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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Adresa školy:
IČ:
Bankovní spojení:
Telefon/fax:
E-mail:
Adresa internetové stránky:
Právní norma:
Zařazení do sítě škol:
Název zřizovatele:
Součásti školy:
IZO:

Základní škola Dubá,okres Česká Lípa
Dlouhá 113, 471 41 Dubá
48282979
129595711/0300
487 883 950-7/487 883 958
zsduba@atlas.cz
www.zsduba.cz
příspěvková organizace
22.03. 1996
Město Dubá
základní škola,školní družina,školní klub,
školní jídelna
600074731

Ředitelka školy:

Mgr. Jindřiška Skalická

Zástupkyně ředitelky školy:

Bc.Věra Valová

Výchovná poradkyně:

Bc. Věra Valová

Vedoucí vychovatelka ŠD:

Lenka Treutnerová

Účetní:
Od května 2011

Bc. Jana Tvrdková,DiS
p. Jitka Kučerová

Vedoucí školní jídelny:

Helena Pavlíková

Školská rada:
Zástupci rodičů – předseda:
Členové: zástupci města

Václav Zýval
Jindřich Heinrich
Jana Pravdová
Markéta Slezák
Eva Jelenová
Tomáš Mařík

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj

Telefon: 487 883 951-3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
www: http://zsduba.cz

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Zástupci pedagogů:

Mgr.Veronika Holubová
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Od 15.02. 2010 předsedkyní Bohumila Mynaříková
Členové:
Jaroslava Sloupová
Ing. Irena Žalovičová
Markéta Slezák
Eva Jelenová
Tomáš Mařík
do května 2010 Mgr. Jana Konopáčová,
květen 2010 Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Od října 2010 změna v zástupcích zřizovatele:
p. Jelenová Eva
p. Netrh Milan
p. Wagenknecht Lubomír

Přehled hlavní činnosti školy: poskytování základního vzdělání,výchovně
vzdělávací činnost

SOUČÁSTI ŠKOLY
Součást
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

IZO
102005354
116000139
1500084422
1026617538

Kapacita
500
70
20
300
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OBORY VZDĚLÁNÍ
1. 79-01-C/001 Základní škola, denní forma vzdělávání
2. 79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání
3. Školní vzdělávací program Základní školy Dubá, okres Česká Lípa, 1.9. 2007, Škola pro
život
Činnost vykonává právnická osoba – Základní škola Dubá, okres Česká Lípa

CHARAKTERISTIKA
Základní škola v Dubá je úplnou základní školou se dvěma praktickými třídami a
současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Kapacita školy je 480 žáků, ale ve
školním roce 2010/2011 naši školu navštěvovali 183 žáci.
Na škole pracoval 21 pedagogický pracovník a 7 provozních zaměstnanců. Na naší
škole se vzdělávali i tři zrakově postižení žáci (v 2., 4. a 5. třídě),v těchto třídách měly
učitelky k dispozici 2 asistentky pedagoga. Ve 2. třídě po celou dobu vyučování byla stále
asistentka pedagoga a ve 4. a 5. třídě se v hodinách střídala jedna asistentka. Osobní asistent
pracoval ve 2. třídě a v I. praktické třídě u žáků vyžadujících neustálý dohled a péči.
Pedagogický sbor je ve vyváženém složení (odborném, věkovém) a průběžně se
zdokonaluje ve schopnosti týmové práce formou různých seminářů a dílen ve své
pedagogické odbornosti. Vzdělávání bylo zaměřeno na činnostní učení, finanční gramotnost
předcházení sociopatogením jevům.
Vyučuje se ve dvou budovách, které jsou vzájemně propojeny. Ve škole jsou odborné
učebny: počítačová učebna , školní knihovna, učebna přírodních věd ve které je nainstalována
interaktivní tabule – velmi využívaná,odborná laboratoř pro výuku chemie, fyziky a
přírodopisu, jazykové učebny, cvičná kuchyňka, dílny, učebna umění, místnosti školní
družiny, keramická dílna . Dále je ve škole školní obchůdek a jídelna. Některé třídy jsou
vybaveny televizí a videopřehrávačem, všechny učebny prvního stupně navíc i přenosnými
CD přehrávači a koberci. Šatny jsou rozdělené do dvou místností a jsou vybavené šatními
skříňkami.
V budově staré školy je učebna a místnost chovatelského kroužku se školní ZOO. Ke
škole patří i samostatně stojící tělocvična a učebna ekologické gramotnosti. O přestávkách
mají žáci možnost využít za dobrého počasí i školní dvůr. Zřídili jsme relaxační učebnu, kde
žáci mají možnost se učit inovativními metodami a odpočinkovou místnost, kterou žáci
využívají o velké přestávce ke vzájemné komunikaci.
Naše škola se zapojila a zapojuje do různých programů například do mezinárodního
programu Zdravá výživa a zdravý životní styl dětí a mládeže Euroregionu Nisa, Zdravé zuby,
Ajaxův zápisník, Záchrana obojživelníků při jarním tahu, Les ve škole, škola v lese a další.
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Některé aktivity si sama vytváří, např.: Otužování, Zdravé svačiny, Plavání pro všechny.
Pracujeme v projektu Ekoškola, jenž je realizován v podobě mezinárodního projektu EcoSchools mezinárodní organizace FEE a v červnu 2008 jsme získali titul a v roce 2010 jsme
titul úspěšně obhájili. Realizujeme projektové dny např. Den zvířat, Lesní dny, Den Země,
Den vody, Den zdraví.Pracujeme v síti Tvořivých škol a v projektu podporujícím školní a
mimoškolní ekologickou výchovu M.R.K.E.V. Spolupracujeme s hnutím TEREZA, Lesy
České republiky, Správa CHKO Kokořínsko, Středisko ekologické výchovy SEVER
Litoměřice, Oldřichov v Hájích. Z aktivity ACTIVE LEARNING jsme ponechali pravidelné
sledování spotřeby energií a následného hledání úspory. Žáci tvoří z těchto měření přehledné
grafy, které výrazným způsobem ukazují nárůst spotřeby a potažmo i finančních prostředků. I
v tomto roce pokračoval projekt SPONKA. Projekt je realizován pomocí nadačního
příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
Po celý školní rok probíhala sběrová akce v rámci třídění odpadů se společností AVE.
Separujeme ve třídách papír, plast, tetrapak, hliník. bioodpad. Dále jsme zapojeni do sběru
vyřazených drobných elektrospotřebičů a použitých baterií ve společnosti ASEKOL s.r.o.
Sběr mohou nosit i občané Dubé. Žáci sbírali kaštany pro Myslivecké sdružení. Zapojili jsme
se do soutěže sběru mobilních telefonů.
V keramické dílně pracují žáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností i
v zájmovém kroužku. Odpolední kurzy byly koncipovány i pro dospělé nebo matky s dětmi.V
dopoledních hodinách ji pravidelně využívaly děti z mateřské školy.
K dlouholetým tradicím patří i Běh 17. listopadu, Vánoční a Velikonoční jarmarky,
Barevné dny, Den Země, Čarodějnické sportování, Strašidelné spaní, Den dětí, Školní
akademie, Dny otevřených dveří, vystoupení žáků na Vítání občánků na Městském úřadě v
Dubé, pořádání lyžařského a vodáckého kurzu a škol v přírodě. Výuku se snažíme oživit
různými projektovými dny, kdy spolupracují děti napříč ročníky nebo jen ve svých třídách.
Účastníme se také různých sportovních soutěží, např.: McDonald Cup, Trojboj všestrannosti,
Máchův pohár, utkání mezi školami ve florbale a vyhlašujeme nebo jsme účastníky
výtvarných soutěží. Již několik let máme úspěchy v recitační soutěži a to i v rámci okresu,
podrobný výčet je v akcích školy. Nově se zaměřujeme na práci s nadanými dětmi, pedagožky
I. stupně získaly akreditaci k tvorbě IVP nadaných žáků. V této problematice našla škola
oporu ve spolupráci se ZŠ Curierových v Praze. V této škole se prací s nadanými žáky
zabývají několik let.Podrobný výčet všech aktivit je uveden v tabulkách.
Při škole pracuje oddíl mladých ochránců přírody Bodlinky, který vznikl 1.4.2004.
V jeho učebně si mohou děti prakticky vyzkoušet, co obnáší péče o zvířátka a co zvířátka ke
svému životu potřebují. Oddíl organizuje přírodovědné výlety a exkurze, aktivně se podílí na
ochraně přírody (úklidu města a jeho okolí, ochraně obojživelníků a dalších živočichů a
vzdělávacích aktivitách).
Škola nabízí řadu zájmových kroužků, jejichž činnost ovšem velmi závisí na
vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti – pracovaly tyto kroužky:
pěvecký sbor, floorball, výtvarný kroužek, přípravka anglického jazyka, informatika, hra na
klavír, šachový kroužek aj. Ve škole je systematicky budována školní knihovna, kde si
mohou děti půjčovat knihy.
Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím
webových stránek, prostřednictvím vitrínek, které jsou umístěné na boční stěně školy a také
prostřednictvím dubského zpravodaje Dubáček a Českolipského deníku a rozhlasu.
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Aby žáci neměli dojem, že se stále jen rozhoduje o nich bez nich a dění ve škole
nemohou ovlivnit, spolupracuje již několik let vedení školy se zástupci žáků v Žákovské radě
školy. Také ve třídách si žáci společně stanovují pravidla dobrého soužití a učí se hodnotit
jejich dodržování a navrhovat nápravu při jejich porušování.
Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena v roce 2005 ze zástupců obce,
pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Navázala na práci Rady školy, která
byla zřízena v roce 1996. Škola též spolupracuje se svým zřizovatelem, Dětským domovem
Deštná, ze kterého k nám docházejí všechny děti ve věku základního vzdělávání a s
Pedagogicko psychologickou poradnou v České Lípě, Probační a mediační službou, Úřadem
práce v České Lípě a OSPOD Česká Lípa. Bylo založeno Občanské sdružení SRPDŠ, které
nabízí pomoc škole, rodičům i žákům.
Ve škole pracuje velmi dobře výchovný poradce, který pomáhá nejen v rozhodnutí s
volbou povolání, ale také s programy na pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými
poruchami učení a metodik prevence, který vytváří podmínky pro realizaci aktivit na
předcházení vzniku nebezpečných sociálně-patologických jevů (drogy, šikana atd.). V této
souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se
svými problémy, využívat.
Pro zlepšení klimatu a soužití ve třídách vyjíždějí žáci se svými třídními učiteli na
sžívací pobyty a školy v přírodě, taktéž na lyžařský a vodácký kurz.
Projekt Rozumíme penězům absolvovali všichni pedagogové. V polovině školního
roku 2010 – 2011 byla vyzkoušena forma tříhodinových seminářů v nezatíženém 7. ročníku.
Tato forma výuky FG (finanční gramotnosti) se jeví jako optimální. Žáci se po tuto dobu
dokonale koncentrují na výuku a hodiny jsou velice efektivní. Velice kladně se na naší škole
projevuje spolupráce s ostatními učiteli, nejen s těmi, kteří učí v ročnících, kde probíhá
projekt RP, ale i s učiteli na prvním stupni, kde do běžné výuky začleňuji prvky finanční
gramotnosti.
V projektových dnech si žáci osvojovali problematiku finanční gramotnosti, dotýká
se dnešního života rodin a je velmi sledována..
Základním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní základy moderního vzdělání a
vytvořit podmínky a pevné základy pro další vzdělávání a celoživotní učení. Výchovně
vzdělávací proces je založen na principech činnostního učení. Profilujeme se jako škola se
zaměřením na environmentální vzdělávání, ekologii, zdravý způsob života, zdravou výživu,
otužování a ochranu přírody
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
I.
II.
III.
IV.
V.

Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Matějková
p. Ludmila Kadlečková
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Mgr. Julie Útratová

VI.
VII.
VIII.
IX.
I. pr. ( II.,V.)
II. pr. ( VI.,VII.,VIII.)

Mgr. Jana Kebrlová
Ing. Jiří Ehrenberger
p. František Kadlec
p. Alena Adámková
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Tomáš Krejčík

Ostatní učitelé:
Mgr. Drahuše Čavnická
Mgr. Veronika Holubová
Mgr. Jana Staňková
Mgr. Jiří Bílek
Asistent pedagoga:
Jana Pravdová
Markéta Hromádková
Osobní asistent:
Jana Zikmundová
Markéta Hromádková
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Vedoucí školní družiny:
Lenka Treutnerová
Vychovatelky ve školní družině:
Jindřiška Plzáková
Vychovatelka ve školním klubu:
Mgr. Veronika Holubová
Školník:
Peter Imrich
Uklízečky:
Hana Jelínková
Zuzana Heinrichová
Vedoucí školní jídelny:
Helena Pavlíková
Kuchařky:
Renata Dvořáková
Jana Blahutová
Hospodářka, účetní
Bc. Jana Tvrdková Dis.
Jitka Kučerová od května 2011
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PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

sl. Jana Kebrlová
Mgr. Drahuše Čavnická
Mgr. Veronika Holubová
p.
Alena Adámková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Jana Mašková
p.
Ludmila Kadlečková
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Mgr. Julie Útratová
Ing. Jiří Ehrenberger
p.
František Kadlec
p.
Ludmila Kadlečková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Mgr. Julie Útratová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Veronika Matějková
p.
František Kadlec
Mgr. Tomáš Krejčík
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
Mgr. Veronika Matějková
p.
Ludmila Kadlečková
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Jindřiška Skalická
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Julie Útratová
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Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Jiří Bílek
Veronika Holubová
Drahuše Čavnická
Jana Mašková
Jindřiška Skalická
Alena Hofmanová
Julie Útratová
Veronika Matějková
Zdeňka Wagenknechtová

Bc. Věra Valová
Ing. Jiří Ehrenberger
Mgr. Tomáš Krejčík
Mgr. Julie Útratová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
p.
Ludmila Kadlečková
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Veronika Holubová
Mgr. Jana Staňková
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Julie Útratová
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
p.
Ludmila Kadlečková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr Jindřiška Skalická
Mgr. Drahuše Čavnická
p.
František Kadlec
Mgr. Tomáš Krejčík
Bc. Věra Valová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Zdeňka Wagenknechtová
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Člověk a svět práce

Mgr. Julie Útratová
Mgr. Drahuše Čavnická
Mgr. Jiří Bílek

DALŠÍ FUNKCE
Výchovný poradce
Metodik rizikového chování

Bc. Věra Valová
Mgr. Veronika Holubová

Koordinátor ŠVP

Mgr.
Mgr.
p.
Mgr.
p.
sl.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
sl.
Mgr.
Mgr.

Sportovní akce školy
Zdravotní péče
Mládež a kultura
Environmentální výchova
Knihovna
Výzdoba školy

Veronika Matějková
Zdeňka Wagenknechtová
František Kadlec
Tomáš Krejčík
Ludmila Kadlečková
Jana Kebrlová
Drahuše Čavnická
Jana Mašková
Veronika Matějková
Jana Kebrlová
Veronika Holubová
Zdeňka Wagenknechtová

ICT

Mgr. Veronika Matějková

Asistent pedagoga

sl.

Jana Pravdová

sl.
p.
sl.

Markéta Hromádková
Jana Zikmundová
Markéta Hromádková

Osobní asistent
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PORADNÍ SBOR ŘEDITELKY ŠKOLY
Ředitelka školy
Zástupce ředitelky školy
Vedoucí družiny
Koordinátor EVVO
Výchovný poradce
Metodik rizikového chování
Koordinátor ŠVP
Provozní zaměstnanci - školník

Mgr. Jindřiška Skalická
Bc. Věra Valová
p.
Lenka Treutnerová
Mgr. Jana Mašková,
Mgr. Veronika Matějková
Bc. Věra Valová
Mgr. Veronika Holubová
Mgr. Veronika Matějková
p.
Peter Imrich

INSPEKČNÍ ČINNOST
Ve dnech 23.05. a 26.05. a 30.05. 2011 byla provedena kontrola ČŠI.
Předmětem kontroly bylo:
•

Inspekční činnost na základě podnětu podle § 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (dále školský zákon).

•

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2
písm. b) školského zákona.

•

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c)
školského zákona.

•

Získávání a analýza informací o vzdělávání žáků a o činnosti základní školy podle § 174
odst. 2 písm. a) školského zákona, pilotní šetření sociální a přírodovědné gramotnosti.

Závěry, celkové hodnocení školy
Činnost školy probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a
školských zařízení.

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj

Telefon: 487 883 951-3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
www: http://zsduba.cz

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Plánování a vedení školy je koncepční a účelné. Ředitelka analyzuje všechny oblasti
práce školy, stanovuje cíle a postupy k naplnění záměrů stanovených v ŠVP. Organizace
práce a řízení školy se jeví jako nadstandardní.
Materiální, prostorové i personální podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni a
splňují kvalitu předpokladů pro vzdělávání žáků.
Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání. Respektuje vzdělávací potřeby
jednotlivce, vychovává žáky k toleranci, uvědomění si sama sebe, podporuje jejich zdravý
životní styl a zohledňuje vnější sociální prostředí. Rozvíjí všechny funkční gramotnosti žáků.
Prospěšné a podnětné je zapojení žáků speciálních tříd do celkového života základní školy a
vytvoření podmínek k úspěšné integraci žáků v rámci inkluzivního vzdělávání.
Výsledky vzdělávání jsou na požadované úrovni, efektivnost vykazují metody a formy
práce v případě činnostního vyučování. Pozitivní dopad na rozvoj požadovaných klíčových
kompetencí má aktivní činnost žáků v oblasti EVVO. Úroveň předpokládaných výstupů
stanovených v ŠVP se jeví jako přiměřená.

PROJEKTY
Název
Rozumíme penězům
EKOŠKOLA
SPONKA
Člověk v tísni
Barvy života
Ovoce do škol

Třída
VII, VIII.,IX.
IX.
I. – IX., I. pr., II.pr.

Počet žáků
45
183
183
13
183
120

Personální údaje
Zpracovatel:sl.Jana Tvrdková, DiS, Bc.Věra Valová

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Členění pedagogických pracovníků
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41- 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
1
0
2
1
0
4
19,05%

ženy
0
3
4
4
4
2
17
80,95%

celkem
0
4
4
6
5
2
21
100,00%

%
0,00%
19,05%
19,05%
28,57%
23,81%
9,52%
100,00%
x

muži
0
0
0
0
1
0
1
12,50%

ženy
0
0
4
1
2
0
7
87,50%

celkem
0
0
4
1
3
0
8
100,00%

%
0,00%
0,00%
50,00%
12,50%
37,50%
0,00%
100,00%
x

Členění provozních pracovníků
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41- 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Členění pedagogických zaměstnanců
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplně střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
0
0
1
0
3
4

ženy
0
1
0
5
0
11
17

celkem
0
1
0
6
0
14
21

%
0,00%
4,76%
0,00%
28,57%
0,00%
66,67%
100,00%

Členění provozních zaměstnanců
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplně střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
1
0
0
0
0
1

ženy
0
5
0
1
0
1
7

celkem
0
6
0
1
0
1
8

%
0,00%
75,00%
0,00%
12,50%
0,00%
12,50%
100,00%

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel druhého stupně základní
školy
učitel náboženství
vychovatel
pedagog volného času
asistent pedagoga
trenér
celkem

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

%

7

1

8

38,10%

6

3

9

42,86%

0
1
0
1
0
15

0
1
0
1
0
6

0
2
0
2
0
21

0,00%
9,52%
0,00%
9,52%
0,00%
100,00%

Zařazení pracovníků do platových tříd
Zařazení pedagogických pracovníků
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

počet zařazených pracovníků
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
4
11
2

Zařazení provozních pracovníků
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

počet zařazených pracovníků
0
2
1
3
0
0
1
0
0
10
0
0
0

Trvání pracovního poměru (pedagogických a provozních)
pracovníků
Počet
19
3
3
2
2
29

Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

Nemocnost
Název
Ženy
Muži
Celkem

Počet
20
4
24

Počet kalendářních dní
590
22
612

%
65,52%
10,34%
10,34%
6,90%
6,90%
100,00%

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zpracovatel:sl.Jana Tvrdková,DiS, Bc.Věra Valová

zaměstnanec
Mgr. Jiří Bílek
Mgr. Jindřiška Skalická
Bc. Věra Valová
Mgr. Veronika Matějková
Bc. Věra Valová
Mgr. Jindřiška Skalická
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Jindřiška Skalická
Alena Adámková
Mgr. Jiří Bílek
Mgr. Drahuše Čavnická
Ing. Jiří Ehrenberger
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Veronika Holubová
František Kadlec
Ludmila Kadlečková
Mgr. Jana Kebrlová
Mgr. Tomáš Krejčík
Mgr. Julie Útratová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Jindřiška Skalická
Mgr. Jana Staňková
Bc. Věra Valová
Mgr. Wagenknechtová
Jana Pravdová
Markéta Hromádková
Jindřiška Plzáková
Lenka Treutnerová
Bc. Věra Valová
Mgr. Jindřiška Skalická
Mgr. Jindřiška Skalická
Bc. Věra Valová
Mgr. Wagenknechtová
Mgr. Jana Kebrlová
Bc. Věra Valová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Holubová
Ludmila Kadlečková
Mgr. Wagenknechtová
Jana Pravdová
Ing. Jiří Ehrenberger

akce
Česko - Slovensko 1939 - 1989
NIDV
Kompetence VP
Workshop AV MEDIA
Kolokvium ředitelů
Kolokvium ředitelů
M.R.K.E.V.
M.R.K.E.V.
M.R.K.E.V.
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Barvy života
Právní úpravy ve školství 2011
Právní úpravy ve školství 2011
Právní předpisy ve školství
Právní předpisy ve školství
Dopravní výchova
Inovace ve výuce na ZŠ
Počítač ve škole
Keramika
Keramika
Keramika
Keramika
Keramika
Rozumíme penězům

místo akce
výdaje
termín
Praha
0,00
24.9.2010
Praha
0,00
říjen -září 2011
Česká Lípa
říjen - duben 2 300,00
Praha
0,00
Liberec
440,00
22.10.2010
Liberec
440,00
22.10.2010
Liberec
100,00
11.11.2010
Liberec
100,00
11.11.2010
11.11.2010
Liberec
100,00
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010 12 720,00
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
1.12.-19.12.2010
ZŠ Dubá
15.2.2011
Česká Lípa
500,00
9.3.2011
Mladá Boleslav
500,00
24.3.2011
Liberec
990,00
24.3.2011
Liberec
990,00
11.3. a 25.3.2011
Česká Lípa
0,00
12.4.2011
Praha
960,00
19.4.-21.4.2011
Nové Město
1 090,00
7.4. a 28.4.2011
Liberec
0,00
7.4. a 28.4.2011
Liberec
0,00
7.4. a 28.4.2011
Liberec
0,00
7.4. a 28.4.2011
Liberec
0,00
7.4. a 28.4.2011
Liberec
0,00
30.4.2011
Turnov
0,00

zaměstnanec
Mgr. Jana Kebrlová
Mgr. Jindřiška Skalická
Bc. Věra Valová
Alena Adámková
Mgr. Jiří Bílek
Mgr. Drahuše Čavnická
Ing. Jiří Ehrenberger
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Veronika Holubová
František Kadlec
Ludmila Kadlečková
Mgr. Jana Kebrlová
Mgr. Tomáš Krejčík
Mgr. Julie Útratová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Veronika Matějková
Mgr. Jindřiška Skalická
Mgr. Jana Staňková
Bc. Věra Valová
Mgr. Wagenknechtová
Jana Pravdová
Markéta Hromádková
Jindřiška Plzáková
Lenka Treutnerová
Jana Zikmundová
Mgr. Veronika Holubová
Bc. Věra Valová
Výdaje celkem

akce
Rozumíme penězům
Právo ve škole
Právo ve škole
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Rozumíme penězům
Kázeň a klima školy
Kázeň a klima školy

místo akce
Turnov
Liberec
Liberec
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
ZŠ Dubá
Praha
Praha

termín
30.4.2011
12.5.2011
12.5.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
14.6.2011
14.6.2011

výdaje
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,00
855,00
24 540,00

Údaje o přijímacím řízení, přijetí a zápisu
povinné školní docházce

k

Zpracovatel:Bc.Věra Valová

Počty žáků školy
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
I.P
II.P
Celkem

Počet žáků
21
19
29
14
20
19
17
14
13
9
8
183

Z toho chapců
11
10
14
8
11
8
7
10
8
4
6
97

k 31.9.2010
Z toho dívek
10
9
15
6
9
11
10
4
5
5
2
86

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Počet prvních tříd
1

Počet dětí přijatých do prvních tříd
15

Počet odkladů pro školní rok
5

Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy
ročník
počet žáků

2
0

3
0

4
0

5
1

6
0

7
0

Žáci přijati ke vzdělávání do středních škol
Typ školy
víceleté gymnázium
čtyřleté gymnázium
střední odborná škola-maturitní obor
odborné učiliště
učňovské obory dvouleté
konzervatoř
celkem

Počet přijatých žáků
2
0
2
12
2
0
18

8
0

9
0

Přestupy žáků v průběhu školního roku
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
praktické
celkem

příchody
0
3
4
2
1
0
0
2
0
1
13

odchody
0
2
3
1
0
1
1
1
0
0
9

Žáci - cizinci
Kategorie cizinců
počet žáků ve ŠD
počet žáků ve ŠJ
počet žáků celkem

Občané EU
0
1
1

Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti
0
0
0

Výsledky vzdělávání žáků
Zpracovatel:Bc.Věra Valová

1. Celkové hodnocení žáků - prospěch
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Prospěli s
vyznamenáním
17
11
12
8
10
3
3
1
1
66

Prospěli

Neprospěli

5
9
18
11
11
18
14
17
13
116

0
0
2
0
1
0
0
1
1
5

2. Celkové hodnocení žáků - zhoršené chování
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.praktická třída
2.praktická třída
Celkem

Uspokojivé chování
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
4
8

Neuspokojivé chování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Hodnocení výsledků vzdělávání - způsob vyjádření

Ročník

Hodnocení
klasifikačním
stupněm

Hodnocení slovní

Kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním
stupněm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

22
20
32
19
22
21
17
19
15
187

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. Výchovná opatření
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Pochvala ředitele školy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pochvala třídního učitele
4
6
15
1
4
21
9
17
3
80

5. Výchovná opatření - napomenutí a důtky
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Napomenutí třídního
učitele
1
9
4
1
1
9
15
15
12
67

Důtka třídního
učitele
0
7
17
2
2
14
10
17
19
88

Důtka ředitele školy
0
0
0
0
0
6
2
12
9
29

6. Komisionální přezkoušení žáků
Pochybnosti o správnosti
hodnocení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Opravné zkoušky
0
0
3
0
1
0
0
1
1
6

7. Opakování ročníku
Třída

Žák neprospěl

Žák nemohl být
hodnocen

Žák měl vážné
zdravotní důvody

Žák opakuje 9.r. po
splnění povinné
školní docházky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.praktic.
2.praktic.

