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Byla to opravdu zvláštní doba a zároveň velká zkušenost, která nás ve školním roce 2020/2021 

potkala. I přes to všechno jsme nezaháleli a společné chvíle jsem si užívali.  

Hezky se usaďte, vezměte brýle a ponořte se do čtení našich zážitků.  

LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK 

V loňském školním roce se naše třída zapojila do projektu "Les ve škole". Naplánovali jsme si výlety 

do lesa i do blízkého okolí školy. Aby nás poznávání přírody více bavilo, vyrobili jsme si maňásky z 

ponožek. Ponožky měly obličej i své jméno. Děti si je pak braly na výlety s sebou a stávaly se jejich 

průvodci. 

LES VE ŠKOLE V 1. TŘÍDĚ 
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Počasí nám na školní výlet opravdu nepřálo. Lilo jako z konve, co teď?  Paní učitelky sáhly do kapsy 

a ejhle záložní plán. IQ PARK bude to pravé ořechové. Byla tam zábava, spousta super exponátů a 

mohli jsme si vše vyzkoušet. Výlet jsme si užili na maximum.  

 

KDYŽ PRŠÍ, DRUHÁCI MAJÍ ZÁLOŽNÍ PLÁN 
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V loňském roce jsme se zúčastnili "Dopravní soutěže mladých cyklistů ON-LINE". 

Vyhlašovatelem bylo Ministerstvo dopravy ČR. Téma znělo – zmapování trasy domov – škola – 

domov. Výsledky soutěže nejsou zatím známy. Tak nám držte palce. 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ ČTVRŤÁKŮ 
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Šesťáci se v rámci domácího úkolu z dějepisu na chvíli převtělili do řeckých bohů a bohyň. I v 

nelehké situaci si všichni dokázali s kostýmy poradit a vznikly z toho opravdu povedené práce! 

Poznáte na fotografiích samotného Dia, božského kováře Héfaista, Poseidona či bohyni lovu 

Artemis? 

ŘEČTÍ BOHOVÉ ZE 6. TŘÍD 



 

7 
 

  

V rámci tématu Jídlo a svět jsme dělali projekt Naše talíře hýbou světem, kde žáci sami vyvozovali 

závěry, jak poloha dané země ovlivňuje lokální zemědělství. Dále jak se tyto plodiny podílejí na 

skladbě místního jídla a jak se to vše odráží na obezitě v zemi. 

TALÍŘE SEDMÁKŮ HÝBOU SVĚTEM 
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I žáci osmých tříd se zapojili do tématu ekoškoly Jídlo a svět.   Projekt se nazýval Národní kuchyně. 

Jednalo se o propojení několika předmětů (zeměpis, pracovní vyučování, výtvarná výchova). 

Projekt byl zaměřen na jídla typická pro danou zemi. Dále na lokalizaci surovin, které se ve 

vybraném státě pěstují či chovají. V neposední řadě konkrétní recept s postupem přípravy 

pokrmu.  

NÁRODNÍ KUCHYNĚ V OSMÝCH TŘÍDÁCH 
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EZOPOVY BAJKY ZE SEDMÉ TŘÍDY 

LAKOMEC 

Když své věci používat přestaneš – 

a může to být klidně „cash“ – 

pak každý člověk by se z toho pic´- 

ty věci jsou ti totiž úplně na nic! 

Matěj 

LAKOMEC 

Mít něco, co člověk používá,  

je lepší než si nic neužívat. 

Je to stejné jako nemít nic – 

to, aby se z toho jeden pic! 

Terezka 

 

LAKOMEC 

Peníze si nech, stejně jednou sám 
zůstaneš -  

a do hrobu si je vzít nestihneš! 

David 

 

HAVRAN A LIŠÁK 

Předvést se chtěl a pyšný byl, 

chytrý lišák však jeho pýchu skolil. 

Jirka 

 

HAVRAN A LIŠÁK 

Na lichotky si pozor dej, 

vážnost myšlenek na mysli měj! 

Honza 

 

HAVRAN A LIŠÁK 

Lišák měl chuť  

a havran sýr. 

Pak stačí pár lichotek 

a malá lež k tomu,  

havran už pýří se,  

sýr letí k zemi! 

Lišák ho popadá,  

takhle to dopadá… 

Adél 

 

HAVRAN A LIŠÁK 

Lichotky, když někdo užívá,  

přítel se v něm často neskrývá. 

Milan 

 

LIŠÁK A HROZNY  

Co zdálo se sladké jako med,  

může se zprotiviti hned. 

Juli 

 

VLK A PES 

Lepší svobodně si žíti, 

než u řetězu výti.  

Vašík 

 

ZEUS A ŽELVA 

Lépe je na tom ten, kdo žije ve svém skromně,  

než ten, co vychloubá se v cizím domě. 

