
CO PŘINESL MĚSÍC…. 
 

…říjen 

2021/2022 

ZŠ Varnsdorf 

Edisonova 

 

Beseda projektu „Příběhy našich sousedů“ 

V pondělí 1. 10. 

proběhla beseda 

vzdělávacího 

projektu 

„Příběhy našich 

sousedů“. Tento 

projekt je pod záštitou neziskové organizace 

Post Bellum a je určen pro žáky 8. a 9. ročníků. 

Práce žáku je založena na metodě oral history, 

kdy žáci zpovídají pamětníka, natočí jeho 

vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají 

archivy a v závěrečné části vytvoří rozhlasovou 

nebo televizní reportáž či dokument. 

Projekt přijela žákům přiblížit koordinátorka 

Lucie Syrovátková. Součástí besedy bylo 

promítání povedené práce našich bývalých 

žáků, která je dostupná zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0xLCBa

oyUM 

Tým, který se do projektu zapojí, je již vybrán a 

my žákům přejeme, aby se zdařil stejně jako 

ten přechozí. 

   Mgr. Hana Vaňková 

Prvňáčci v knihovně 

Na začátku října se naši nejmenší žáčci podívali 

do městské knihovny. Zde se dozvěděli, jak 

knihovna funguje a hlavně, jak se o knížky 

staráme.  

Tento den jsme si všichni užili. 

Mgr. Karin Slánská 

PRIPRE přednášky 

Dne 13. 10. navštívil pan Barák, zdejší policista, 

žáky 9. ročníků. Žákům v rámci primární 

prevence přednášel na téma trestněprávní 

odpovědnost. 

I v 5. ročnících proběhla v rámci primární 

prevence přednáška. S tématem „Dohoda je 

lepší než soudní spor“  seznámila žáky paní 

Labutová. Žáci pracovali například s komiksy. 

Přednáška byla poučná a žáky zaujala.   

Mgr. Hana Vaňková 

Nástěnka pro KK Varnsdorf 

Žákyně navštěvující  kreativní kroužek 

vytvářely nástěnku pro varnsdorfské kynology. 

Využily fotek pejsků a jejich páníčků a 

vytvářely jim vtipné popisky. Nástěnky se moc 

povedly a členové klubu z nich měli velkou 

radost.   

Mgr. Hana Vaňková 

Slavnostní otevření fyziky 

Ve čtvrtek 14. 10. 

proběhlo slavnostní  

otevření 

zrekonstruované a 

nově vybavené 

odborné učebny pro výuku přírodovědných 

předmětů a ICT, resp. pro výuku základů 

programování a robotizace. Početná skupina 

hostů (radních, vedoucích odborů MěÚ 

Varnsdorf, zástupců MAS Český sever, 

projektanta učebny a specialisty IT)  

https://www.youtube.com/watch?v=q0xLCBaoyUM
https://www.youtube.com/watch?v=q0xLCBaoyUM


nejprve absolvovala „exkurzi“ po škole, během 

níž si hosté prohlédli nově vybudované WC pro 

imobilní žáky, před školou zelení osázenou tzv. 

„kostku“ a v neposlední řadě pak novotou 

provoněnou učebnu. Rekonstrukce třídy, 

pořízení nábytku a vybavení bylo pořízeno z 

„Výzvy č. 8 MAS Český sever z.s. - IROP  - 

Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání“ ve výši 

2.200.000 Kč. Poděkování patří všem 

subjektům, které se podílely na realizaci 

moderní třídy, na níž se těší celá škola. 

 Mgr. Bc. Ladislava Křížová, ředitelka 

Malování hrnečků a návštěva nožířského 

muzea v Mikulášovicích  

Žáci 7. A se spolu s paní učitelkou Pasovskou 

vydali do Mikulášovic, kde si vyzkoušeli, jak se 

maluje na hrnečky. Ty si poté vypekli a mohli 

odnést domů.  

Navštívili zároveň nožířské muzeum, jelikož 

výroba nožů má v Mikulášovicích dlouholetou 

tradici. Expozice žákům nabídla nejrůznější 

typy nožů včetně těch unikátních a velmi 

vzácných. Dále mohli vidět množství fotografií 

a textů o výrobě nožů právě v Mikulášovicích. 

Mgr. Hana Vaňková   

Plavání  

Ve čtvrtek 14. 

10. se týmy 

složené z žáků 

a žákyň 2. 

stupně naší ZŠ 

zúčastnily 

plaveckých závodů pod záštitou Podzimních 

her. 

Obě kategorie plavaly současně a body se poté 

sčítaly dohromady. Dobré a kvalitní výkony 

předvedli ve svých rozplavbách dívky i chlapci. 