0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hospitační činnost
Zpracovatel :Bc.Věra Valová,Mgr.Jindřiška Skalická
Pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
SPC
CPIV Most
ČŠI
Celkem

Počet hospitací
19
5
8
3
7
19
61

Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
+

+

-

(objevuje se
(objevuje se ve
pouze v některých
všech hodinách)
hodinách)
Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
(školním vzdělávacím programem)
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů
výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
návaznost probíraného učiva na
předcházející témata
Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem
účelnost využití pomůcek, učebnic,
didaktické techniky
Vyučovací formy a metody
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin
sledování a plnění stanovených cílů
podpora osobnostního a sociálního rozvoje
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního
a emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového
učení, experimentování, manipulování,
objevování, práce s chybou

ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano

ano

ano

(v hodinách se
neobjevuje

Vyučovací formy a metody
účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora
výuky a jako zdroje informací
účelnost aplikovaných metod
respektování individuálního tempa, možnost
relaxace žáků
vhodná forma kladení otázek
Motivací žáků
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace
osobní příklad pedagoga
Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování stanovených pravidel
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi
žáky navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka,
argumentace, diskuse
vzájemné respektování, výchova k toleranci
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým projevům
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků
Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání vzájemného hodnocení a
sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
vhodnost využitých metod hodnocení žáků
učitelem
využití klasifikačního řádu

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Úroveň klíčových kompetencí žáků
Úroveň klíčových kompetencí žáků (na
konci základního vzdělávání)
1. Kompetence k učení
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné
způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje
ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení,
tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje,
získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití
v budoucnosti
2. Kompetence k řešení problémů
vnímá nejrůznější problémové situace ve
škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností
vyhledá informace vhodné k řešení
problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a
dovednosti k objevování různých variant
řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému
samostatně řeší problémy, volí vhodné
zůsoby řešení, užívá při řešení problémů
logické, matematické a empirické postupy
ověřuje prakticky spávnost řešení problémů
a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových
situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů

vysoká

střední

nízká

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je
schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky
svých činů zhodnotí
3. Kompetence komunikativní
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí
jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a
vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů, běžně uživaných gest,
zvuků a jiných info.a komunikačních
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do spol. dění
využívá informační a komunikační
prostředky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním světem
využívá získané komunikativné dovednosti k
vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci
s ostatními lidmi
4. Kompetence sociální a personální
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se
společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo
přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
podílí se na utváření příjemné atmosféry v
týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni
požádá
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě
celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z
toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
vytváří si pozitivní představu o sobě samém,
která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje
jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

5. Kompetence občanské
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si
jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit
se proti fyzickému i psych. násilí
chápe základní principy, na nichž spočívají
zákony a společenské mormy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo
školu
rozhoduje se zodpovědně podle dané
situace, poskytne dle svých možností
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v
krizových situacích i v situacích ohrožujících
život a zdraví člověka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a
kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl
pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do
kulturního dění a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí,
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví a trvale udržitelného rozvoje
společnosti
6. Kompetence pracovní
používá bezpečně a účinně materiály,
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje
se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
využívá znalosti a zkušenosti získané v
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost, činí podložená rozhodnutí o
dalším vzdělávání a profesním záměření
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti
nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu,
ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí i
ochrany kulturních a společenských hodnot
orientuje se v základních aktivitách
potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl
a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské
myšlení

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Prevence sociálně patologických jevů
Zpracovatel:Mgr.Veronika Holubová, Bc.Věra Valová

Prevence sociálně patologických jevů
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují
na osobnostní rozvoj a sociální chování
Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z
hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů
Uplatňování forem a metod umožňující včasné
zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika prevence
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a
preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a
dalšími pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a
zneužívání návykových látek v areálu školy a
odpovídající sankce)

komentář
semináře k dané problematice
ano
ano
ano, zdravé svačiny, otužování
projekty, soutěže, kooperace ve výuce
ano
kroužky, školní klub
spolupráce s třídními učiteli
kooperace mezi učiteli, výhodou je "velikost"
školy
schránka důvěry, konzultační hodiny
PPP Česká Lípa, policie ČR Doksy
odborná literatura, časopis "Prevence"
ano

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů
Datum
30. 9.
18. 10. - 22. 10.
18. - 26. 10.
26. 10.
4. 11.
9. 11.
8. 11.
15. 11.
24. 11.
8. 12.
9. 2.
17. 2.
23. 3.
7. 4.
26. 4.
11. 5.

Název akce
beseda "Práce policie ČR", 7. - 9. ročník, Praha
beseda "Šikana", policie ČR, 5. - 9. třída
prodejní sbírka "Šance dětem"
workshop "Minorita vs. Majorita", 7. - 9. třída
dopravní prevence - 9. ročník, Česká Lípa
představení Černého divadla, Praha, doprava a šikana
beseda "Příběhy bezpráví" - 8. a 9. ročník
prodejní sbírka "Šance"
beseda s K-Centrem, 9. ročník, partnerství, HIV
prodejní sbírka "Fond Sidus" a Červená stužka"
beseda "Antisemitismus" - 8. a 9. ročník
program "Láska ano, děti ještě ne", 8. ročník, Česká Lípa
beseda s K-Centrem, 9. ročník, partnerství, HIV, pohlavní choroby
beseda "Drogy - současné trendy", 7. - 9- třída, Praha
beseda "Afrika", celá škola
prodejní sbírka "Český den proti rakovině"

Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Sociálně patologický jev
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač,televize,video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus
Celkem

Počet
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2

Výchovné komise
Měsíc
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Celkem

Počet řešených případů
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3

Spolupráce školy s rodiči
Zpracovatel : Bc.Věra Valová

Formy spolupráce
Formy spolupráce

Komentář

Školská rada

pracuje ve složení uvedeném podrobněji v "Základních údajích o
škole"
3.6.2010 zaregistrováno SRPŠ při ZŠ Dubá, aktivně spolupracuje
v I.třídě seznamovací, na začátku školního roku úvodní TS v I. a
III.čtvrtletí, konzultace v daných konzultačních hodinách, dle
domluvy mimo vyučování

Občanské sdružení při škole
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Školní akce pro rodiče
Školní časopis
Přístup rodičů ke klasifikaci svých dětí
Přístup rodičů k rozvrhu svého dítěte
Přístup rodičů k informacím školy

školní výlety, exkurze,jarmarky, besedy, dny otevřených dveří,
Burza škol pro vycházející žáky, možnost návštěv vyučovacích
hodin v průběhu školního roku
Dubská kaňka
přes webové stránky školy, prostřednictvím Bakaláře
přes ŽK, webové stránky školy, systém Bakalář
přes webové stránky školy www.zsduba.cz,vitrína na budově školy

Prezentace školy na veřejnosti
Formy prezentace
Formy prezentace

Komentář

Den otevřených dveří

v průběhu celého školního roku možnost návštěv vyučovacích hodin
po domluvě, plánované Dny otevřených dveří, v průběhu jarmarků
základní informace o škole,informace o akcích
příspěvky do novin - Dubáček, Českolipský deník,
Brožury pro rodiče,Český rozhlas
základní informace o škole a dění v ní
nabídky akcí určené pro veřejnost

Webové stránky školy
Prezentace školy v médiích
Vitrína na budově školy
Letáky po obcích

Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
Zpracovatel: Bc.Věra Valová

Akce školy
Typ akce
Výuka plavání
Kurzy
a)cyklo-vodácký
b)lyžařský
Škola v přírodě

Pobyty-sžívací
Exkurze

Školní výlety

Kulturní pořady

Žákovská vystoupení

Výstavy

Soutěže
a)sportovní

b)výtvarné

Počet zúčastněných Počet zúčastněných
Poznámka (název akce,výsledek
tříd
žáků
1.-5.ročník
109 Česká Lípa
6.-9.ročník
10 Povodí Vltavy
5.-9.ročník
1.ročník
4.ročník
5.ročník
1.ročník
celá škola
výběr školy-ekotýmy
6.-8.ročník
8.-9.ročník
5.-6.ročník
celá škola
7.-9.ročník
7.-9.ročník
I.a II.praktická třída
II.třída
VII.třída
III.třída
VI.třída
III.třída

19
17
12
16
21
180
27
44
35
39
180
39
39
17
8
15
30
17
26

Vítkovice v Krkonoších
Doksy,Poslův Mlýn
Doksy,Poslův Mlýn
Dolní Dvůr, Krkonoše
Holany
ZOO Liberec
Výukový program pro ekotýmy
Mokřady Liběchovky-výukový prog.
ŠKODA Mladá Boleslav
Praha-Staroměstská radnice
Den Země
Policejní muzeum Praha
Petřín a rozhledna
Muzeum Česká Lípa
Máchovo jezero
Provodínské kameny, hrad Jestřebí
Dubá-Nedamov
Máchovo jezero
Okolí Dubé,Nedamov

1.ročník
1.ročník
2.-3.ročník
1.-5.ročník
5.roč.+II.praktická třída
školní sbor
celá škola
4.ročník
Celá škola
8.-9.ročník

20
20
50
97
31
20
180
10
180
26

Divadelní představení
Divadelní představení v MŠ
Černé divadlo Praha
Divadelní představení "O Honzovi"
Divadelní představení Romeo a Julie
Vystoupení na MěÚ Dubá
Školní akademie
Vítání občánků
Šatlava -Vánoční výstava
Výstava elektrospotřebičů Liberec

3.-5.ročník
celá škola
8.-9.ročník
3.-5.ročník
6.-7.ročník
1.-9.ročník
celá škola
1.-5.ročník
9.ročník
6.-9.ročník

11
180
9
11
9
60
65
57
10
40

Máchův pohár
Běh 17. listopadu
Sálová kopaná Zákupy
Turnaj v kopané Zákupy
Pohár rozhlasu
"Moje prázdniny"
výtvarná soutěž ke Dni zvířat
výtvarná soutěž ŠD
Výtvarná soutěž k roku chemie
"Pod modrou oblohou"-aplikace PC

c)ostatní

Jiné akce školy

Jiné akce školy

4.-5.ročník
celá škola
2.-3.ročník
1.-6.ročník
8.ročník
celá škola
1.-6.ročník
výběr školy
celá škola
celá škola
8.-9.ročník
6.-9.ročník
5.-9.ročník
2.-3..ročník
9.ročník
celá škola a veřejnost
4.ročník
9.ročník
celá škola
celá škola
9.ročník
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
7.-9.ročník
4.-5.ročník
celá škola

Akce školní družiny

celá škola a veřejnost
celá škola
celá škola
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník

6 Logická olympiáda
13 sběr papíru-sběrová soutěž
39 Matematický KLOKAN
18 školní kolo recitační soutěže
11 Přednáška - antikoncepce
180 Ekoshow
102 pravidelné otužování
27 setkání ekotýmů školy
180 expedice Zelené kilometry
180 Týden zelených kilometrů
26 Burza středních škol Educa Liberec
45 Práce policie ČR
92 Šikana
50 Bezpečnost silničního provozu Praha
13 Bezpečnost silničního provozu
Světový den boje proti AIDS-sbírková
akce
60
15 Dopravní hřiště Česká Lípa
14 Burza škol Česká Lípa
zájemci Valentýnské dny na škole
180 Mezinárodní den dětí
13
20
180
180
180
180
39
35
180
180
180
35
33
40
40
50
57
28
35
36
45