Deniska 
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LIMERIKY SEDMÁKŮ 

Já miluju Německo,   Jel jsem takhle do Francie, 

tam mají fakt všecko:               stopla mě tam policie, 

oblečení, boty, jídlo   dostal jsem pokutu -      

i antibakteriální mýdlo!  za jedinou minutu! 

Moc ráda navštěvuji Německo. Už nechci jet do Francie 

Terezka 

 

Bydlíme v Liberci,  Když jedeme do Přerova,   

je to tu jak v blázinci,  tak nám cesta dlouho trvá. 

prší tady celý den,  Když si ale povídáme   

nemůžeme chodit ven, a někdy i zazpíváme, 

to se děje v Liberci.  rychleji nám uteče cesta do Přerova… 

Šimon 

Každý víkend jezdím k Praze,  Mám svého bratrance v Londýně,  

nakupuje se tam blaze.  myslím, že tam sní o víně. 

Pro mě radost pohledět  Tvrdí, že žije studiem, 

na ten skvělý pražský svět…  však poslouchám to s údivem. 

Jen škoda, že je tam draze!  To ať vypráví své blondýně!  

Julka 

 

Turisty Praha láká prostě: 

sochy na Karlově mostě  

a pod ním řeka Vltava 

tomu jiskru dodává.  

Chrám svatého Víta 

každého vždy vítá,  

pražský orloj nesmí chybět, 

bez něj by to nebyl výlet.  

Fotka sem, fotka tam, 

kostel, kam se podívám. 

Památky na každém rohu –  

i já si je fotit mohu.   

Lea 

 

Byl jeden pán z Číny,   Jeden pán z Vídně 

co prodával džíny.   chtěl jíst jenom střídmě. 

Když jich hodně neprodal,  Měl ale rád párky 

tak na ně pak slevu dal.  z té nejlepší várky. 

A prodal vše, chytrý pán z Číny. Je z něj tlusťoch z Vídně! 

Matěj 

 

Při cestě do Paříže    

dostal jsem se za mříže. 

Zavřeli mě za krádež,  

prý tu krade spíš mládež.  

Snadno se za mříže dostaneš u Paříže! 

Na výletě v Berlíně 

Dostal jsme se k vitríně: 

Prodej bronzu, stříbra, zlata? 

Zvítězila sladká vata! 

Dopadla jsem dost bídně po té vatě 

v Berlíně! 

Deniska    
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S příchodem jara měly děti za úkol vytvořit ze sebe jarní postavu. Zde se můžete podívat na ty 

nejpovedenější z nich. Nejlepší výtvory si odhlasovaly děti ve třídě samy. 

 

JARNÍ POSTAVA VE 4. A 
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Po návratu na prezenční výuku se 8. A zúčastnila programu v Divizně. Po delší době jsme mohli 

společně někam vyrazit a užít si program Hořká chuť čokolády.  

Žáci byl aktivně zapojováni do aktivit prostřednictvím skupinové práce, práce s textem a třeba i 

„vžíváním se“ do života jiných dětí na naší planetě. Zjistili, že věci, které jsou pro ně běžné (mobilní 

telefon, MHD, škola, hraní si s kamarády …), mohou být pro jiné děti jen snem a touhou. Dále, že 

za čokoládou se skrývá dětská práce, chudoba, nerovnost, nedostatečná právní ochrana. Byly jim 

také představeny certifikace produktů, které jsou proti těmto činům. S tím byla spojená i aktivita 

přiřazování jednotlivých druhů čokolád na našem trhu.  

Na závěr děti navrhovaly možnosti, jak snížit dětskou práci a další negativní věci, které jsou spojené 

s čokoládou. Nechyběla ani ochutnávka 😊. Moc jsme si program užili a budeme se těšit na další. 

HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY 
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Žákům františkovské ZŠ Švermova se podařil zcela unikátní objev. Jednoho dne se jim mezi 

obvyklými úkoly z českého jazyka, angličtiny a jinými běžnými předměty objevil tajemný vzkaz – 

jakýsi neidentifikovatelný mimozemský subjekt žádal o navázání spojení.  

     Po počátečních rozpacích se mezi touto bytostí a žáky rozvinulo mnohdy až dojemné přátelství.  

     Začalo to pozváním na svačinu (Ahoj ufone, tady máš koláčky a ať ti chutnaj! Lukáš), 

následovalo seznámení s pozemskou živou i neživou přírodou (Ufone, posílám ti můj pokus a taky 

fotku zvířete, které žije blízko H2O. Kája – Ahoj Ufone, tak půlku úkolu mám za sebou. Byla to 

celkem fuška. Bára). To vše se samozřejmě neobešlo bez nalezení společného dorozumívacího 

jazyka (Dobrý den, ufone! Byl jsem na místě, ale žádný papírek s kódem jsem nenašel! Míša). 

