem slyšela, 

byla to vysoká částka.  

Menší zajímavost na konec. U hmatového stanoviště byl jeden záludný úkol.  Soutěžící museli 

uhodnout podle hmatu nosorožce. Kromě nosorožce zde také padaly tipy jako jednorožec, slon, 

šelma, hroch a méně častěji i další zvířata, třeba opice, dinosaurus, kozel, mamut, kráva, osel, 

srneček či prase. 

 

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
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Na začátku roku jsme všichni začali dělat projekt, respektive návrh školní zahrady. Všichni jsme 

se snažili mít tu nejlepší, nejreálnější a nejhodnotnější práci.  Návrhy probíhaly ve skupinách, 

v celých třídách nebo jen v jejich částech.  Často padaly návrhy typu: zvýšené záhony, jezírko, 

stromy, keře a sezení. Kuriozity jako zvětšení hradu, dále venkovní učebna, anebo měření 

stromů. 

 Tak tedy projekt nebo soutěž? Obojí.  Sice se soutěžilo o nejlepší výtvor (ten patří 7. třídě 

skupině paní učitelky Fejfarové), ale doufám, že vedení školy i zahradník přihlédne ke všem 

soudným návrhům. Jen některé návrhy bych z revitalizace zahrady vyřadil.  

Jak to shrnout? Projekt i soutěž a zároveň hezké procvičení kreativních funkcí našich mozků. 

Hlavně možnost říct, co na školní zahradě chceme, na což jako žáci moc často právo nemáme. Na 

závěr jen doufám, že jsem vás neunudil k smrti a že další „ProjektoSoutěž“ na sebe nenechá 

čekat dlouho! 

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA – projekt nebo soutěž? Obojí! 
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Londýn. Portsmouth. Brighton. Eastbourne. Tato města jsme navštívili, když jsme byli v květnu 

na zájezdu v Anglii. Jeli jsme tam autobusem, který nás vozil i po Anglii. Přes Lamanšský průliv 

jsme přepluli na trajektu. Moře bylo klidné a nikdo neměl mořskou nemoc. Důležitá věc – 

autobus měl wifinu. 

První a poslední den jsme byli v Londýně. Navštívili jsme hrad Tower. Dříve to bylo královské 

sídlo a vězení. Dnes je tam vystavená královská koruna a další klenoty. Také jsme jeli lanovkou 

přes Temži a nadzemní dráhou. Byli jsme na mostě Tower Bridge, viděli jsme nejvyšší budovu ve 

Velké Británii, která se jmenuje Shard. Navštívili jsme také Greenwich, kde je nultý poledník. Jeli 

jsme na ruském kole London Eye. Na dlouhé procházce po Londýně - viděli jsme Buckinghamský 

palác, kde sídlí královna, věž s hodinami Big Ben, náměstí Trafalgar Square. Projeli jsme se po 

Temži na lodi.   

V Brightonu je velké přístavní molo, na kterém jezdí vlak. Podél moře je pláž a promenáda. Je Z 

velké akvárium a uvnitř je skleněný tunel se žraloky. 

V Portsmouthu jsme navštívili válečné námořní muzeum. Jsou tady vystavené staré válečné 

lodě, například Victory, na které bojoval admirál Nelson. U moře je vyhlídková věž Spinnaker 

Tower, na kterou jezdí výtah a nahoře je vyhlídková plošina s prosklenou podlahou. 

Bydleli jsme po skupinkách v rodinách v Eastbourne. Rodiny nás ráno dovezly k autobusu a večer 

nás zase vyzvedly. Každý den se nám postaraly o snídani a večeři. 

Domů jsme dovezli suvenýry pro naše rodiny a kamarády. Zájezd do Anglie se podařil a moc se 

nám líbil. 

 

ZÁJEZD DO ANGLIE 
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1. JAKÝ JE TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL? 

Paní učitelka Růtová. 

2. NA JAKÉHO UČITELE SES NEJVÍC TĚŠIL O PRÁZDNINÁCH? 

Na paní učitelku Růtovou. 

3. TEŠIL SES DO ŠKOLY? 

Ne, jasný ne.  

4. NA CO SES TĚŠIL NEJVÍC?! 

Na kamarády.  

 

ROZHOVOR S ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY 

1. BAVÍ VÁS UČIT DĚTÍ? 

Ano, pokud nezlobí . 

2. JAK SE  VÁM LÍBÍ U NÁS VE ŠKOLE? 

Líbí, moc se mi tu líbí. 

3. MÁTE RÁDA DĚTÍ? 

Ano, mám. 

4. CHUTNAJÍ VÁM OBĚDY V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ? 

Ano, chutnají moc.  

5. KTERÁ TŘÍDA JE PODLE VÁS NEJLEPŠÍ A NEJHORŠÍ NA UČENÍ? 

Nelze říct. Záleží na tom, jak děti s učitelem spolupracují.  

 

 

ROZHOVOR S UČITELEM NAŠÍ ŠKOLY 
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      1.         

      2.         

    3.           

  4.             

       5.        

    6.           

7.               

   8.            

 Komiks by měl být VTIPNÝ. 

 Odevzdán nejpozději do 30. 11. 2019 p.ú. Moravcové.  

 Nejlepší bude otisknut v dalším vydání časopisu. 

 Jeho autor bude odměněn.  

1. 45 minut školy. 
2. Jídlo po konci vyučování.  
3. Celý školní den.  
4. Předmět, kde se pracuje s čísly.  
5. ,,Hra, kde musíš porazit soupeře.  
6. Jaké je logo naší školy? 
7. ... škola (Jaká?)  
8. Jak se jmenuje tým, který se stará o časopis? 