Lehké drogy -beseda K-centrum
Valentýnský den
Afrika-beseda
Den otevřených dveří
Návštěva chovatelské třídy
Vánoční jarmark
Prevence siociálně patologických jevů
"Aj ty ptáčku ,jarabáčku"-ochrana
přírody
Den otevřených dveří s velikonoční
tématikou
Český den proti rakovině-sbírková akce
Eko-kom. program odpadů
Den otevřených dveří-ukázkové hodiny
Florbalový turnaj
Strašidelné spaní
Vánoční besídka
Maškarní karneval
Sportovní odpoledne
Kuličkiáda
Čarodějnické sportování
Opékání buřtů
Závěrečná diskotéka
Výtvarná soutěž

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Okresní kolo v recitaci

Počet žáků

Výsledky, umístění
1

bez umístění

Projekty
Název projektu
Rozumíme penězům

Ročník zapojený do projektu
Rozumíme penězům

Člověk v tísni

9.ročník

Barvy života

celá škola

Ovoce do škol
SPONKA

I.stupeň ZŠ
celá škola

Telefon: 487 883 951-3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
www: http://zsduba.cz

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozbor hospodaření
Základní školy Dubá
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Vývoj HV (v tis. Kč)
Ukazatel
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

2006
10 635,70
10 633,77
1,93

2007
2008
2009
2010
12 013,24 12 891,398 13 044,554 12 601,700
11 974,89 12 891,212 13 123,829 12 602,940
38,35
0,186
-79,275
-1,24

Hodnota HV (v tis. Kč)
60
40

38,35

20

1,93

0
-20

0,186

2006

2007

2008

2006
2007
2008

-1,24
2009

2010

2009
2010

-40
-60

-79,275

-80
-100

Doplňující údaje k výkazu ZZ
Náklady (v tis.Kč)

Jiné ostatní náklady
Opravy

350,376
107,13

Jiné ostatní náklady

7 038,21

Mzdové náklady
Spotřeba energie
Odvody
Spotřeba vody
Služby
Prodané zboží
Spotřeba materiálu

993,733
2 356,94
118,09
504,99
131,01
1 002,46

0,00

2 000,00

4 000,00

2

Opravy
Mzdové náklady
Spotřeba energie
Odvody
Spotřeba vody
Služby
Prodané zboží
Spotřeba materiálu

6 000,00

8 000,00
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Výnosy (v tis.Kč)
Ostatní dotace

248,093
9 152,79

Dotace KÚ
Tržby z prodeje služeb

657,68

Jiné výnosy

383,091

Tržby z prodeje zboží

Dotace KÚ
Tržby z prodeje služeb
Jiné výnosy
Dotace MÚ
Tržby z prodeje zboží

2 000,00

Dotace MÚ

Ostatní dotace

160,04

0,00

2
4
6
8
10
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu

Základní škola - kraj
SU
521
521
521
521

AU
0 1
0 2
0 3
0 7

Ogr.
10
10
10
10

521
521
521

0 4
0 5
0 6

10
10
10

524
524

0 1
0 2

10
10

527

0 1

10

501
501
512
518
518
518
528
549

0
0
0
0
0
1
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10

1
8
1
5
6
6
1
3

NÁKLADY
Platy zaměstnanců ZŠ
Platy zaměstnanců ŠJ
Platy zaměstnanců ŠD
Hustota a specifika
Platy celkem
OPPP - ZŠ
OPPP - ŠJ
OPPP - ŠD
OPPP celkem
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Odvody celkem
Odvod do FKSP
FKSP celkem
Platy a odvody celkem
Učební pomůcky, učebnice
Ochran.prostředky - ONIV
Cestovné učitelé na školení
Plavání - ONIV
DVPP - ONIV
Výukové programy
½ náhrady mzdy
Zákonné pojištění Kooperativa

3

2010
5 342 661,00
466 498,00
466 872,00
259 100,00
6 535 131,00
46 848,00
8 905,00
14 247,00
70 000,00
1 604 748,23
613 246,48
2 217 994,71
130 701,00
130 701,00
8 953 826,71
85 010,82
3 318,00
16 778,00
25 000,00
14 588,00
9 990,00
16 897,50
27 383,97

Telefon: 487 883 951-3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
www: http://zsduba.cz

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

672
672
672

0 1
0 3
0 4

10
10
10

ONIV celkem
CELKEM
Dotace KÚ celkem
Dotace KÚ – hustota a specifika
Dotace KÚ – 1 . třída
Dotace celkem
HV

198 966,29
9 152 793,00
8 781 417,00
352 376,00
19 000,00
9 152 793,00
0,00

Rozpočet přímých neinvestičních výdajů byl KÚ LB čtyřmi změnami v průběhu roku 2010
upravován.
Hospodaření s prostředky z rozpočtu zřizovatele

Základní škola - provoz
SU
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
502
502
503
503
503

AU Ogr.
NÁKLADY
0 1 00 Knihy účto,žák.knihovna
0 2 00 Krmivo pro chovný kroužek
0 3 00 Kancelářské potřeby
0 4 00 Čistící prostředky
0 5 00 Barva, toner
0 6 00 Spotřeba materiálu školník
0 7 00 Časopisy,aktualizace,CD
0 8 00 Ochranné prostředky
0 9 00 Odměny dětem, zdravá svačina
1 0 00 Drobný hmotný majetek
1 1 00 Spotřeba materiálu ŠD
1 2 00 Školní pomůcky - materiál
1 3 00 Klíče, FAB
1 4 00 Materiál na opravu
1 5 00 Barvy – malování
1 6 04 Grant
1 6 06 SPONKA
1 7 00 Keramická dílna – hlína
1 9 00 Doplnění lékárny
2 1 00 PS – učitelé
2 2 00 Relaxační místnost
2 5 00 Spotřeba materiálu – ostatní
NÁKUP MATERIÁLU CELKEM
0 0 00 Spotřeba el.energie ZŠ
0 1 00 Spotřeba plynu ZŠ
0 2 00 Spotřeba el.energie ŠD
0 3 00 Spotřeba plynu ŠD
ENERGIE CELKEM
0 0 00 Spotřeba vody ZŠ
0 3 00 Spotřeba srážkové vody
0 1 00 Spotřeba vody ŠD

4

2010
4 340,30
13 825,00
12 573,72
57 679,40
28 974,00
9 771,00
17 278,00
2 015,00
6 831,00
122 698,60
1 467,30
23 046,42
7 515,00
7 293,00
2 736,00
25 615,00
5 900,00
660,00
3 447,00
1 155,70
12 007,00
20 856,00
387 684,44
217 264,28
575 734,82
11 434,97
30 301,84
834 735,91
39 288,20
35 373,00
2 067,80
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503
511
511
511
511
511
512
512
512
513
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
521
521
524
524
524
524
524
527
527
527
528
528
538

CELKEM
0
0
0
0

1
2
3
5

00
00
00
00

0 1
0 2

00
00

0 1

00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
3
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1 0
1 4

06
00

0
0
1
1

5
6
5
6

06
06
00
00

0 3
0 4

06
00

0 1

00

0 1

00

Opravy ÚT,kotle
Opravy - videa, televize
Opravy a udržování budovy
Ostatní opravy a udržování
OPRAVY CELKEM
Cestovné učitelé
Cestovné ostatní zaměstnanci
CESTOVNÉ CELKEM
Náklady na reprezentaci
NÁKLADY NA REPREZENTACI CELKEM
Revize nářadí v tělocvičně
Revize komínu
Revize el.zařízení
Ostatní revize
Plavání
Školení
Popelnice
Servis, up-grade
PO a BOZP
Poštovné
Pojistka
Telefon
T-Mobile
Twist karta
Internet
Nákup drobného nehmotného majetku
Doprava na soutěže
Zpracování mezd
Ostatní služby - chov. kroužek
Práce technika
Malování
Ostatní služby
SLUŽBY CELKEM
Mzdy: SPONKA
Fond odměn
MZDY CELKEM
SP: SPONKA
ZP: SPONKA
SP fond odměn
ZP fond odměn
ODVODY CELKEM
FKSP: SPONKA
FKSP fond odměn
ODVODY CELKEM
Náhrada mzdy: SPONKA
NÁHRADA MZDY CELKEM
Kolky

5

76 729,00
12 299,00
5 966,00
31 879,60
43 164,00
93 308,60
43 990,00
185,00
44 175,00
448,00
448,00
13 069,00
3 840,00
29 811,00
26 424,20
10 000,00
9 320,00
26 020,80
8 316,00
4 200,00
5 745,00
34 665,00
14 047,41
20 226,95
800,00
21 385,27
7 542,00
2 747,00
93 582,00
536,00
15 766,50
11 898,00
71 000,80
430 942,93
66 773,00
81 524,00
148 297,00
15 943,25
5 739,02
20 381,04
7 336,70
49 400,01
1 275,46
1 627,02
2 902,48
25,00
25,00
1 000,00
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538
547
547
549
549
549
549
549
549
549
551
551
551

JINÉ DANĚ A POPLATKY CELKEM
0 1 00 Manka a škody na zvířatech
OSTATNÍ MANKA
0 1 00 Poplatky běžný účet
0 2 00 Poplatky FKSP
0 4 00 Úhrada ztráty z minulých let
0 5 00 Poplatek sporožiro
0 7 00 Zákonné pojištění fond odměn
1 0 06 Zákonné pojištění: SPONKA
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY
0 1 00 Odpisy - pec
0 2 00 Odpisy - stravovací systém
ODPISY
NÁKLADY CELKEM
SU AU Ogr.
VÝNOSY
648 1 1 00 Zúčtování fondů - odměn
648
CELKEM
649 0 1 00 Postihy,pomůcky
649 0 2 00 Poplatek ŠD
649 0 3 00 Poplatek ŠK
649 0 4 04 Jiné výnosy – grant
649 0 4 06 Jiné ostatní výnosy – SPONKA
649 0 5 00 Prodej nepotřebného majetku
649 0 6 00 Relaxační místnost
649 0 7 00 Keramika – hlína
649 0 8 00 Sběr
649 1 0 00 Jiné ostatní výnosy
649
CELKEM
651 0 1 00 Tržby z prodeje DHIM
651
CELKEM
654 0 1 00 Tržby z prodeje knih
654
CELKEM
662 0 1 00 Úroky běžný účet
662 0 2 00 Úroky FKSP
662
CELKEM
672 0 2 00 Dotace město
672
CELKEM
6
VÝNOSY CELKEM
HV

6

1 000,00
3 270,00
3 270,00
5 389,00
607,00
28 496, 58
141,00
342,40
267,83
35 243,81
18 474,00
44 856,60
63 330,60
2 171 492,78
2010
108 879,00
108 879,00
5 258,00
47 840,00
6 300,00
16 000,00
95 900,00
3 640,00
12 000,00
5 887,00
1 961,00
17 166,00
211 952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 761,90
152,14
1 914,04
2 000 000,00
2 000 000,00
2 322 745,04
151 252,26
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Školní jídelna - hlavní činnost
SU
501
501
501
501
501
501
501
502
502
503
511
512
518
518
518
518
518
518
5
SU
602
6

AU
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6

Ogr.
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

AU
0 0

Ogr.
03

NÁKLADY
Spotřeba potravin
Kancelářské potřeby ŠJ
Čistící prostředky ŠJ
Drobný majetek ŠJ
Ochranné prostředky ŠJ
Sáčky, ubrousky
Spotřeba materiálu – ostatní
Elektřina ŠJ
Plyn ŠJ
Voda ŠJ
Oprava kuchyňského zařízení
Cestovné ŠJ
Revize výtahu OTIS
Ostatní revize ve ŠJ
Poštovné ŠJ
Likvidace odpadu
Ostatní služby ŠJ
Up-grade, servis
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Tržby z prodeje obědů
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
362 298,60
104,00
19 350,84
2 890,00
1 893,00
3 248,60
2 947,76
32 671,31
86 576,66
31 017,00
13 824,00
864,00
5 025,60
10,00
300,00
4 422,00
960,00
13 752,00
582 155,37
2010
365 063,00
365 063,00
-217 092,37

Školní jídelna - cizí strávníci
SU
501
502
502
503
521
524
524
527
528
549
5
SU
602
602
602
602

AU
0 1
0 1
0 2
0 1
0 1
0 1
0 2
0 1
0 1
0 1

Ogr.
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

AU
0 1
0 2
0 3
0 4

Ogr.
03
03
03
03

NÁKLADY
Spotřeba potravin - cizí strávníci
El. energie
Plyn
Voda
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
FKSP
Náhrada mzdy
Zákonné pojištění Kooperativa
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Potraviny cizí
Osobní náklady - mzdy
Režie
Zisková přirážka

7

2010
133 718,08
10 890,44
28 858,87
10 339,00
41 754,00
10 259,78
3 692,89
821,56
313,50
172,39
240 820,51
2010
131 036,00
49 100,00
47 098,00
867,00
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6

TRŽBY CELKEM

HV

228 101,00
- 12 719,51

Školní jídelna - kantýna
SU
504
521
524
524
527
549
5
SU
604
6

AU
0 1
0 2
0 3
0 4
0 2
0 2

Ogr.
03
03
03
03
03
03

AU
0 1

Ogr.
03

NÁKLADY
Nákup zboží
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
FKSP
Zákonné pojištění Kooperativa
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Prodej zboží
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
131 014,93
11 956,00
2 989,53
1 076,22
248,42
50,21
147 335,31
2010
160 039,00
160 039,00
12 703,69

