
Co přinesl měsíc… 

…leden 

2022/2023 

ZŠ Varnsdorf 

Edisonova 

 

Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli 

ve škole. I přes to, že jsme měli možnost si 

během svátků odpočinout, začala naši školu 

trápit četná onemocnění žáků.   

Plavecký výcvik 

Naši třeťáci zdárně ukončili plavecký výcvik. 

Mnozí se v plavání zdokonalili, jiní se něčemu 

přiučili. Někteří překonali strach z potápění. 

Paní učitelky z bazénu jsou milé a vždy dají 

dobrou radu. Po plavání je dětem odměnou 

malý krámek, 

kde si mohou 

koupit sladkosti. 

Již teď se děti 

těší na další 

plavecký výcvik.  

Mgr. Marta Samlerová 

4. výlet turistického kroužku na Hamrštejn 

V sobotu 21. ledna jsme se vlakem s 

turistickým kroužkem vydali do Andělské Hory. 

Odtud jsme vyrazili na zříceninu hradu 

Hamrštejn, která se nachází na Zámeckém 

kopci. Cestou nás provázelo neustálé sněžení, 

což nám výlet velmi ztížilo. Na zříceninu jsme 

se dostali pomocí transbordéru neboli 

gondolového mostu. Poté jsme vyrazili směr 

Bílý Kostel nad Nisou. Občas jsme se brodili i 

sněhem, který nám byl až po kolena. Ušli jsme 

cca 11 km. Z velmi náročného terénu jsme byli 

utahaní a z neustálého sněžení celí mokří. 

Byl to velmi náročný výlet, ale i tak jsme si ho 

všichni užili. 

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová a Mgr. Jindřiška Benešová 

Králičí hop ve školní družině 

Hezké vystoupení předvedli dne 25. ledna 

v hale školní družiny pan Jareš s kolegyní. 

Vyprávěli nám o životě králíků, výcviku 

a zajímavých 

kuriozitách. Předvedli 

nám překážkovou 

dráhu, kterou jejich 

šampioni překonávají. 

Zapojili do akce i naše žáky, moc se nám to 

líbilo.  

Vychovatelky: Švástová, Dospělová, Lánská, Malíková 

Vystoupení mažoretek 

V sobotu 

28. ledna 

vystoupila 

děvčata z kroužku 

mažoretek na 

maturitním plese v restauraci Lidová zahrada. 

Poděkování patří děvčatům i jejich rodičům.  

Renáta Dospělová 
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Recitační soutěž na 1. stupni 

V pondělí 30. ledna proběhla na 1. stupni naší 

školy recitační soutěž, které se zúčastnilo 

25 recitátorů. Do městského kola porota 

vybrala Aničku Vaškovou (1. B), Martinku 

Buršíkovou (2. A), Emu Zíkovou (3. A), Terezku 

Šosovou (4. A) a Karolínu Veselou (5. A). 

Držíme pěsti!  

Vyučující 1. stupně 

Vzdělávání učitelů 

Učitelé naší školy neustále doplňují a rozšiřují 

své dosavadní vzdělání. V měsíci lednu se 

účastnili hned několika webinářů či seminářů.  

Své znalosti jsme obohacovali zejména 

v oblasti informační a výpočetní techniky. Dále 

jsme se školili na téma formativní hodnocení 

ve výuce, kdy jsme si vyzkoušeli i my sami 

různé aktivity.    

Mgr. Hana Vaňková 

Řemeslo má zlaté dno 

Dne 20. ledna proběhla v areálu VOŠ, SPŠ a 

SOŠ Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703 soutěž, 

která byla určena pro žáky základních škol. 

Zúčastnilo se celkem devět škol ze 

Šluknovského výběžku. Měla dvě části. První 

řemeslnou – žák měl za úkol zhotovit zadaný 

výrobek v oblasti, na kterou je nominován. 

Druhá část byla vědomostní – celé družstvo 

vyplňovalo test z oblasti techniky a 

gastronomie. Každá škola si vytvořila 

pětičlenné družstvo složené z jednoho 

„elektrikáře“, „automechanika“, „truhláře“, 

„kovoobráběče“ a „kuchaře“. 

