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Výzdoba 6. B 

Žáci 6. B si vyzdobili 

třídu pestrobarevnými 

skřítky a sněhuláky. 

Jejich obrázky můžete 

vidět i na nástěnce u schodiště.  

 

 

 

Mgr. Jana Koukalová, asistentka Michaela Hudecová 

Primární prevence v 6. ročníku 

V pondělí 12. 12. 2022 

proběhla v šestých ročnících 

přednáška organizace Teen 

Challenge ze Šluknova. 

Lektor odhaloval žákům formou diskuse, co to 

jsou předsudky. Využil rovněž soutěž, v níž žáci 

v týmech stavěli co nejvyšší věž. Hra měla žáky 

učit vzájemné spolupráci a respektu. 

Mgr. Jana Koukalová 

3. výlet turistického kroužku na Dymník 

V sobotu 3. prosince jsme se s turistickým 

kroužkem vydali do Krásné Lípy, odkud jsme 

vyrazili na rozhlednu Dymník. 

Cestou nás provázela zasněžená krajina. 

Zastavili jsme se také u kamenné hvězdy, kde 

jsme postavili pár sněhuláčků. Následně jsme 

si v restauraci SportLife dali dobré jídlo a hurá 

na vánoční trhy na náměstí v Rumburku. Byl to 

první výlet v letošním školním roce ve sněhu. 

Moc jsme si ho užili a těšíme se na další. 

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová a Mgr. Jindřiška Benešová 

Prosincová zimní výprava 

První prosincovou sobotu jsme se rozhodli 

spojit turistiku s návštěvou adventních trhů 

v Rumburku. Sešli jsme se na varnsdorfském 

autobusovém nádraží a společně jsme odjeli 

do Krásné Lípy. Odtud jsme se vydali 

pohádkově zimní krajinou na Dymník. Kvůli 

zasněženým turistickým značkám 

a neúnavným koulovačkám jsme sice párkrát 

„zakufrovali“, ale nakonec jsme pod vrchol 

rozhledny zdárně doputovali. Počasí nepřálo 

výhledům, proto jsme vzali zavděk raději 

teplým čajem a něčím dobrým na zub 

v restauraci. 

Poté už jsme seběhli po žluté turistické značce 

do centra města Rumburku, abychom se 

pokochali adventní výzdobou a navštívili trhy 

spojené s rozsvícením vánočního stromu. 

Nejvíce času jsme strávili v teple rumburské 

městské knihovny, kde jsme si v dílničkách 

vyrobili i pár vánočních dárečků. 
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Zpátky domů sice většina z nás dorazila trochu 

promrzlá a s mokrými botami i ponožkami, ale 

i tak jsme si výlet opět užili.   

V novém roce se se všemi turistkami a turisty 

na viděnou těší 

náčelnice výprav Jindra Zíková 

Kouzlo divadla 

Ve čtvrtek 14. 12. nastala ta dlouho plánovaná 

a očekávaná chvíle, kdy jsme se vypravili 

poznávat tajemství a kouzlo divadla. Nápad 

poznat divadlo i jinak než jen jako diváci 

z hlediště vyvstal již minulý školní rok během 

besedy s dramaturgyní varnsdorfského 

městského divadla paní Zuzanou Zajíčkovou. 

Pozvání do zákulisí jsme proto přijali velmi rádi 

a moc se těšili. 