     Vše nasvědčovalo tomu, že se děti se svým mimozemským přítelem setkají. K tomu bohužel 

nakonec nedošlo. Proč? Na vině byly letošní extrémně nepříznivé klimatické podmínky (ufoni se 

prostě bojí sněhu). Všichni ze Švermovky ale věří a doufají, že k setkání určitě dojde někdy v blízké 

budoucnosti. Už teď se ale ti nejvěrnější a nejbližší pozemští přátelé našeho Švermufona mohou 

těšit na návštěvu planetária. 

      

UFO NEEXISTUJE? OMYL!!! 
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  Děti tak navázaly na znalosti o ptácích, které se učily v předešlých letech v prvouce a přírodovědě. 

Měly za úkol, vzpomenout si na ptáčky a na jejich názvy, které na podzim můžeme vidět v našem 

okolí. V loňském roce také v hodinách výtvarné výchovy, vystřihovaly a lepily ptáky do papírových 

krmítek a tvořily podzimní koláž ptáků.  

Pan Martin Pudil, ornitolog, který projektový den vedl, dětem nejprve zdůraznil, jak opatrně se 

s ptáčky musí zacházet a dal jim úkol, ať si vzpomenou, jaké ptáčky ve svém okolí vídají. Pro 

některé děti to bylo velmi těžké, v přelidněném městě občas zahlédnou nějakého letícího ptáčka, 

ale z blízka jich mnoho děti nespatřily. Velmi zajímavé bylo na vlastní oči spatřit, jak se samotní 

ptáci chytají a jak se lákají? 

Pan Pudil dětem ukázal velmi jemnou síť, která byla natažená na školním pozemku a v ní bylo již 

chyceno asi 5 ptáčků a byl slyšet jasný hlas zpěvu ptáků. Děti se zájmem pozorovaly vábničku a 

pana ornitologa, jak vyprošťuje ptáčky ze sítě a přemisťuje do plátěných pytlíků. Okamžitě se děti 

zajímaly proč? Pan Pudil vysvětlil, že ve tmě se ptáčci uklidní a sáček jim neublíží. 

Se zájmem tak děti pozorovaly, jak ornitolog vyjímá ptáčka, pomocí prstů jej pevně, ale šetrně drží 

na ruce a zkoumá: nejprve název ptáčka, poté délku křídel, zbarvení křídel, pohlaví, a nakonec 

okroužkovat a zapsat do evidence ptactva. Měli jsme štěstí, na pozemku školy bylo chyceno 

celkem 6 druhů ptáčků, a i když nám počasí nepřálo, projektový den byl velmi vydařený. 

 

ORNITOLOGIE A 5. B 
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K výročí Bedřicha Smetany jsme si prožili téměř všemi smysly hudebně – výtvarný projekt: Vltava.  

VLTAVA 3. B 

Hudba dokáže člověka přenést kamkoliv…třeťáky dopravila rovnou do Afriky. Vyrobili jsme si 

vlastní bubínky, dali jsme jim i pravá africká jména – Bujaka Šamala a naučili se pár afrických 

rytmů. 

AFRIKA VE TŘETÍ TŘÍDĚ 
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V rámci projektových dnů jsme vyrazili na exkurzi kozí farmy v Pěnčíně. A výlet to byl doopravdy 

úžasný. Rozdělili jsme se do dvou skupin a absolvovali program. Prohlídka dílny, kde se vyrábí 

skleněné korálky. Prohlídka ustájených zvířat, viděli jsme kozy a kozly, ovečky, malá prasátka, 

oslici, perličky, býky a krávy a další domácí zvířectvo. Součástí této prohlídky byla i ochutnávka 

sýrů. Dále následovala hodinová vyjížďka vláčkem, kde jsme si na konci prohlédli Kittlův dům. 

Úplně poslední mělo být tvoření z korálků, ale čas byl neúprosný a náramky si proto uděláme ve 

školní družině. 

DRUŽINA NA KOZÍ FARMĚ 
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  V rámci projektových dní školní družiny z projektu Šablony II jsme se hned v září vypravili 

autobusem od školy na báječnou výpravu za poznáním v našich Jizerských horách. Odvezl nás na 

Novou Louku a odtud jsme šli po modré značce kolem Blatného rybníka do zaniklé osady 

Kristiánov, kde jsme byli již očekáváni. 