 

Za naši školu vypadalo složení takto: 

Elektrikář – Pavel Flugr, 9. A 

Automechanik – Jan Mašlar, 9. A 

Truhlář – Dmytro Prystajovič, 9. A 

Kovoobráběč – celkově ve své kategorii zvítězil 

Jaroslav Fučík, 9. A 

Kuchařka – Šárka Matičková, 8. B 

Naši žáci se umístili uprostřed soutěžního pole. 

Všem děkuji za účast, snahu a maximální 

nasazení.  

Ing. Radek Rudinský 

Novoroční výšlap turistického kroužku 

První výlet v letošním kalendářním roce jsme si 

naplánovali tak, aby byl opravdu zimní. Už 
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ráno na autobusovém nádraží bylo sněhobílo 

a mrazivě pofukovalo. 

Vyhřátý autobus nás odvezl na Křížový Buk, 

odkud jsme již vyrazili pěšky. Cestou nás 

k dovádění lákaly závěje a občas nám nějaká 

sněhová koule přistála za krkem. Naštěstí jsme 

se ohřáli, uschli a dobře najedli v jedlovské 

nádražní restauraci. Po zaslouženém 

odpočinku a občerstvení jsme se vypravili po 

zelené turistické značce až do Jiřetína pod 

Jedlovou. Čas do odjezdu autobusu jsme 

využili k mlsání v tamní cukrárně Bea. 

Domů jsme se vrátili sice trochu namrzlí 

a unavení, ale opět spokojení. 

 

Za všechny zúčastněné „náčelnice“ výpravy  

Mgr. Jindra Zíková 

 

Poznej vyučující naší školy  

Mgr. Jana Koukalová 

Chtěla jste být vždy vyučující na základní 

škole? 

Ano, odmalička. Nikdy jsem nechtěla být ničím 

jiným. Dokonce jsem si "na školu" i hrála. 

Vybavíte si učitele, který Vás ve škole zaujal? 

Čím to bylo? 

Nikdy nezapomenu na svoji třídní učitelku ze 

základní školy. Jednala s námi s respektem 

a snažila se nás dobře učit. Byla to vzdělaná 

a noblesní dáma, která se navíc krásně 

oblékala. Stále je pro mne velkým vzorem. 

Co nejraději své žáky učíte? 

Z češtiny učím nejraději 

mluvnici. V dějepisu mě 

nejvíce baví kapitoly o 

pravěku a starověkých 

státech, protože jsou 

hodiny se šesťáky hravé. 

Můžeme si třeba vyzkoušet psát klínovým 

písmem apod. 

 

 

 

Co máte na naší škole 

ráda? 

Budovu jako takovou - líbí se mi, že je 

prostorná a barevná, 

navíc máme i velký 

venkovní pozemek. 

Oceňuji vybavení tříd 

dataprojektory. 

Nejoblíbenější místností 

je moje růžovo-zelená 

třída. � Jsem ráda, že tu pracují lidé, z nich se 

někteří stali 

nejen mými 

kolegy, ale 

zároveň 

i přáteli. Bez 

této školy bych je nepoznala. 

Máte nějaké učitelské zlozvyky, které děláte i 

v domácím prostředí? 

Teď mě nic nenapadá, ale určitě něco 

takového bude. 
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Jak ráda trávíte volný čas? 

Vybírám nové sukně (vtip). � Ráda něco pěstuji 

(zeleninu, bylinky...), mám radost, když mi 

semínka vzejdou. 

Jak těžké je stát se pedagogem a učit děti? 

Stát se pedagogem trvalo dlouho (základní 

škola, gymnázium, vysoká škola) a studium 

nebylo vždy snadné, ale chtěla jsem si splnit 

svůj sen. Učit děti je samozřejmě někdy 

náročné, avšak neměnila bych. 

Dala byste našim žákům radu, jak se 

efektivně učit? 

Myslím, že si žáci musí vyzkoušet, co je pro ně 

příjemné a který způsob učení jim vyhovuje. 

Někdo potřebuje povídat nahlas, někomu 

pomůže hudba, jinému naopak ticho. Je dobré 

stanovovat si menší cíle a pracovat na jejich 

splnění. 

 