Během téměř dvou hodin jsme měli vzácnou 

příležitost projít si divadlo takříkajíc od sklepa 

až po půdu. Hned na začátku návštěvy si 

někteří posílili svalstvo, neboť se z nich aspoň 

na chvíli stali ochotní šatnáři a milé šatnářky 

věšící nám kabáty a bundy plné rukavic a čepic 

na háčky divadelní šatny. Mnohé z nás pak 

velmi překvapilo, že se v divadle vůbec nachází 

prostor zvaný orchestřiště, jak malý je a kolik 

hudebníků se do něj musí například během 

operetního představení vejít. Na prkna, která 

znamenají svět, jsme vystoupali po schodech, 

kudy se před produkcí vynášejí všechny kulisy, 

nástroje a další potřebné 

věci, a museli jsme uznat, 

že to nemají divadelní 

technici a kulisáci vůbec 

snadné. Dostali jsme 

šanci nahlédnout do 

rekvizitárny i hereckých 

šaten, kde se herci 

s pomocí kostýmů 

a maskérek převtělují do svých rolí. Kouzla se 

světly i zvuky na jevišti nám předvedl ochotný 

pan osvětlovač Petr Tůma. Srdce češtinářky 

zaplesalo, neboť nám byla dopřána i malá 

lekce divadelnického slangu. A tak jsme 

na sebe nechali „hodit štycha“ (nasvětlit se 

bodovým reflektorem), mrkli na „dvoukilo“ 

(reflektor s příkonem 2000 W) a nechali si 

vyprávět historky o tom, jak i nejednu 

hereckou hvězdu přepadne „vokno“ (výpadek 

paměti), či se nechá „odbourat“ (nemůže pro 

smích pokračovat v hraní). Na závěr si ti 

odvážnější z nás vyzkoušeli i roli herců 

a hereček – předvést vylosované zvíře, 

povolání či české přísloví bylo dobrou zábavou 

i tvrdým oříškem.  

Z divadla jsme odcházeli velmi spokojeni 

a vděčni. Měli jsme možnost podívat se tam, 

kam se běžně návštěvník divadla nepodívá, 

a zjistili jsme, kolik času, lidské práce, umu 

a nadšení je potřeba k tomu, abychom si mohli 

spokojeně sednout do hlediště a zhlédnout 

divadelní představení. Při příští návštěvě tak 
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určitě oceníme všechny divadelníky mnohem 

delším a uznalejším potleskem. 

Naše velké poděkování patří paní 

dramaturgyni, Bc. Zuzaně Zajíčkové, 

a divadelnímu technikovi a správci budovy 

v jedné osobě, panu Petru Tůmovi za čas, který 

nám věnovali, a za ochotu a trpělivost, s jakou 

nás divadlem provedli a zasvětili nás do jeho 

tajů a kouzel. 

Žáci 8. A a 8. B + Mgr. Jindra Zíková 

Den otevřených dveří 

Dne 7. 12. proběhl na naší škole, tak jako 

každý rok, den otevřených dveří. Rodiče mohli 

nahlédnout do tříd, kde na ně čekal připravený 

program. Na II. stupni se mohli podívat, jak lze 

využít novou multifunkční učebnu fyziky, jak 

probíhají pokusy v učebně chemie, dále se 

mohli zúčastnit promítání krátkých žákovských 

dokumentů z projektu „Příběhy našich 

sousedů“. Otevřené byly i další odborné 

učebny, jako je školní knihovna, kuchyňka či 

dílny.  V hale pavilonu B probíhala vystoupení 

žáčků I. stupně pod vedením třídních učitelek 

a vychovatelek. Návštěvníci tak mohli 

vyslechnout vánoční koledy za doprovodu 

flétniček a Orffových nástrojů, zhlédnout 

vystoupení mladších a starších mažoretek. 

Nacvičenou píseň předvedla také paní 

ředitelka s žákyněmi II. stupně. Program 

uvedly Terka Bechyňová a Lea Pánková z 8. B. 

Žáci devátých a osmých ročníků provedli naše 

návštěvníky školou.  

Děkujeme i dalším žákům II. stupně, kteří 

pomáhali svým vyučujícím ve třídách 

a odborných učebnách s ukázkami současných 

výukových aktivit.   

Děkujeme za návštěvu školy a budeme se těšit 

v příštím roce! 

Mgr. Hana Vaňková, Mgr. Irena Vítová 

Primární prevence na 1. stupni 

21. 12. proběhla na 1. stupni ve druhých 

a třetích třídách preventivní přednáška 

od společnosti e- DUHA. 