Ostatní vedlejší doplňková činnost
SU
521
5
SU
602
649
6

AU
0 3

Ogr.
00

AU
1 0
0 1

Ogr.
00
00

NÁKLADY
Mzdy
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Pronájem tělocvičny
T-Mobile
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
4 975,00
4 975,00
2010
51 360,00
60 346,00
111 706,00
106 731,00

ÚP - EU
SU
521
521
524
524
524
524
528

AU
1 1
1 1
1 2
1 2
1 3
1 3
1 1

Ogr.
02
02
02
02
02
02
02

SU
672

AU
1 1

Ogr.
02

5

6

NÁKLADY
Mzdové náklady ÚP
Mzdové náklady EP
Sociální pojištění ÚP
Sociální pojištění EU
Zdravotní pojištění ÚP
Zdravotní pojištění EU
½ náhrady za nemocenskou
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Dotace ÚP
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
27 285,00
154 615,00
6 821,80
38 654,64
2 455,77
13 916,04
659,00
244 407,25
2010
243 911,00
243 911,00
- 496,25
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Úřad práce
SU
521
524
524
527
549

AU
1 2
1 4
1 5
1 1
1 1

Ogr.
02
02
02
02
02

SU
672

AU
1 0

Ogr.
02

5

6

NÁKLADY
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
FKSP
Zákonné pojištění
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Dotace
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
28 456,00
7 112,62
2 560,99
4 208,54
883,46
43 221,61
2010
4 182,00
4 182,00
- 39 039,61

Keramická dílna
SU
521

AU
0 4

Ogr.
00

SU
602

AU
1 1

Ogr.
00

5

6

NÁKLADY
Mzdy - keramická dílna
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Keramická dílna - kurzy
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
15 240,00
15 240,00
2010
12 460,00
12 460,00
- 2 780,00

Kurzy
SU
521

AU
0 4

Ogr.
00

SU
602

AU
1 3

Ogr.
00

5

6

NÁKLADY
Mzdové náklady
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Kurzy
VÝNOSY CELKEM

HV

2010
500
500,00
2010
700,00
700,00
200,00
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Hospodářský výsledek r. 2010 – rekapitulace
Hlavní
činnost
Hlavní
činnost

Vedlejší
činnost

Provoz - rozpočet MěÚ (ZŠ+ŠD)
Provoz ŠJ - rozpočet MěÚ
Celkem rozpočet MěÚ
Celkem rozpočet KÚ
z toho Celkem rozpočet ÚP
Celkem rozpočet ÚP-EU
HV z hlavní činnosti celkem
Vedlejší HoČ ŠJ - cizí strávníci
Vedlejší HoČ ŠJ - kantýna
z toho Vedlejší hosp.činnost ostatní
Vedlejší hosp.keramická dílna
Vedlejší hosp.kurzy
HV z vedlejší činnosti celkem
HV CELKEM

151 252,26
- 217 092,37
- 65 840,11
0,00
- 39 039,61
- 496,25
- 105 375,97
-12 719,51
12 703,69
106 731,00
- 2 780,00
200,00
104 135,18
- 1 240,79

z toho

Fondy
Fond odměn (FO)
Stav k
1.1.2010
58 879,00

Tvorba v roce 2010
Příděl ze
zlepšeného HV
Jiné zdroje
r. 2009
0,00

Čerpání v roce
2010

50 000,00

108 879,00

Stav k 31.12.2010
0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Tvorba v roce 2010
Stav k
1.1.2010
91 529,30

Zákonný odvod
2% platů
138 882,00

Čerpání v roce
2010

Ostatní
8,50

141 884,00

Stav k 31.12.2010
88 535,80

Tvorba a čerpání fondu bylo v roce 2010 prováděno v souladu s vnitřní směrnicí organizace.
Z fondu bylo použito: příplatek na stravování 44.080,--Kč, zdravotní péče 14.500,-- Kč,
příspěvek na rekreaci 26.500,--Kč, kulturně-sportovní akce 41.604,-- Kč, příspěvek na
penzijní připojištění 14.200,--Kč a jubilea a dary 1.000,-- Kč.
Stav fondu je k datu 31.12.2010 plně kryt finančními prostředky.
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Fond rezervní (RF)
Stav k
1.1.2010

Tvorba v roce 2010
Příděl ze
zlepšeného HV
Jiné zdroje
r. 2010

50 778,95

0,00

Čerpání v roce
2010
0,00

50 778,95,00

Stav k 31.12.2010
0,00

Ostatní
Kontroly
MěÚ Dubá
Termín kontroly
2010
Předmět kontroly
Finanční hospodaření ZŠ
Kontrolované období
2009
Kontrola byla provedena na základě pověření starostky Města Dubá v souladu s plánem
finanční kontroly ve veřejné správě pro rok 2010.
Úřad práce
Termín kontroly
2010
Předmět kontroly
Správnost čerpání prostředků
Kontrolované období
2008 - 2010
Výsledek kontroly byl v pořádku, za období 2010 byla vrácena poměrná část přidělených
finančních prostředků z důvodu ukončení pracovního poměru daného zaměstnance.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Termín kontroly
2010
Předmět kontroly
Odvod pojistného
Kontrolované období
2007 – 2010
Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 305,-- Kč, který byl zaslán na účet školy.
Okresní správa sociálního zabezpečení
Termín kontroly
Předmět kontroly
Kontrolované období
Výsledek kontroly byl v pořádku.

2010
Odvod pojistného
2008 - 2010

V Dubé dne 02.02. 2010
Zpracovala: Jana Tvrdková
Schválila: Mgr. Jindřiška Skalická
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Přílohy: Školní časopis
Články z tisku

2010/2011

č.1.

náklad: 30výtisků

cena: 10,-Kč

Editorial
Milí žáci, rodiče a učitelé,
do rukou se Vám dostává další číslo školního časopisu Dubská kaňka. Svůj oblíbený časopis
jste znali ještě dříve než já. Jsem novou učitelkou krásné barevné školy se značkou ekologické školy,
proto letošní první číslo je zaměřené ekologicky.
Chtěla bych Vám svýma očima za pomoci svých kolegyň, kolegů, žáků naší školy, ale i rodičů
přiblížit dění na naší škole, proto každé další číslo bude tematicky zaměřené a bude obrazem akcí,
které jste již zažili, nebo na které se teprve těšíte.
Stránky Dubské kaňky můžete vytvářet i Vy, pokud mi odevzdáte svůj příspěvek osobně, nebo
ho zašlete elektronicky na e-mail: zsdubskakanka@seznam.cz
Co mně připadá pořád nevšední a zajímavé, Vám již možná přijde všední a obyčejné. Začínám
si zvykat a přijímat, že i já do této veselé a hravé školy patřím, mohu v ní učit a poznávat další šikovné
žáky a žákyně.
Ať se Vám daří. Přeji Vám krásné dny a hodně zdraví. Žijte ekologicky! cavnicka@zsduba.cz
Ekoškola /Eco-schools/
je mezinárodní projekt, spojující
environmentální výchovu na škole
s konkrétními praktickými kroky,
které vedou k její ekologizaci.
V projektu je zapojeno 14 000 škol
ze 37 zemí světa.
Mohu s hrdostí říct, že naše škola je
nejenom do tohoto projektu
zapojená, ale i získala cenu
Ekoškola. Více napíšeme v dalším
čísle.
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PROGRAM EKOTEAMU -Divizna pro „ekotýmaky“
V úterý 12.10. lektorky Divizny /SEV/ z Liberce připravily
pro 23 dětí ze všech ekotýmů zajímavý program. Cílem
programu bylo rozvinout spolupráci mezi ekotýmáky. Děti
zkusily řešit úkoly - Jmenuji se a mám rád, v náhodných
skupinách vytvářely myšlenkovou mapu školy - tu pak
prezentovaly před ostatními, skládaly obrázek, který neměly
celý a musely poţádat spoluţáky v sousedních skupinách
o další dílky. Rozdělení do skupin
bylo podle barev na jmenovkách,
a tak se sešli prvňák s osmákem
či druhák s páťákem. Setkání
bylo přínosem, děti dokázaly
spolupracovat bez ohledu na věk.
Divizně moc děkujeme. J.M.

Sbližování po "holansku"
Od středy 6.10. do pátku 8.10. proběhlo v Holanech sbliţování,
poznávání se a pobývání prvňáčků v objektu AERA. Smyslem
celého pobytu bylo sblíţit děti, naučit je pomoci kamarádovi
a dokázat se přizpůsobit neobvyklým situacím. Rodiče přivezli děti
do objektu v odpoledních hodinách. Loučení proběhlo bez slziček,
jen někteří rodiče měli obavy, neboť děti byly poprvé z domova bez
nich. Středeční odpoledne bylo věnováno průzkumu okolí,
zopakování písmenek psaním do písku, psaním číslic křídou na asfalt. K večeři byla rajská, která děti
naladila na noční pochod s baterkou. Objevili jsme nádhernou muchomůrku! Čtvrteční rozcvička, snídaně
- švédské stoly a výlet do Čertovy rokle u Dřevčic naplnily den aktivním pobytem v přírodě. Nikomu
nevadily špinavé zadečky, hlavně ţe byla velká svačina a podzimní počasíčko. Hlavní aktivitou pátku byla
návštěva školy v Holanech. Vyzkoumali jsme, jaká písmenka uţ děti znají a jak se jim při pátku učí. Na
závěr pobytu naši ţáci získali první – houbové vysvědčení a medaili. Děkujeme rodičům za oslazení pobytu,
všechno
přišlo
vhod!
Spojují nás společné záţitky, které
stály za to! J.M.
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Ekoexkurze - výlet do mokřad
Jednoho krásného říjnového dne jsme jeli autobusem na výlet do mokřad. Celou
cestu v autobuse vládla skvělá nálada, nejvíc legrace jsme si uţili s Martinem
Bačovským. Kdyţ jsme dojeli do mokřad, tak jsme se rozdělili do skupin
a instruktorky se nás ujaly, naše skupina měla instruktorku Míšu. V úvodu nám
řekla, ţe nesmíme trhat květiny a houby a ţe nesmíme křičet. Instruktorka Míša
nám
rozdala
síťky
a
do
nich
jsme
chytali
drobný
hmyz.
Měli jsme jít na Pokličky, ale nešli jsme, protoţe uţ na to nebyl čas, a tak jsem si zahráli AZ kvíz a na konec
jsme dělali takový menší testík a pak jsme se rozloučili a jeli jsme domu. MOC SE MI TO LÍBILO
Maruška Pokorná, 7. třída

Mokřady Liběchovky a Pšovky
Mokřady Liběchovky a Pšovky je mezinárodně významný mokřad, zaregistrovaný dle Ramsarské úmluvy
v roce 1998 jako desátý v České republice, rozkládající se v nivách potoků a jejich přítoků. Tvoří ho především
mokřadní olšiny, rákosiny a ostřicové mokřady, ale i prameniště, vodní toky, tůně, rybníky, slatiniště a olšovojasanové luhy. Koryta potoků často meandrují nebo se rozlévají téměř po celé nivě.

Rostlinstvo

Vyskytují se zde např.: stulík žlutý,
leknín bělostný, bublinatka jižní, potočnice
zkřížená, vachta trojlistá, rozpuk jízlivý,
kruštík bahenní, upolín evropský, kozlík
dvoudomý,
přeslička
největší,
lýkovec
jedovatý či kapradiník bažinný.

Živočišstvo

Žíjí zde plži, mlži, jepice, chrostíci, pavouci,
sekavec podunajský, čolek obecný, čolek
horský, mlok skvrnitý, ropucha obecná,
skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan
skřehotavý, ledňáček říční, skorec vodní,
konipas horský.

Rozsah území

Na popisovaném území existuje
několik přírodních rezervací a památek,
např. v okrese Česká Lípa Mokřady horní
Liběchovky a v okrese Mělník Mokřady dolní
Liběchovky a Osinalické bučiny. Mokřady se rozprostírají na území CHKO Kokořínsko v zalesněném údolí kolem
potoka Liběchovky a jejích přítoků, protíná je frekventovaná silnice od Prahy, Mělníka do Dubé a České Lípy.
Železniční trať poblíž nevede, u silnice na území mokřadů je řada autobusových zastávek.[5]

Významné typy mokřadů v ČR
Říční a potoční nivy:
přirozený biotop omezovaný zemědělstvím a stavební činností, funkce
poškozena regulací toků.
Rašeliniště:
přirozené biotopy, vrchoviště poškozována odvodněním při těţbě rašeliny, slatiny zanikají vlivem
zemědělství.
Rybníky:
umělé stavby, význam roste díky zániku přirozených mokřadů, ekosystém poškozován hlavně
eutrofizací a hustými obsádkami ryb.[6]
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Otužilci zahájili!!!
V naší škole probíhá tradičně od října do března program
Otuţování. Letos poprvé překročil počet otuţilců 100!!! Otuţuje
se 102 dětí a dokonce se daří otuţování na druhém stupni – 11
šesťáků pokračuje v této aktivitě z prvního stupně!!! Kdyţ se
chce, tak to jde!
Děkuji všem dobrovolným otuţilcům i třídním učitelkám za
podporu této aktivity. J.M.
Paní učitelka Wagenknechtová a její čtvrťáci

Otužování
Otužování výrazně působí na psychiku člověka, povzbuzuje sebedůvěru, uspokojení z překonání
teplotní bariéry. V případě nemocí z nachlazení platí, že otužilý člověk má větší naději, že
neonemocní. Pokud přece onemocní, pak má nemoc lehčí průběh a dříve odezní. Prospívá všem bez
ohledu na věk.
Zásady otužování

Otuţování není vhodné pro nemocné, zvláště pak pro
jedince se srdečními potíţemi.

