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Nikola /2. místo 300 m/, Horčičková Barbora

Flugrovi

P., Přibylovi M., Chaloupecké M.,

/2. místo 800 m/ a Šustáčková Nikola /3. místo

Lockerové B., Luňákové A., Milerovi J., Polákovi

800 m/. Dívčí štafeta též doběhla na 2. místě. V

L., Sobotkovi O., Kubrovi M., Kalvachovi D.,

ZŠ Varnsdorf
Edisonova

kategorii mladších žáků bylo umístění bronzové

Mádlové V., Markové L., Marouskové E.,

= 3. místo. Z individuálních výkonů vyhráli svůj

Mihalíkovi M., Rýdlovi V., Kuníkové N.,

závod Kubr Michal ve skoku dalekém a Sobotka

Horčičkové B., Šustáčkové N., Choutkové E.,

Podzimní hry

Ondřej v závodu na 1000 m. V kategorii starších

Husárovi D., Hetešovi J., Porcalové K.,

atletika

žáků chlapci svůj závod vyhráli! Hanzalík Filip

Eichlerové A., Hanykýřové A., Kaftanové N.
Učitelé TV

/60 m, skok daleký/, Mádl Sebastien /vrh
koulí/, Přibyl Martin /1000 m/ své disciplíny

Fotbal

vyhráli! Skvělá druhá místa Flugra Pavla /1000

Dalším sportem na programu „Podzimních her“

m/ a Mádla Sebastiena /60 m/ zajistila
chlapcům dostatek bodů na celkové vítězství!
Chlapci též vyhráli závod štafet 4 x 60 m! Dívky
se umístily na 3. místě. Zde vyhrála svou
V rámci tradiční soutěže varnsdorfských škol

disciplínu Zimová Kristýna /vrh koulí/. Nicméně

jsme se i my zúčastnili dne 5. 10. 2022

všichni naši školní reprezentanti předváděli

atletického meetingu „Podzimních her“. Závod

skvělé výkony a podíleli se na týmovém

proběl za pěkného počasí a byl plný skvělé

úspěchu. Jmenovitě děkujeme za reprezentaci

byl fotbal. V naší škole je rozhodně z koho

sportovní atmosféry i výborných výkonů

Hanzalíkovi F., Zajíčkovi O., Mádlovi S.,

vybírat. Sestava byla složena z aktivních

samotných závodníků. V kategorii mladších

Nováčkové N., Kubicové M., Zimové K.,

současných či bývalých hráčů. V naší fialové

žákyň se naše škola umístila na celkovém

Hentschelovi D., Hejnému M., Štefanové T.,

kombinaci dresů à la Florentina se představili:

2. místě, kdy svými výkony vyčnívaly: Mádlová

Levinské N., Baranovské Z., Švihlíkovi V.,

Viktorie /1. místo 60 m, 300 m/, Kuníková

říjen
Přibyl M., Sobotka O., Jordák Š., Kalvach D.,

kamarády a kamarádky kolem sebe opět

vrchol této 26 metrů vysoké osmiboké

Chaloupecký J., Nožička O., Zajíček O., Šustáček

vydáváme společně na výlety. V sobotu 8. října

rozhledny jsme museli vystoupat po 138

L., Jirmus A. Nejnapínavější utkání jsme sehráli

se členové turistického kroužku 1. stupně

schodech. Z věže se nám kromě pěkného

s Biskupským gymnáziem Varnsdorf, které

vydali z Rynartic nejprve po modré turistické

výhledu až k Jizerským horám a Krkonoším, na

dopadlo

jsme

značce na krásné vyhlídkové místo ležící na

Ještěd, Bukovou horu a Sněžník naskytl i pohled

zaznamenali už jen výhry. Ovšem se skóre 17:2

vrcholu Křížového vrchu. Poté jsme seběhli

na částečné zatmění Slunce. K rozhledně jsme

jsme dosáhli pouze na druhé místo. Výhra patří

dolů a po Kostelní stezce a modré značce jsme

se dostali pěšky po modré turistické značce z

Biskupskému

gymnáziu Varnsdorf. Děkuji

se vydali k rozcestí s červenou značkou. Od něj

mikulášovického dolního vlakového nádraží.

kolegům učitelům za organizaci a těšíme se na

jsme procházeli podél říčky Chřibské Kamenice

Kolem Tomášova po Zlodějské stezce a zelené

další pokračování.

krásným podzimně zbarveným Pavlíniným

značce jsme se poté do Mikulášovic zase vrátili,

údolím. Cestou jsme neodolali výstavním

abychom se v cíli odměnili dobrotami v místní

hříbkům,

restauraci U Vladařů.

1:1.

