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Situace v souvislosti s opatřeními KHS ÚK
Poté, co se opět zavedlo plošné testování
žáků, se ani naší škole nevyhnula situace
častých karantén.
Všechna opatření, která vydává KHS ÚK, jsou
dostupná na webových stránkách školy. Zde
naleznete i informaci o tom, kdy a za jakých
podmínek mohou žáci nastoupit do školy a
jakým způsobem probíhá výuka.
Tímto prosíme vás rodiče, abyste byli shovívaví
směrem k třídním učitelům a zaměstnancům
školy, kteří se vám snaží předat informaci
v okamžiku, kdy KHS ÚK zašle opatření do
školy.
Situace je nelehká pro všechny, jak pro vás
rodiče, žáky i nás zaměstnance školy. Pojďme
si tuto zvláštní dobu trošku zpříjemnit a
buďme k sobě vstřícní a milí.

Děkujeme našim učitelům, asistentům i žákům
za to, jak zvládají testovací pondělky a také za
to, jak zvládají systém nové - hybridní výuky.
Mgr. Hana Vaňková

Motto školy
Nad žákovským vchodem do školy můžete
nově vidět hodnoty, kterými se chce ubírat
naše škola. Vlastenectví, houževnatost a fair
play, to jsou hodnoty, které naši učitelé vidí
jako
podstatné a
kterým
chtějí učit
naše žáky.

vyprávění paní Benové bylo opravdu zajímavé.
Vyprávěla dětem o svém životě, který byl
mimo jiné poznamenán II. světovou válkou.
Díky tomuto setkání mají děti větší povědomí
o tom, co s sebou tato těžká doba nesla. Na
schůzku byli velmi dobře připraveni i z hlediska
techniky. S sebou měli diktafon, kameru,
fotoaparát, aby mohli co nejlépe zachytit celé
vyprávění.
Teď už bude pouze na žácích, jak s nahraným
materiálem naloží a co z něj vytvoří. Na celé
dění v projektu dohlíží paní učitelky Zíková a
Vaňková.
Mgr. Hana Vaňková

Projektový den
Mgr. Hana Vaňková

Beseda s pamětníkem
V pondělí 15. 11.
se žáci zapojení
do
projektu
„Příběhy našich
sousedů“
sešli
s pamětnicí paní Benovou. Na schůzku měli
předem připravené otázky, které pamětnici
během rozhovoru postupně položili. Pro
všechny zúčastněné to byl velký zážitek, neboť

Dne 22. 12.
proběhl na
půdě školy
projektový
den. Odlišný
byl
oproti
těm
předchozím v tom, že děti zůstávali se svou
kmenovou třídou a s tou projekt tvořili.

Literatura, tak znělo téma projektového dne a
nápady učitelů a následné výstupy dětí byly
vskutku originální. Žáci vytvářeli plakáty,
komiksy, pohádky a k nim ilustrace na PC,
básničky či kaligramy.

První advent
S prvním adventem do školy přišla i vánoční
nálada. Škola je vyzdobena výrobky, které byly
vytvořeny dětmi na kroužcích či výtvarné
výchově a ve třídách se objevují vánoční
stromečky. Všichni už se těší na vánoční
prázdniny, které se pomalu ale jistě blíží.

výstupem nám byla skalní vyhlídka Jehla.
Počasí nám přálo a výlet jsme si všichni užili.
Našlapali jsme kolem 17 km. Celou cestu jsme
obdivovali krásy české přírody.

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová

Mgr. Hana Vaňková

Projektový den v 3. třídách
V rámci projektového dne LITERATURA strávily
3. třídy dopoledne v dětském oddělení
městské knihovny. Paní knihovnice nám
připravily útulné prostředí, ve kterém všichni
žáci pracovali se
zaujetím, s chutí.
Splnili
zadané
úkoly, stali se
ilustrátory svých
oblíbených knih.
Mgr. K. Čiháčková, Mgr. B. Filipová, I. Jiřištová

Tyto krásné adventní věnce si domů odnesly dívky
z kreativního kroužku.

Akce ve školní družině
Halloween

Mgr. Hana Vaňková

2. výlet turistického kroužku po okolí České
Kamenice
Dne 6. listopadu jsme se s turistickým
kroužkem vydali z Lísky na přírodní památku
Pustý zámek, kde se na vrchu dochovaly
zříceniny hradu Fredevald. Dále jsme se
přemístili na Zámecký vrch. Zde jsme si mohli
prohlédnout zříceninu hradu Kamenice. Hrad
byl postaven v letech 1427-1430 a v roce 1639
byl dobyt a pobořen Švédy. Posledním

V pátek 5. 11.
2021 se děti
převlékly do
strašidelných
kostýmů
a
celé
odpoledne si
užívaly zábavu u her a soutěží.

Zdobení vánočního stromu
Děti ze školní družiny
přišly na Městský úřad
ve
Varnsdorfu
a
nazdobily jeden z pěti
připravených vánočních
stromků v květináči.
Ozdoby si za pomoci
vychovatelek
samy
vyrobily.

Oba týmy hrály skvěle a snažily se o hru fair
play. Chlapci získali nádherné 1. místo a na
jejich hru byla radost se dívat. V podstatě
neměli konkurenci. Dívkám se tolik nedařilo,
ale přesto do hry daly vše a hrály s obrovskou
vervou a s velkým srdcem. Získaly 4. místo. Za
přístup všem žákyním a žákům děkujeme.

Hrací doba byla 10 minut a týmy se utkaly
každý s každým. K vidění bylo spoustu pěkných
výkonů. Výsledky byly často velmi těsné, ale
vítězem se mohl stát jen jeden tým, a to tým
nejstarších dívek z 9. ročníků. Všechny týmy
moc chválím za skvělou hru a hru fair play.
Mgr. Bc. Nikola Kalvachová

8. B na exkurzi

Vychovatelky školní družiny

Košíková
V úterý 2. listopadu se konalo pokračování
Podzimních her, tentokrát v košíkové. Naši
školu reprezentovaly dva týmy:
Tým dívek: Barbora Fazekasová, Rozálie
Vlčková, Nikol Kalvachová, Nikola Kuníková,
Marie Milerová, Kristýna Zimová, Natálie
Pokorná a Nikola Nováčková.
Tým chlapců: Filip Ziesemann, Radek Pípa,
Martin Brož, Michal Průša, Martin Feko,
Nikolas Zoser, Denis Drobný, Lukáš Pípa a Filip
Hrabák.

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová, Mgr. Martin Bahník

Americká vybíjená
Dne 23. listopadu
2021 se konal
školní turnaj v
americké vybíjené,
kde se proti sobě
postavily
týmy
dívek z 6. – 9.
ročníků. Turnaj byl
pořádán v rámci
projektu míčový trojboj, který byl finančně
podpořen městem Varnsdorf (DPMV).

Dne 30. 11. 2021 navštívilo 8 žáků z 8.B
v rámci projektu „Podpora technického
vzdělávání“ varnsdorfskou VOŠ, SPŠ a SOŠ,
pracoviště v Ladově ulici.
Pod odborným vedením si vyzkoušeli
demontáž a zpětné sestavení elektronického
proudu, změřili si elektrotechnické veličiny a
prohlédli si 3D tiskárnu v akci.
Všichni účastníci si akci velmi pochvalovali.
Ing. Zdeněk Šťastný