Otuţování se můţe věnovat kaţdý, jehoţ zdravotní stav to
dovolí, aţ do pozdního věku.

S otuţováním je vhodné začít uţ u malých dětí.

Děti a starší lidé se mají otuţovat mírněji.

Neotuţujte se krátce po sportovním výkonu.

Nadměrné oblékání a přetápění místnosti vaši otuţilost
sniţuje, proto se obojímu vyvarujte.

Ihned po otuţování se pořádně oblečte.

Začínáme od méně intenzivních prostředků a pokračujeme
k intenzivnějším, zvyšujeme i dobu otuţování.

Otuţování je vhodné provádět několikrát denně.
Příznivé účinky otuţování se projeví nejdříve za tři aţ čtyři týdny. Pokud bychom s otuţováním přestali,
zvýšená otuţilost by během několika týdnů opět poklesla. Proto je důleţitá soustavnost. Po delším přerušení
otuţování (kvůli nemoci, zranění, pobytu v teplých krajích apod.) je třeba začít téměř od začátku.
Čím otužování prospívá
Stimuluje látkovou výměnu, aktivizuje organismus, zlepšuje chuť k jídlu
a navozuje pohodu tělesnou i duševní. [1]
Ve středu 25.3.2010 byla slavnostně předána dětem Osvědčení o
absolvování programu otuţování, který na škole probíhá jiţ od roku
2002. Letos získalo osvědčení 56 otuţilců, kteří si od října do března
zvyšovali svoji tělesnou zdatnost pobytem na školním dvoře kaţdý den,
a to jen v kraťasech a tričku. Dětem se líbil zvlášť pobyt na sněhu,
kterého si uţily letos dost. [2]
Paní učitelka Kadlečková a její třeťáci
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Zdravý jídelníček
A nezapomněli otužilci na snídani?
Při praktických činnostech nezapomínáme na zdravou výţivu, a proto jsme si připravily
s dívkami ze 6. třídy v tomto jejich novém předmětu pochoutky k snídani, neboť slečny patří k otuţilcům.
DČ
Snídaně, nejdůležitější krok do nového dne.
Co má obsahovat zdravá snídaně:

Tři skupiny potravin a dostatek tekutin. Hlavní
zásadou je pestrá skladba.
1. Obiloviny – zdroj vlákniny a sacharidů, které dodávají
tělu energii
2. Ovoce nebo zeleninu – zdroj vlákniny, vitaminů
a minerálních látek
3. Mléčný výrobek – zdroj bílkovin a vápníku
4. Tekutinu – například čaj ovocný nebo bylinkový,
ředěný džus nebo obyčejnou vodu – alespoň čtvrt litru

Tipy na zdravou snídani
7 moţností pro kaţdý den v týdnu
1. 2-3 plátky tmavého chleba se sýrem cottage, 2 rajčata. Sýr je moţné vylepšit natí z mladé cibulky
nebo pórkem.
2. Rybí pomazánku s pečivem. Z tvarohu a rybiček ve vlastní šťávě rozmixujeme pomazánku, kterou
namaţeme na 2 celozrnné rohlíky.
3. Hrst cornflakes posypeme 2 nadrobno nakrájenými kiwi a zalijeme nízkotučným bílým jogurtem.
4. 2-3 plátky slunečnicového chleba namazané nízkotučným sýrem, obloţené rajčaty či jinou zeleninou.
5. Ovoce v jogurtu. Do velkého bílého nízkotučného jogurtu nasekáme banán, oloupané jablko
a broskev (nektarinku), lehce přisladíme medem, můţeme přidat skořici.
6. 2-3 plátky celozrnného chleba (můţe být i celozrnné pečivo), 1 vařené vejce, 1 paprika (kapie).
Chléb můţeme lehounce namazat máslem.
7. Sladké toasty. 2 plátky bílého toustového chleba nasucho opečeme
v toustovači. Banán rozmixujeme s nastrouhaným jablkem, tvarohem
nebo jogurtem (oba nízkotučné) a medem. Rozmixovanou směsí toasty
namaţeme.[3]
Zdravá svačina ze školní kantýny
pokud si nestihnete připravit snídani či zapomenete doma svačinu [4]

Obloţené housky

12,-Kč

BOBÍK Milk Drink - banán, jahoda

4,--Kč

BOBÍK Milk Drink - vanilka, čokoláda

4,--Kč

BOBÍK Milk Drink - nechucené
Školní jogurt MIKY - čokoláda, jahoda
Smetanový krém BOBÍK - vanilka, čokoláda

3,--Kč
3,--Kč
3,50Kč

Twiggy Duo - ovocné jahodové tyčinky v
6,--Kč
jogurtové polevě
Twiggy Cerix - cereální tyčinka, polom. v
5,--Kč
jogurtové polevě
Twiggy Müsli tyčinka - kokosová polom. v
5,--Kč
čoko. polevě
BeBe Brumík - s čokoládovou náplní
8,--Kč

BeBe Dobré ráno - cereální sušenky s oříšky
8,--Kč
a medem
Bobík dezert - s mléčnou náplní a kakaovou
7,--Kč
polevou
Bobík dezert - s mléčnou náplní a medem
7,--Kč
Corneli - klasik - sušenky celozrné cereální
Minerální voda - bez přích. 1,5 l
Minerální voda - s příchutí 1,5 l

10,-Kč
13,-Kč
15,-Kč

Minerální voda - s příchutí 0,5 l

10,-Kč

Kubík
Poděbradka - s příchutí malina, multiv.

16,-Kč
17,-Kč

Ovocná tyčinka
Corny Big - cereál.

4,-Kč
15,-Kč
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Ekoshow
My, čtvrťáci, jsme byli 9. 09. 2010 na náměstí v Dubé. Tam jsme se dozvěděli spoustu
nových informací. S touto akcí byla spojena i možnost zdarma odevzdat starý elektrický
spotřebič. Dokonce za odevzdání jsme měli možnost vytočit si výhru. Dále jsme se
dozvěděli více o recyklování. Karel Mareš, Týna Zabilanská, 4. třída

Evženek
Zvířátkovou třídu si jako svůj nový domov vybral
sameček ţelvy zelenavé – Evţen. Bydlí v teráriu po
leguánech a my mu přejeme spokojený pobyt. Daroval
nám ho pan učitel Ehrenberger.
Ţelva zelenavá (Testudo hermanni, Gmelin, 1789) je
býloţravá ţelva vyskytující se v jiţní Evropě. Dosahuje
velikosti 25-30 cm. Od blízce příbuzné ţelvy ţlutohnědé
se liší uspořádáním štítků na zadním okraji horního štítu
a hladkou kůţí zadních noh.
Areál rozšíření
Ţije v teplých a suchých krajích kolem Středozemního
a Černého moře. Je hojně chována v teráriích
i v zahradách, odkud často uniká do volné přírody.[7]
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Netopýři v družině
Jiţ po páté jsme se sešli, abychom se zúčastnili akce školní druţiny „strašidelné
spaní“. Sraz byl dne 15. 10. 2010 v 17 00 hodin. Kdyţ děti dorazily, šli jsme společně
do tělocvičny, kde nás čekalo „sportování“. Děti si zahrály florbal, skákaly panáka,
točily obručemi, házely míčem na koš, hrály si s padákem, házely krouţky na cíl. Ale
největší zájem byl o skok do výšky, při kterém se uţilo nejvíce zábavy. Sportování se
dětem líbilo, ale pak uţ nastal čas jít se trochu bát. Nejprve děti v druţině naladil strašidelný dětský film
„Casper“. A pak se jiţ vydaly na strašidelnou cestu za podpisem. Podepisovaly se na nakreslený plakát
netopýra, který namalovala Jindřiška Plzáková. Čas rychle uběhl a nastal čas připravit se na spaní, umýt se
a jít na kutě. Já jsem dětem přečetla pohádku na dobrou noc a pak uţ se rozhostilo ticho a kaţdý spokojeně
spal. Ráno jsme vše uklidili a pak uţ přicházeli rodiče. Všem se noc líbila, odnesli si mnoho nových záţitků.
Jako odměnu děti dostaly diplom za odvahu a sladkou odměnu. No a já měla radost, ţe se nám vše vydařilo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Ţalovičové za spolupráci při těchto akcích. L.T.

Na co se ještě můžeme těšit ve školní družině?
Vánoční atmosféru si navodíme vánoční besídkou a jarmarkem.
V lednu si společně „zasportujeme v tělocvičně“.
V únoru proběhne v prostorách tělocvičny rej masek -„maškarní
karneval“.
V březnu navštívíme paní Petráňovou, která nás seznámí a poví mnoho
zajímavého o kníţkách.
Slet čarodějnic oslavíme v dubnu akcí „čarodějnické sportovní
odpoledne“.
Aby toho spaní nebylo málo, tak si ho v květnu zopakujeme akcí
„noc duchů“.
Závěr školního roku připadne „diskotéce s rozlučkou“.
Těšíme se na společné chvíle strávené ve školní druţině
a věříme, ţe těmito akcemi zapojíme
a potěšíme co nejvíce dětí. L.T. a P.J.
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Soutěž:

 Děti z prvního stupně se
mohou zúčastnit soutěţe – správně
vybarvené (nepřetáhnuté) obrázky
čerta odevzdejte během velké
přestávky paní učitelce Maškové.
První tři výherci dostanou příští
číslo časopisu zdarma.
 Ţáci
z druhého
stupně
(popřípadě z prvního, pokud si
troufnou) mohou odevzdat správné
odpovědi taktéţ o velké přestávce
paní učitelce Čavnické. První tři
úspěšní výherci dostanou další
vydaní našeho časopisu zdarma.
Hádanky jsou následující:
o Ve stáji jsou lidé a koně.
Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou.
Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?
o Matka má sedm dětí,
polovina z nich jsou kluci. Jak je
to
možné?
o Co bylo první - kuře nebo
vejce?
o Slyšel jsi mě před chvílí,
teď mě slyšíš zase. Za chvíli
zemřu, ale jen do doby, než mě
znovu nezavoláš. Kdo jsem?

POUŽITÉ ZDROJE:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

http://www.novyvek.cz/index.php?sekce=maminka&pg=clanek&id=300
http://www.zsduba.cz/
podzimní magazín prodejen Enapo

http://www.zsduba.cz/?pg=clanek&artid=48
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mok%C5%99ady_Lib%C4%9Bchovky_a_P%C5%A1ovky
[6]
http://www.usbe.cas.cz/trebon/typy_mokradu.pdf
[7]
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelva_zelenav%C3%A1
Obrázky z www.google.cz; zdroj hádanek otiskneme aţ v následujícím čísle
Na časopisu se dále podíleli:
J.M. - Mgr. Jana Mašková – vedoucí Ekoprojektů, učitelka 1. třídy
L.T. - Lenka Treutnerová – vedoucí vychovatelka
J.P. - Jindřiška Plzáková – vychovatelka
D.Č. - Mgr. Drahuše Čavnická – vedoucí redaktorka, učitelka ČJ – OV
Oldřich Čavnický - typografie
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náklad: 30 výtisků