Mimo

tuto

remízu

Mgr. Martin Hamada

podborovákům,

sameťákům

Turistické kroužky

klouzkům, kolodějům…, které na nás odevšad

Teď už jen

„Turisťák“ paní učitelky Zíkové

vykukovaly. ☺ V Jetřichovicích jsme se před

zbývá

ČLENOVÉ KROUŽKU PRO MLADÉ TURISTKY

výpravou na skalní hrad Falkenštejn posilnili v

„Říjnovým

A TURISTY I LETOS POZNÁVAJÍ NAŠE OKOLÍ

místní restauraci Praha. Domů jsme se vrátili

výletům zdar

sice ušlí, ale spokojení a navíc jsme potěšili

a v listopadu

rodiče všelikými výstavními houbami.

na viděnou!“

Ředitelské volno je samo o sobě príma, ale my

Za členy turistického kroužku „náčelnice“

si ho udělali ještě prímovější. Strávili jsme ho
totiž opět na společném výletě. V úterý 25. října
I v letošním školním roce se my, co máme rádi

jsme se na přání jednoho z členů našeho

přírodu, pobyt na čerstvém vzduchu a dobré

turistického kroužku vypravili na Tanečnici. Na

říci:

Mgr. Jindra Zíková

říjen
1. výlet turistického kroužku z Chřibské na

Děkujeme a těšíme se na další setkání.

se na koncert vydalo 24 žáků 8. ročníků, kteří

Mgr. Hana Vaňková

Světlík

přesně toto téma „hudebních divadel“ mají

V sobotu 8. října jsme se s turistickým kroužkem

Červený den ve 3.B

v obsahu výuky pro tento ročník. Koncert byl

vydali z Chřibské na Světlík. Na trase jsme viděli

V pátek 14. října měli žáci trochu jiný den,

doprovázen slovy jednoho z protagonistů, kdy

torzo podstavce pro střelecký terč z roku 1792,

červený den.

na pódiu zrekonstruovaného kulturního domu

Chřibské vodopády, Petružálkovu skálu a větrný
mlýn Světlík. Po celou dobu výletu jsme
nacházeli spoustu hub.
Počasí bylo nádherné, celkem jsme našlapali 15

v Rybništi hrálo a zpívalo celkem 5 umělců
Všichni, včetně paní učitelky a asistentky, přišli
v červeném. A protože je červená barva barvou
bojovnosti, zvládli žáci své úkoly velmi dobře.
Za 3. B Mgr. Marta Samlerová

km. Výlet jsme si užili a těšíme se na další.

z divadla Semafor. Zazněly písně jako: Na okně
seděla kočka, Malé kotě, Honky tonky blues,
Pramínek vlasů a další… Posluchači se dozvěděli
o zakládajících a vystupujících členech divadla,
především o legendě Jiřím Suchém, který v
letošním roce slavil již 91. narozeniny. Koncert
nás inspiroval k nácviku semaforských písniček,
a tak, až bude příležitost veřejně zpívat, buďte
připraveni na Malé kotě či Honky tonky
i v našem podání.

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová a Mgr. Jindřiška Benešová

Mgr. Bc. Ladislava Křížová

Trestně právní odpovědnost
(přednáška primární prevence)

Koncert v barvách SEMAFORU (18. 10. 2022)

Ve čtvrtek 13. 10. navštívil 9. ročníky pan Barák

…tak se jmenoval výchovný koncert pro žáky

s přednáškou o trestně právní odpovědnosti.

2. stupňů

Přednáška byla koncipována úměrně věku a

i vzdálenějšího okolí obce Rybniště. Z naší školy

žáky bavila.

základních

škol

z

blízkého

říjen
Comenius - burza škol

fotografii lze vidět

7.

při

10.

se

žáci

práci

Mgr. Hana Vaňková

pana

mohli

učitele Bahníka se

Rekonstrukce jazykové učebny

zúčastnit burzy škol,

třídou 7. B při

V říjnu

která probíhala ve

hodině

multifunkční jazykové učebně. Nyní se čeká na

varnsdorfském

matematiky.

dodělání posledních detailů, aby se učebna

9. ročníků

Mgr. Hana Vaňková

Pivovaru Kocour.

proběhly

další

úpravy

v nové

mohla naplno využívat. Pevně věříme, že se v ní
budě našim žákům i učitelům dobře učit! ☺

Cílem festivalu vzdělávání COMENIUS je

Mgr. Hana Vaňková

poskytnout co nejvíce informací a představit

Příběhy našich sousedů

žákům základních škol a jejich rodičům

V měsíci říjnu jsme se v našem projektu

a prarodičům konkrétní studijní příležitosti jak

posunuli o kousek dál. Naplánovali jsme

Workoutové hřiště

v Ústeckém, tak v Libereckém kraji. Návštěvníci

natáčení pamětnice a připravili si na ni spoustu

Od

všech věkových kategorií se na festivalu

otázek, které nás zajímají. V listopadu nás čeká

workoutovým systémem, který mohou žáci

vzdělávání COMENIUS FUN mohou seznámit s

setkání a natáčení rozhovoru. Snad se nám

navštěvovat se svými vyučujícími v hodinách

konkrétními studijními příležitostmi a více se

zadaří a projekt bude úspěšný stejně jako

tělocviku.