Naše škola se umístila na pěkném 3. místě, 

přičemž při konečném součtu bodů nastala 

shoda a o konečném umístění tak rozhodovala 

štafeta, ve které naši reprezentanti obsadili 3. 

místo. 

Svou disciplínu vyhrál Adam Šulc (50 m kraul – 

30,39), velmi dobrý výkon v této disciplíně 

předvedl také Ladislav Polák (39,98). 

Pěkný výkon předvedl také Pavel Flugr, který 

zaplaval 50 m prsa za 48,52 a obsadil tak v této 

disciplíně 3. místo. 

Mezi dívkami se vyjímají výkony Marie 

Milerové, která také dokázala uspět ve své 

disciplíně (50 m prsa – 48,77). Dobrý výkon v 

této disciplíně také předvedla Simona Žišková 

(55,80), která na poslední chvíli zastoupila 

indisponovanou Barboru Fazekasovou. Za 

přístup všem žákyním a žákům děkují učitelé 

Tv. 

Mgr. Martin Bahník 

Mgr. Martin Hamada  

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová 

Erasmus Day 

18. října se v rámci dne "Erasmus Day" konalo 

slavnostní ukončení mezinárodního 

projektu TOWER OF EXPECTATIONS, do 

kterého se naše škola zapojila v roce 2018. Do 

projektu se kromě naší školy zapojily školy z 

Chorvatska, Maďarska, Itálie, Španělska a 

Turecka. Žáci zpracovávali témata z oblasti 



vědy, hudby, literatury, architektury, svátků a 

dětských her. Učitelé měli příležitost rozšířit si 

znalosti v oblasti emoční výchovy. 

Žáci si pod vedením paní učitelky Šiškové 

připravili vyprávění, během kterého shrnuli, 

jak celý projekt probíhal, jaká místa navštívili a 

jaké zvyklosti a tradice viděli. Celé vyprávění 

oživilo taneční vystoupení a připravená 

říkanka. 

Žáci školy poté mohli nahlédnout do 

tematických dílniček v učebnách anglického a 

německého jazyka.   

  Zde je krátké ohlédnutí loňských deváťáků: 

…Tato zkušenost zapojit se do tohoto projektu 

nás velice bavila, je to skvělá forma toho, jak 

se zdokonalovat v jazyce a zjistit co nejvíce 

informací o našich partnerských zemích. Mrzí 

nás, že do projektu zasáhla korona, ale to nic 

nemění na tom, že jsme si to moc užili. 

Mgr. Jindřiška Šišková, Mgr. Hana Vaňková 

 

 

 

 

Planetárium 5. A a 5. B 

Třídy 5. A a 5. B navštívily pražské planetárium. 

Exkurze se žákům moc líbila a přinesla jim 

spoustu nových poznatků.  

 

Planetárium v Praze – to byl cíl exkurze, které 

se zúčastnily obě páté třídy v říjnu. Celým 

projektem nás provázel lektor, který seznámil 

děti s údaji o planetě Zemi, Měsíci, Slunci a 

Sluneční soustavě. Žákům odpověděl na 

všechny otázky, které se týkaly vesmíru. 

Pomyslnou třešničkou na dortu byla prohlídka 

Staré Prahy 

Mgr. Hana Vaňková, Mgr. Vendula Koutecká 

Výmalba školní knihovny 

Během podzimních prázdnin proběhla 

výmalba a oprava školní knihovny. Naši žáci si 

mohou opět každý čtvrtek během velké 

přestávky zdarma zapůjčit knihy u Mgr. Zíkové. 

Mgr. Jana Koukalová 

 

Turistické kroužky 

9. 10. se turistický kroužek vydal k národním 

přírodním památkám Zlatý a Stříbrný vrch. Žáci 

si mohli prohlédnout až 

30 m vysoké kamenné 

sloupce z čediče, které 

se vyjímají svou 

sloupcovou odlučností. 

Poté vystoupali na 

rozhlednu Studenec, 

která se nachází na 

Studeném vrchu, což je 

třetí nejvyšší vrchol v 

okresu Děčín.  

Počasí nám přálo a výlet jsme si všichni užili.  

Mgr. Bc. Nikola Kalvachová 

Členky a členové Turistického kroužku 1. 

stupně naší základní školy jsou parta fajn 

malých turistů, kteří se spolu vydávají do okolí, 

aby poznávali krásy naší přírody, zlepšovali 

svou kondici, pobyly na čerstvém vzduchu a 

navíc si užívali legrace a radostí opravdového 

kamarádství. 