Příběhy bezpráví a prevence kriminality

cena: 10,-Kč

Editorial
Milí ţáci, rodiče a učitelé,
pololetí tohoto školního roku
uplynulo. Všem našim
ţákům přeji radost
z vysvědčení. Toto číslo je
zaměřené na prevenci
kriminality a sociálně
patologické jevy. Tuto oblast
vynikajícím způsobem vede
a besedy pro ţáky
připravuje pani učitelka
Mgr. Veronika Holubová.
Děkujeme touto cestou
váţenému občanu a
kronikáři města Dubá panu
Kamilu Matějovičovi, který
našim ţákům při besedě
k 17. listopadu přiblíţil
události na cestě od totality
k demokracii.
Přeji Vám v roce 2011
hodně štěstí a zdraví, a
pokud Vás něco nenadále
překvapí, aby to bylo pro
Vás milé a přínosné. Tak
jako pro paní učitelky
Lochmanovou a
Konopáčovou, kterým se
narodily dcery.
cavnicka@zsduba.cz
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Proběhlé preventivní akce ve školním roce 2010 - 2011
30. 9.
Praha
7. – 9. ročník a 2. praktická třída
Téma: Práce Policie ČR, návštěva Muzea Policie ČR
Ţáci jiţ po několikáté navštívili Muzeum Policie ČR, kde jim byla
zprostředkována beseda o práci Policie ČR. Vyslechli si, jak vypadá
policejní zásah, prohlédli si sluţební zbraně a navštívili část výstavy
v prostorách muzea. Poté se přemístili do Vojenského muzea, kde právě
probíhala výstava k 1. a 2. světové válce.
18. , 20. a 22. 10.
Dubá
5. – 9. ročník a 2. praktická třída
Téma : Šikana – beseda s panem nadprap. Milanem Bradáčem
Zhodnocení: Ţáci formou diskuse získali informace o podobě
šikany, o následcích a formách pomoci obětem. Vyšší ročníky
zhlédly video s reálnou ukázkou příběhu o šikaně, které
s p. Bradáčem zhodnotily.
Na tuto diskusi ţáci navázali ve výtvarné výchově, kde tvořili
plakáty s touto tematikou. Plakáty byly vystaveny na nástěnce
v prostorách školy.
VIZ DÁLE ČLÁNEK
26. 10.
Dubá
7. – 9. ročník a 2. praktická třída
Téma : Workshop „Majorita vs. minorita“
Zhodnocení: Workshop probíhal v relaxační učebně na „malé škole“, skupinu tvořily dvě třídy. Formou
besedy se ţáci dozvěděli, co vlastně znamenají pojmy „minorita“ a „majorita“.
Na závěr kreslili obrázek k tématu. Autoři nejhezčích obrázků budou odměněni návštěvou druhého dílu
besedy v České Lípě.
18. – 26. 10.
Dubá
zájemci
Téma: Prodejní sbírka „Ţivot dětem“
Ve škole proběhla sbírková a prodejní akce
organizace „Ţivot dětem“. Za cenu
20 aţ 35 Kč jste si mohli zakoupit různé dárkové
předměty – magnety se zvířátky, přívěsky na klíče,
bločky. Celková vybraná částka byla 1 635 Kč.
Všem, kteří si dárkový předmět zakoupili,
děkujeme. Vybraná částka poputuje na pomoc
dětským oddělením nemocnic, zařízením, které se
starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti,
akcí pro děti z dětských domovů a dalších projektů
sdruţení.
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4. 11.
Česká Lípa
9. ročník
Téma: Dopravní prevence
Zhodnocení: Deváťáci vyrazili do kulturního
domu Crystal v České Lípě. Tam se zúčastnili
dopravně
preventivní
akce.
Jedinečné
představení bylo určené všem budoucím a
novopečeným řidičům, viděli obrazy realných
dopravních nehod nelakovaných na růţovo.
Příběhy skutečných lidí, o jejichţ ţivotě
rozhodlo několik osudových vteřin. Ty příběhy
nemají happy endy. Nejsou totiţ z filmů ani
z počítačových her. Všechny mají společné
jedno – stát se mohou kdykoliv a kaţdému
z nás. Při tomto představení se netleská. Tady
diváci většinou mlčí. Není to divadlo. Není to fikce. Je to... The Action.(1)
Pro další informace: www.theaction.cz nebo facebookové stránky: http://www.facebook.com/theactioneu.
9. 11.
Praha
2., 3. ročník a 1. praktická třída
Téma: Dopravní prevence – představení „Kouzelný semafor“ a návštěva výstavy
„Mořský svět“ (Výstaviště Holešovice)
Nejdříve v Muzeu Policie zhlédli ţáci představení Kouzelný semafor. Po svačince
projeli Prahou do Holešovic, kde se ponořili do mořských hlubin v expozici Mořský
svět.
8. 11.
Dubá
8. a 9. ročník
Téma: Příběhy bezpráví
Beseda s panem Matějovičem z Dubé.
11. a 12. 11.
Dubá
zájemci
V těchto dnech si mohly děti ve škole a obyvatelé Dubé
zakoupit propisovací tuţku a podpořit tak Projekt Šance - první preventivní a humanitární program pro
komerčně sexuálně zneuţívané děti a mládeţ, oběti obchodování s lidmi. Děkujeme všem, kteří Projekt
Šance podpořili a čtvrťákům, kteří prodej realizovali.
24. 11.
Dubá
9. ročník
Téma: HIV, AIDS
Opět naše deváťáky potěšila milá návštěva pracovnic
K- Centra v České Lípě. Tentokrát bylo tématem
hodinové besedy HIV a AIDS. Hravou formou se
ţákům dostalo informací o těchto pojmech.
3

8. 12.
Dubá
zájemci
Prodejní sbírka „Fond Sidus“
Kdo chtěl, mohl v prvních prosincových dnech zakoupením dárkového
předmětu přispět sdruţení Sidus. Předměty si mohli zakoupit i rodiče
během vánočního jarmarku ve škole. K zakoupení byly „joja“,
dvoubarevné propisky, propisky s bublifukem, magnetky a sada
samolepek. Všem, kteří se podíleli na celkové vybrané částce 600 Kč,
děkujeme.
8. 12.
Dubá
zájemci
Prodejní sbírka „Červená stuţka“
P. uč. Holubová, Bára Heindrichová a Stanislav Lizner (oba 9. ročník) dne 8. prosince
nabízeli v našem městě sbírkové předměty. Zájemci získali za symbolickou cenu 20 Kč
odznáček a letáček s informacemi o HIV a AIDS. Vybraná částka pak putovala na
podporu Domu světla v Praze, který pomáhá těmto lidem. Vybrali jsme 640 Kč a
budeme se těšit na besedu, kterou zdarma získáme jako poděkování za účast v této
sbírkové akci.
Pouţité prameny: (1)www.theaction.cz

Slovníček pouţitých termínů
ŠIKANA
O šikanu se jedná, jestliţe je někomu opakovaně ubliţováno a on se nedokáţe ubránit. Ubliţování můţe mít
různou formu, od posměšků, pomluv a ignorování, přes ničení, schovávání věcí aţ po vydírání, bití a
poniţování. Šikanovat můţe například spoluţák, skupina spoluţáků, ţák či ţáci z jiné třídy nebo školy a
v některých případech i učitel. Se šikanou se můţeme setkat nejen ve škole, na hřišti, v zájmových krouţcích
ale mohou ji zaţít i rodiče v zaměstnání. Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt
své vlastní obavy a nejistoty.(2)
více nalezneš na : www.minimalizacesikany.cz
MAJORITA
Jedná se o většinu, to co ve společnosti převaţuje.
MINORITA
Jedná se o menšinu, ve společnosti jde o zdravotně postiţené, gaye a lesbickou veřejnost, lidi s jinou
národností, lidi s jiným náboţenským vyznáním - to jsou všichni, kdo se hlásí k určitému náboţenství
(protoţe v ČR převládá ateismus).
HIV
Původce onemocnění AIDS je virus, který byl nazván HIV - Human Immunodeficiency Virus, coţ znamená
virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Tento virus napadá v organismu zejména určitou
skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, v nichţ se mnoţí, později je i zabíjí, a sniţuje tak jejich počet v těle
nakaţeného člověka. Výrazný pokles počtu bílých krvinek, které hrají důleţitou úlohu v obranyschopnosti
lidského organismu, vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS.
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AIDS
Název onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immune Deficiency Syndrome, která
vyjadřuje podstatu onemocnění. Jedná se o Syndrom získaného imunodeficitu, česky - soubor příznaků,
které vedou ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se tak stává náchylným k
řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění.(3)
více nalezneš na www.aids-hiv.cz
Pouţité zdroje:
(2)www.minimalizacesikany.cz
(3)www.aids-hiv.cz
Sestavila: V.H.
Dne 8.11.2010 se uskutečnil v 8. a 9. třídě projekt
Příběhy bezpráví, koordinovaný společností
Člověk v tísni, který je zaměřen na oběti
totalitních
reţimů
(nacistického
a
komunistického).
V rámci projektu byl ţákům promítnut film o čs.
hokejistech, kteří byli v roce 1949 zavřeni pro
údajné postoje proti tehdejšímu reţimu,
„Postavení mimo hru“.
Následovala debata s panem Kamilem
Matějovičem, bývalým učitelem a současným
kronikářem města Dubá, který hovořil o svém
nasazení u jednotek PTP v 50. letech 20. století.
Jeho vyprávění ţáci věnovali velkou pozornost.
Navíc na přetřes přišla i jeho učitelská minulost a
pan Matějovič rád vzpomínal, čí rodiče prošli jeho pedagogickou činností.
Děkujeme panu Matějovičovi, ţe nám pomohl přiblíţit dějiny období, které ţáci nezaţili.
Naším cílem bylo na toto období našich dějin upozornit, aby se o něj začali ţáci více zajímat – literatury, ale
dnes i filmů, je k tomu dostatek.
Budeme dále vyuţívat různých moţností, jak naše ţáky seznamovat s novodobými dějinami. J. B.

17. listopad
Státní svátek 17. listopadu není jen náš svátek, ale je to den, který se zapsal do kalendářů celého světa jako
Mezinárodní den studentstva.
Můţeme být hrdí, ţe to bylo na počest českých studentů, kteří se v době německé okupace naší země v roce
1939 rozhodli oslavit vznik samostatného státu, za coţ jeden z nich, Jan Opletal, zaplatil ţivotem. Jeho
pohřeb se stal demonstrací a ukázkou jednoty českého národa. Jeho kolegové z vysokých škol za to však
zaplatili následným uzavřením svých škol aţ do konce druhé světové války, pobytem v koncentračních
táborech, a někteří z nich dokonce na popravišti ţivotem.
Podruhé se tento den vepsal do české, ale i do světové historie o 50 let později roku 1989, kdy se studenti
praţských vysokých škol na tento den rozhodli demonstrovat proti vládě a zvůli komunistického reţimu.
I tentokrát se sešli v počtu mnoha tisíc lidí, byli zmláceni, tentokrát se naštěstí vše obešlo bez ztrát na
ţivotech. Tímto svým činem odstartovali proces, kterému dnes říkáme Sametová revoluce a který otevřel
novou kapitolu našich dějin.
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Tyto dva dny nespojuje jenom ono osudné datum, ale také jednotící síla mládí, studentstva a vzdělání, které
je spojovalo a které jim dávalo vidět nespravedlnost kolem sebe. Ukazuje nám, jak je vzdělání pro nás
důleţité a jak bychom si ho měli váţit a nebrat ho jako něco, co okolo nás poletuje. J.B.
Jan Opletal, *31.12.1913 – †11.11.1939, český student, posluchač Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, smrtelně zraněný při demonstraci proti nacistickým okupantům
28.10.1939 v Praze. Jeho pohřeb 15.11.1939 se stal protinacistickou demonstrací, jeţ
poslouţila okupantům jako bezprostřední záminka k uzavření českých vysokých škol
17.11.1939. [1]
Jan Palach, *11.8.1948 – †19.1.1969, český student. Symbol
protestu proti okupaci Československa vojsky Varšavského paktu v
srpnu 1968. Byl posluchačem Filosofické fakulty
UK v Praze. Aby demonstroval svůj nesouhlas s
vojenským obsazením země a následnými
politickými událostmi, se 16.1.1969 na
Václavském náměstí v Praze veřejně upálil. Na
následky tohoto protestního aktu 19.1.1969 v
nemocnici zemřel. Pohřeb Jana Palacha dne
25.1.1969 byl celonárodní příleţitostí vyjádřit tytéţ pocity a postoje,
které vedly mladého studenta k tak neobvyklému činu. Podobně i
výročí jeho smrti se v následujících letech tzv. normalizace a
zejména koncem 80. let stalo příleţitostí k různým protireţimním demonstracím. [2]
Jan Zajíc (3. července 1950 Vítkov – 25. února 1969 Praha) byl český student, jenţ
spáchal sebevraţdu po vzoru Jana Palacha. Upálil se na protest proti okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Narodil se ve Vítkově v rodině drogisty a učitelky. Od roku 1965 studoval na Střední
průmyslové škole ţelezniční v Šumperku. Během studia se zajímal ţivě o literaturu i
poezii, sám se pokoušel psát básně. Během období Praţského jara s nadšením
podporoval uvolnění ve společnosti.
Po sebeupálení Jana Palacha se zúčastnil protestní hladovky, kterou ukončil v den
Palachova pohřbu. Přibliţně o měsíc později, zklamán pokračující normalizací i tím, ţe
Palachův čin neměl za následek ţádnou dlouhodobější reakci ve společnosti, se rozhodl Palacha následovat.
V den výročí komunistického převratu 25. února 1948 se vydal vlakem do Prahy. V horní části Václavského
náměstí se toho dne asi v půl druhé odpoledne v průjezdu domu čp. 39 polil benzínovým čističem, vypil
kyselinu a zapálil se. Uţ se mu však nepodařilo z průjezdu vyběhnout na náměstí, po několika krocích upadl
na zem a vzápětí zemřel.
Státní bezpečnost zamezila tomu, aby byl Zajíc pohřben v Praze, protoţe se obávala dalších demonstrací,
podobně jako v případě Palacha. Jeho ostatky byly převezeny do rodného Vítkova, kde byl 2. března 1969
pohřben.
Obrázek - Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce
v dlaţbě před Národním muzeem v Praze