tak orientovat v nabídce středních škol,

v předešlých letech.

měsíce

října

škola

nově

disponuje

Mgr. Hana Vaňková
Mgr. Hana Vaňková

středního odborného vzdělávání i učňovského

Zábava ŠD v bazénu a pečení perníčků

školství.
Komunikační koutek

Během ředitelského volna 24. 10. 2022 jsme se

Na 1. i 2. stupni byl na chodbách zřízen

vydali skotačit do plaveckého bazénu ve

komunikační koutek. Zde si mohou děti vyříkat

Varnsdorfu. Trochu jsme trénovali různé

Práce s tablety

neshodu, která mezi nimi vznikla. Koutek

plavecké styly, užili si dovádění s pomůckami, v

Žákům je do výuky již pravidelně zařazována

funguje tak, že vždy jeden žák mluví, druhý žák

tobogánu a ve vířivce. Po obědě jsme šli do

práce s tablety a další novou IT technikou. Na

si ho poslechne. A následně si role vymění.

Web: https://www.comenius.fun/2022/
Mgr. Hana Vaňková

říjen
kuchyňky a připravili

připomněla historii vzniku, opět si pro nás

jsme si těsto

připravila soutěž s otázkami a tajenkou, kterou

na

perníčky. Vykrajovali
jsme

různé

se nám povedlo vyluštit.
Vychovatelky: V. Malíková, M. Kolárová

tvary,

pekli a ve finále

Podzimní prázdniny

krásně

Na konci měsíce jsme se s dětmi na týden

nazdobili

rozloučili, neboť byly podzimní prázdniny,

glazurou.
Vychovatelky: R. Švástová, D. Lánská

státní svátek a dva dny ředitelského volna
z technických důvodů. Odpočinuli jsme si a sešli

ŠD na výletě v muzeu a Loretě

se další týden v plné síle. Během doby, kdy

Ředitelské volno 25. 10. 2022 se dalo využít

nebyli žáci ve škole, pracovali učitelé na

k poznávání. Rozjeli jsme se s dětmi do

úpravách školních dokumentů.
Mgr. Hana Vaňková

sousedního Rumburka, abychom navštívili

Někdy na druhém stupni mne začaly lákat cizí
země a bavily mne cizí jazyky. Proto jsem
vystudovala cestovní ruch a nějakou dobu jsem
pracovala v cestovních kancelářích. Díky
náhodě jsem si ale mohla vyzkoušet práci
učitelky, a v té chvíli mi bylo jasné, že to je to
povolání, které mne bude bavit a naplňovat
mne.
Vybavíte si učitele, který Vás ve škole zaujal?
Čím to bylo?
Byla jich spousta. Například pan učitel Holeček
a jeho hodiny přírodovědy. Uměl moc krásně
vyprávět.
Paní učitelka Ondráčková, které vždy ladily
náušnice s korálky a stálý úsměv na rtu.

místní
Poznej vyučující naší

muzeum.
Přivítala

nás

školy

zde Bílá paní.

Mgr. Irena Vítová

Připravila

Chtěla jste být vždy
vyučující na základní
škole?

pro

si
nás

soutěž
a zajímavě
vyprávěla o všem, co jsme v muzeu viděli. Zbyl
čas i na malé tvoření. Naše další kroky
směřovaly do Lorety. Tady nám průvodkyně

Jako malá holka ano.
Hrála jsem si s panenkami a představovala jsem
si, že to jsou mé žákyně.

Co nejraději své žáky učíte?
Nejvíce mne baví vyučovat český jazyk. Je těžký,
ale krásný. Snažím se žákům na bohatost
našeho mateřského jazyka stále poukazovat.
Co máte na naší škole ráda?
Je toho více. Především přátelská atmosféra
mezi kolegy, vstřícnost. Ale hlavně mám velké
štěstí, že ve třídách potkávám povětšinou fajn
žáky, s kterými je radost pracovat.

říjen
Máte nějaké učitelské zlozvyky, které děláte
i v domácím prostředí?
To je spíše otázka pro mé blízké. Asi jako každá
matka stále své syny otravuji otázkami typu:
„Máš hotové úkoly?; Naučil ses?“
Jak ráda trávíte volný čas?
Hlavně se svou rodinou. To jsem nejšťastnější.
Snažím se podporovat oba syny v jejich
sportovním nadšení.
Oba hrají fotbal, takže většinu společného času
trávíme na fotbalových hřištích. Naštěstí mě to
opravdu baví.
Už poznám i ofsajd.
Jak těžké je stát se pedagogem a učit děti?
Když má člověk touhu stát se učitelem, studium
je možná o něco snazší. Ale náročné je. Asi jako
každé jiné.
A učit děti? Pokud má člověk své povolání rád a
rád pracuje s naší budoucností, není to těžké. Já
bych neměnila.
Dala byste našim žákům radu, jak se
efektivně učit?

Pochytit toho co nejvíce ve škole a nebát se
zeptat se. Tím jsem se vždy řídila a vyplatilo se,
myslím.