Děti se ve stálé expozici muzea dostaly prostřednictvím zábavného programu do příběhu O skláři 

Lišákovi. Objevily tehdejší podobu a kouzlo bývalé sklářské osady. Nakonec hledaly legendární 

poklad čaroděje Tamanna. Při pátrání se dozvěděly o podstatě výroby skla a seznámily se s historií 

a příběhy lidí z osady. 

Vše se převážně odehrávalo v tzv. „Liščí boudě“, nově zrekonstruované budově bývalého domku 

pro skláře, a jejím okolí.  V přístřešku venku je „dílna“ a všichni si tam podle vlastní fantazie navlékli 

z korálků lišácký náhrdelník nebo náramek.  Nazpět jsme skoro utíkali, protože odměna ve formě 

nanuku na Nové Louce byla velmi lákavá :o) Poté nás autobus dopravil zpět do školy. Počasí nám 

přálo, program byl fajn, odpoledne jsme si opravdu užili. 

 

LIŠČÍ BOUDA S DRUŽINOU 
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Loni jsme se rozhodli poznávat neobvyklá řemesla. Jako první jsme pozvali do školní družiny paní 

Růžičkovou, která se věnuje práci se sklem. Navštívila nás celkem dvakrát. Žáci prvního a druhého 

oddělení školní družiny si pod jejím dohledem vyrobili jednu nebo dvě kytičky dle své fantazie.  

Povyprávěla jim o vzniku a zajímavostech sklářského řemesla. Nakonec paní Růžičková předvedla 

kouzlo … jak se z prutu skla pomocí ohně stane během pár minut zvířátko, korálek, 

mimozemšťánek, … prostě cokoliv, co si kdo přál. Kdo chtěl, mohl se následně domluvit doma 

s rodiči a výrobek další den zakoupit.  

Naučný program se všem moc líbil a už se těšíme, jaké řemeslo poznáme příští týden. Využíváme 

šablon MŠMT. 

 

KORÁLKOVÁ DÍLNA V DRUŽINĚ 
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  V chladný den k nám do školní družiny přišla paní Vendy Košková, aby druháky seznámila s dalším 

zajímavým starým řemeslem – drátováním. Pod jejím vedením si žáci vyrobili kytičku. 

Zjistili, že není vůbec lehké si drát „ochočit“, že ho musí nejprve rukou pomocí hadříku zahřát, aby 

se nechal ohýbat tak, jak je potřeba. Po vytvoření okvětních lístků následovalo jejich tzv. vyplétání. 

Tato činnost nám zabrala asi nejvíc času. Nakonec každý vytvořil ze tří korálků pestíky a drátěná 

nádhera byla na světě 😊.  V průběhu tvoření jsme se dozvěděli i něco málo o drátenickém 

řemesle. Děkujeme paní Vendy, že si našla čas a naučila nás tuto techniku. 

 

DRÁTKOVÁNÍ V DRUŽINĚ 
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Další odpoledne s odborníkem. Přišel mezi nás pan Řepík s programem o včelách. Dětem vyprávěl 

o životě včel a nejenom to. Názorně ukazoval pomůcky, které používají včelaři, přinesl úl, plástev 

medu a další věci potřebné k chovu včel. Odpoledne jsme si zpestřili i soutěžemi a hrou. Dozvěděli 

jsme se hodně nového a teď už budeme vědět co je práce s tím, než se k nám dostane med. 

 

JAK TO VIDÍ VČELY – DRUŽINA 
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  Školní družina se zapojila do celostátního projektu – Férová škola. Smyslem tohoto projektu je 

úzká a kvalitní spolupráce s MŠ Stromovka.  Není to jednoduché, ale i v této nesnadné situaci 

můžeme společně pro sebe něco udělat.  

Školáci z mateřské školy přichystali prvňákům překvapení. Každému nakreslili obrázek a přidali 

krásné povídání o sobě. Děti ze školní družiny zase vyrábí pro mateřskou školu loutky z ruliček a 

malují obrázky na výzdobu školky. Je velká škoda, že zatím nemůžeme dělat společné akce – 

dílničky, návštěvy předškoláků ve školní družině. Tak budeme doufat, ze situace se zlepší a opět 

se uvidíme. 

 

FÉROVÁ ŠKOLA 
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Naši prvňáčci se zúčastnili výtvarné soutěže „Lyžování na Ještědu“. Ti vytvořili velmi nápaditou 

koláž a s ní také ZVÍTĚZILI. HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ získali jsem 1. místo!!! 

SKIPASY PRVŇÁČKŮM 
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Žáci 5. B si udělali krásny den v přírodě. Samozřejmě zde nezaháleli a vytvářeli podnebné pásy 

planety Země. Používali přírodniny, látky, obrázky i text. Myslím, že sem jim výtvory náramně 

povedly. Co myslíte? 😊  

DEN V PŘÍRODĚ 5. B 
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