První výlet v letošním školním roce nás v 

sobotu 2. října zavedl na vrchol Klíče.  Na tuto 

čtvrtou nejvyšší horu Lužických hor, sahající do 

nadmořské výšky 760 metrů, jsme se vypravili 



pěšky po červené turistické značce ze Svoru. 

Během náročného výstupu jsme se všichni 

těšili nejen na svačinu, ale též pověstný 

majestátní rozhled.  Energii jsme na vrcholu 

díky dobrotám z batohů úspěšně doplnili, ale 

díky oblakům jsme si mohli to, co je pod námi, 

tentokrát jen představovat 😊 Radost jsme si 

zkazit nenechali a po červené značce jsme 

společně doputovali až do Nového Boru. 

Cestou jsme se osvěžili pramenitou vodou ze 

studánky, vydováděli se na dětském hřišti a 

ještě si užili některých atrakcí sklářských dní na 

novoborském náměstí.   

Jménem všech 21 spokojených účastníků 

„náčelnice“ Jindra Zíková 

Ve středu 27. 10. se 17 členek a členů 

Turistického kroužku 1. stupně proměnilo na 

začínající umělce a malíře na porcelán. Část 

prázdninového výletu jsme si v mikulášovické 

keramické dílně každý pod odborným vedením 

paní Simony Machorkové namalovali hrneček, 

který jsme si po vypálení odvezli domů – 

mnozí jako krásný originální dárek. V době 

výpalu námi malovaných hrnečků jsme si 

prohlédli okolí Mikulášovic a navštívili 

muzeum nožířství v tamním informačním 

centru.  

„náčelnice“ Jindra Zíková 

Krásného 

slunečného 

počasí v sobotu 

30. 10. jsme my, 

členky a členové 

Turistického 

kroužku 1. 

stupně, využili k výpravě do podzimně 

vybarveného okolí České Kamenice.  Nejprve 

jsme vystoupali na Jehlu, ze které jsme 

pokochali výhledem do údolí. Poté jsme 

navštívili Bratrské oltáře a přes skalní vyhlídky 

se vrátili do centra České Kamenice. Síly 

načerpané přestávkou a obědem jsme ocenili 

při následném výstupu na hradní zříceninu 

zvanou Zámecký vrch. Ale výhledy z tamní 

rozhledny určitě stály za to! 😊  

Náš obdiv za úžasný turistický výkon si 

tentokrát zasloužila malá Ellenka, sestřička 

jednoho z našich členů, která zvládla 

s úsměvem celý výlet s námi.  

Za všechny malé i větší turisty  

„náčelnice“ kroužku Jindra Zíková 

Návštěva knihovny 6. ročníků 

Žáci 6. ročníků navštívili městskou knihovnu, 

kde se dozvěděli, jak se zde chovat, jak je 

knihovna organizována, jak v ní mohou hledat 

a jaké další služby jim nabízí – hry, internet,… 

Žákům byl nabídnut knihovní fond, který je 

vhodný pro jejich věkovou kategorii. 

Mgr. Hana Vaňková   

Přírodopisný projekt 

Okrasné zahrady – to je téma dlouhodobého 

projektu pro 7. ročník od paní učitelky 

Hřibalové. Žáci na základě výkladu paní 

učitelky poznali různé typy okrasných zahrad a 

nyní mohou předvést svou kreativitu a do 

školy donést model jedné z nich. Dva modely 

již na půdě školy máme a musíme uznat, že se 

žákům velmi povedly. 

O tuto zahradu se postaral žák třídy 7. B Dáňa Fernandez. 

Mgr. Hana Vaňková  

 



Nečekaná návštěva hasičů 

19. 10. nás ve škole překvapily sirény 

hasičských jednotek z Varnsdorfu, Rumburku i 

Dolního Podluží. V té chvíli probíhala běžná 

výuka a nikdo ani netušil, že má na naší škole 

hořet střecha.  

Zatímco hasiči kontrolovali budovu, byla 

zjištěna příčina viditelného kouře nad střechou 

naší budovy. Pan školník pálil v zadní části 

zahrady listí a kvůli kouři, který se valil přes 

střechu, se mohlo zdát, že hoří. 

Jednalo se naštěstí o planý poplach a žáci i 

učitelé školy byli v bezpečí. 

A poučení pro příště? Používejme webovou 

stránku pro hlášení každého pálení, které 

provádíme i na vlastní zahradě. Je to 

jednoduché, stačí vyplnit pár informací.   

Webová stránka pro nahlášení pálení: 

https://paleni.izscr.cz/paleni 

Mgr. Hana Vaňková 
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