Ve druhých třídách se děti pomocí obrázkové 

prezentace seznámily s riziky internetu, 

mobilních telefonů a počítačů. Dozvěděly se 

o cizích a neznámých lidech v online světě, 

placených hrách a násilí na internetu. 
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Ve třetích třídách  byl program 

zaměřen  na hraní online her, rozdělení  her, 

Minecraft. Žáci byli seznámeni  s riziky 

a nebezpečím ve světě online her. 

Celými preventivními programy žáky provázel 

lektor RNDr. Bc. Ludvík Hanák, odborník 

na rizika v online světě. 

Mgr. Karin Slánská 

Primární prevence v 7. a 8. ročníku 

V 7. a 8. ročnících proběhla beseda o drogách 

a závislostech. Tentokrát zařadil přednášející 

z organizace Teen Challenge i povídání o nově 

dostupných návykových látkách jako jsou 

nikotinové sáčky či kratom.   

Mgr. Hana Vaňková  

Podzimní hry - florbal 

Dne 12. prosince se ZŠ Edisonova zúčastnila 

soutěže varnsdorfských škol v rámci 

„Podzimních her“ ve florbalu. Soutěž probíhala 

ve sportovní hale ve Varnsdorfu za skvělé 

atmosféry a výborných sportovních výkonů 

žáků naší školy.  Dívky se umístily na skvělém 

2. místě a chlapci, které trošku trápila smůla 

při střelách na branku, na 3. místě. V rámci 

reprezentace školy se podíleli na týmovém 

úspěchu žáci - Nováčková, Levinská, Zimová, 

Knitlová, Štefanová, Plíhalová, Hubková, 

Rydvalová, Neumann, Flugr, Polák, Mádl, 

Nožička, Boháč, Chaloupecký, Přibyl 

a Prystajovyč. 

 

Všem sportovcům děkuji za vzornou účast.  

Bc. Jakub Conk 

Vánoční besídka v ŠD 

Vánoční atmosféra, zpívání vánočních koled, 

tancování a recitování nechyběly na vánoční 

besídce 21. 12. Rozzářené oči a smích dětí 

u rozkrajování jablíček, pouštění lodiček 

a samozřejmě rozbalování dárků nebralo 

konce a hřálo nás to u srdce. 

Vychovatelky: Švástová, Lánská, Dospělová, Malíková, 

Kolárová 

Poznej vyučující naší školy  

Mgr. Bc. Galbavá 

Michaela, DiS.  

Chtěla jste být vždy 

vyučující na základní 

škole? 

Ne, nikdy mě 

nenapadlo, že budu 

učit. Můj sen byl cestovní ruch. 

Vybavíte si učitele, který Vás ve škole zaujal? 

Čím to bylo? 

Vybavuji si hodně učitelů. V hlavě mi zůstali ti, 

kteří měli hodiny zábavné, dokázali zaujmout 
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mou pozornost, odpovědět na otázky, které mě 

zajímali. 

Co nejraději své žáky učíte? 

Angličtinu. :o) 

Co máte na naší škole ráda? 

No přeci svoji práci. :o) Krom toho také lidi, 

žáky a rozmanitost vůbec. 

Máte nějaké učitelské zlozvyky, které děláte 

i v domácím prostředí? 

Nevím, ale asi by se něco našlo. :o) Doma se 

radši ptát nebudu. :o) 

Jak ráda trávíte volný čas? 

Ráda cestuji, ráda poznávám nová místa, lidi 

a kultury. A pokud není příležitost k cestování, 

trávím volný čas u knihy či seriálu, filmu. 

Jak těžké je stát se pedagogem a učit děti? 

Stát se pedagogem není těžké. Někdy je těžké 

učit děti. :o) 

Dala byste našim žákům radu, jak se 

efektivně učit? 

Efektivně se může učit každý. Jsou různé 

metody učení. Ale dle mého je nejdůležitější 

CHTÍT se učit. Pak už je jen na vás, která 

metoda bude pro vás ta nejefektivnější. 

 