Aţ po Sametové revoluci byl na ploše
náměstí před Národním muzeem zřízen
prostý pomník na Palachovu a Zajícovu
památku. V rodném Vítkově po něm
bylo pojmenováno náměstí.
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V dopise, který zanechal na rozloučenou, stálo:
„Maminko, tatínku, bratře, sestřičko!
Až budete číst tento dopis, budu už mrtev nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi vážnou ránu vám svým
činem způsobím, ale nezlobte se na mne. Želbohu, nejsme na světě jenom sami. Nedělám to proto, že by mne
omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Svým činem ho snad zajistím lepší. Znám cenu života a
vím, že je to to nejdražší. Ale já hodně chci pro vás, pro všechny, a proto musím hodně platit. Po mém činu
nepodléhejte malomyslnosti, ať se Jacek učí víc a Martička taky. Nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností,
ať je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, že už nikdy neuvidím vás ani to, co jsem měl tak
rád. Odpusťte, že jsem se s vámi tolik hádal. Nenechejte ze mě udělat blázna.
Pozdravujte kluky, řeku a les.“ [3]

Běh 17. listopadu
V pondělí 15. 11. se konal na školním hřišti jiţ 37. ročník tohoto závodu, kterým si ţáci
a veřejnost připomíná významné události tohoto dne. Stejně jako v posledních třech letech nám přálo počasí,
takţe se závodníky přišlo hlasitě povzbudit i poměrně mnoho rodičů ţáků a místních obyvatel. Běhu se
zúčastnilo celkem 142 dětí a pro ty nejlepší byly připraveny krásné medaile, které pro tento účel nechal i
letos zhotovit pan Kadleček. Na kaţdého závodníka čekal v cíli čaj a sladká odměna v podobě sušenky.
Závodilo se v několika kategoriích, k vidění bylo mnoho krásných soubojů a vzájemného hlasitého
povzbuzování. Celkovým vítězem se stal Stanislav Lizner, který si domů odvezl i putovní pohár.

Výsledky jednotlivých
kategorií:
MŠ děvčata: 1.Středová Magdaléna
2. Turková Valérie
3. Kadlečková Natálie
MŠ chlapci: 1. Hefner Daniel
2. Šarm Martin
3. Šarm Matyáš
1. třída děvčata:
1. Fléglová Barbora
2. Mordarčiková Martina
3. Maryšková Natálie
1. třída chlapci:
1. Kica Marian,
2. Miroslav Šimo
3. Stejskal Martin
2. a 3. třída děvčata: 1. Pejpalová Adéla
2. Kováčová Lucie
3. Zawistovská Sofie
2. a 3. třída chlapci: 1. Sláma Daniel
2. Dalecký Karel
3. Exner Timotej Horácio
4. a 5. třída děvčata: 1. Tratová Natálie
2. Ptáčková Markéta
3. Kmetzová Jaroslava
4. a 5. třída chlapci: 1. Kováč Ondřej
2. Vorel Jakub
3. Švec Jaroslav
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6. a 7. třída děvčata: 1. Doová Lenka
2. Lešková Denisa
3. Dvořáková Nikola
6. a 7. třída chlapci: 1. Demeter Miroslav
2. Mynařík Adam
3. Jelen Petr
8. a 9. třída děvčata: 1. Bouchnerová Katka
2. Godlová Marie
3. Čeledová Michaela
8. a 9. třída chlapci: 1. Lizner Stanislav
2. Kareš Jan
3. Mencl Lukáš
Absolutním vítězem se stal S. Lizner, vyhrál
putovní pohár Běhu 17. listopadu. [4]

PŘINÁŠÍME VÁM ROZHOVOR S pí. uč. MIHALOVOU
Martina Holíková zpovídala svou oblíbenou paní učitelku
Mihálovou – Lochmanovou.
Těšíte se na miminko? Na mimčo se samozřejmě moc
těším, vţdyť bylo přece plánované.
Bude to chlapeček nebo holčička? Bude to holčička
(ehm, ehm…teda podle doktora by měla být, podle kopání
ale asi spíš fotbalista )
Jaké máte vybrané jméno? Jméno Liliana (Lily)
Máte doma uţ vše přichystané? Doma máme vše
přichystané , minulý víkend jsme se stěhovali,
ale stihli jsme to všechno, i kdyţ termín porodu byl
15.10., mimču se na svět moc nechce...takhle je ale aspoň
čas to vše v klidu připravit
Chtěla byste holčičku nebo chlapečka ? Myslím, ţe je
úplně jedno, co to bude...kluka ještě nemáme, a holky jsou
zas lepší...je to teda 50 na 50
hlavně ať je to zdravé
.

V říjnu se paní učitelce Mihálové narodila Liliana a
v lednu paní učitelce Konopáčové Ema. Blahopřejeme a
přejeme všem hodně zdraví a štěstí. D.Č.

Výţiva těhotných a kojících ţen
Dodrţování správného pitného reţimu je v době těhotenství ještě důleţitější,
neţ za normálních okolností.
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Kojící ţena spotřebuje více energie neţ ţena těhotná. Ţeny, které v
těhotenství nabraly více kil, budou potřebnou energii brát zpočátku
ze svých tukových zásob a tím postupně nadbytečná kila shazovat.
Kojící ţena by neměla v ţádném případě hladovět. Drastické diety
se v této době vůbec nedoporučují. Omezí se tak nejen příjem
energie pro kojící ţenu, ale sníţí se i příjem důleţitých ţivin pro
dítě. Zároveň dochází ke zvýšenému odbourávání tukových buněk a
do mateřského mléka se tak mohou dostat z těla matky toxické látky
uloţené v tucích.
V prvních 4 aţ 6 měsících po porodu bývá váhový úbytek u kojících ţen zhruba 0,5 – 1 kg váhy za měsíc.
Tyto ztráty jsou přirozené a nemají vliv na kojení. Ţeny s nadváhou mohou ubývat aţ 2 kg za měsíc. Ne
kaţdá ţena během kojení ubývá na váze. U některých ţen zůstává váha
během kojení nezměněna, jsou i takové ţeny, u nichţ se váha dokonce i
zvýší.
Důleţité je nepřejídat se, chodit s dítětem často na procházky a nejlépe hned
po porodu začít s mírným cvičením. Dobu cvičení lze pozvolna prodluţovat
a zátěţ zvyšovat. D.L.- žákyně Denisa Lešková Google.cz - Těhotné a kojící ženy

ZDRAVÁ VÝŢIVA DĚTI
Denní dávku bezcenných kalorií sní děti ve formě potravin jako je
cukr a bílá mouka. Doma uvařená jídla jsou stále nahrazována
hotovými potravinami. Tím děti přijímají méně vlákniny a vitamínů.
Také děti nad čtyři roky konzumují málo mléčných výrobků a
nahrazují si to šťávami a limonádami. Tím vzniká nedostatek vápníku
pro stavbu kostí a zubů. Děti přicházejí o citlivé vitamíny skupiny B.
Příliš málo jí nebo vůbec nejí celozrnné potraviny, zeleninu a mléčné
výrobky. Také hodně solená, kořeněná a příliš tučná jídla jsou špatná.
Malé děti jsou v neustálém pohybu. Někdy dochází u dětí ke značným
výkyvům, co se týče přijímání stravy. Nepropadejme panice, kdyţ dítě
odmítá jídlo a třeba celé dny hladoví. Přicházejí i dny, kdy se celý den
cpe. Tyto výkyvy se zpravidla zase srovnají.
Bílkoviny - polovina denní dávky bílkovin by měla pocházet z ţivočišných produktů jako je mléko, ryby,
vejce a maso. A druhá polovina rostlinných bílkovin by měla pocházet z celozrnného obilí, brambor, ořechů
a luštěnin.
Vláknina - ovoce, zelenina a obilí obsahují látky, které trávicí systém nedokáţe vyuţít. Tyto látky ve
střevech nabobtnávají a váţí na sebe jedovaté látky. Čerstvou zeleninu a luštěniny můţeme dětem dávat aţ
ke konci druhého roku ţivota.
Tuky - malé děti - jelikoţ mají vysokou spotřebu energie, ale malý
ţaludek - mohou mít potravu bohatší na kalorie, tedy na tuky.
Musíme ale dávat pozor na cholesterol. Před zvýšenou hladinou
cholesterolu chrání tuky mořských ryb. Děti by neměly jíst uzeniny a
sladkosti. Podávat, pokud je to moţné, mléčné produkty s niţším
obsahem tuků. N.K. – žákyně Koubková Nikola Články, vaření.cz

ŠIKANA
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Výtvarné práce ţáků 5. – 9. třídy (věřím, ţe si své práce poznáte, bohuţel nemohu uvést autora,
jelikoţ většina obrázků nebyla podepsána):
Šikana je chování, které
má ublížit, ohrozit
nebo zastrašit jiného.

Může se jednat o bití,
poškozování věcí,
vydírání, slovní
nadávky, ponižování,
pomluvy, okrádání,
nebo se šikanující
chová tak, jako by
druhý neexistoval.

Zpravidla se jedná o
opakované jednání.
Nejčastější oběti šikany jsou děti čímkoli odlišné od očekávaného průměru. Záminkou pro
šikanování může být cokoli – oblečení, výška, tloušťka, brýle, nadání či talent.
Většina dětí nepřizná,
že jsou oběti šikany.
Často je to ze strachu.
Šikana je velice
poškozuje duševně a
často i tělesně. Oběť
se cítí bezmocně.
Šikanování oběti
může trvat týdny i
měsíce. Nikdy šikanu
nepodceňujte.
Nedovolte, aby se
rozvinula.

Jste-li obětí šikany, nenechávejte si to pro sebe. Oznamte to učiteli, řediteli, rodičům či jiné
osobě, k níž máte důvěru. Vždy se braňte!! To není žalování, ale obrana proti zlu!!
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Se šikanou se nikdy nesmiřujte. Jste-li jejími
svědky, nenechávejte si to pro sebe.
Můžete také zavolat bezplatnou linku na telefonní
číslo 800 155 555. Služba je nepřetržitá a zdarma.
Můžete využít schránku důvěry na naší škole. V.H.

V minulém čísle byla vyhlášena soutěţ. V dnešním čísle zveřejňujeme odpovědi z minulého
čísla a otiskujeme znění další soutěţe.

Soutěţ:



Děti z prvního stupně se mohou zúčastnit soutěţe – správně vybarvené (nepřetáhnuté) obrázky
odevzdejte během velké přestávky paní učitelce Maškové. První tři výherci dostanou příští číslo
časopisu zdarma.
Ţáci z druhého stupně (popřípadě z prvního, pokud si troufnou) mohou odevzdat správné odpovědi
taktéţ o velké přestávce
paní učitelce Čavnické. První tři úspěšní výherci dostanou další vydaní našeho časopisu zdarma.
Hádanky jsou následující:
o Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí to po čtyřech. Co to je?
o Dva muţi hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a kaţdý z nich vyhrál tři. Jak je to moţné?
o Metu, metu, nevymetu, nesu, nesu, nevynesu, aţ čas přijde, samo vyjde.
o Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouţí, po něm netouţí.
Odpovědi z minulého čísla:
o Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve
stáji? O: Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 = 72
o Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to moţné? O: PROTOŢE VŠECH
SEDM JE KLUKŮ.
o Co bylo první - kuře nebo vejce? O: VEJCE, UŢ DINOSAUŘI SE RODILI Z VAJEC.
o Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, neţ mě znovu
nezavoláš. Kdo jsem? O: OZVĚNA.

Vtipy:
o Přijde do blázince reportér místních novin a ptá se primáře, jak pozná, kdo je blázen a
kdo ne. Primář: „To je jednoduché, většinou pokládáme tuto otázku: Napustíme vanu
vodou a dáli bychom pacientovi lţíci, hrnek a vědro ...“ Reportér: „To je přece
jednoduché, vyleje tu vodu tím vědrem ...“ Primář se začne smát a ptá se: „Chcete
pokoj s balkónem či bez? Normální člověk přece vytáhne špunt z té vany.“
o Pán u očního lékaře: „Pane doktore, můţete mi prosím Vás pomoci? Od té doby, co
jsem se oţenil, nevidím vůbec ţádné peníze.“
o Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: „Co je to podvod?“
„Podvod je, jestliţe mě teď necháte propadnout.“ „Jak to?“ ptá se profesor. „Protoţe
paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneuţije nevědomosti něčí, aby jej poškodil,
dopustí se podvodu.“
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Soutěţ - omalovánky:

POUŢITÉ ZDROJE:
[1]

http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=389291&s_lang=2&detail=1
[2]
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=68199&s_lang=2&title=Opletal
[3]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zaj%C3%ADc
[4]
http://www.zsduba.cz/?pg=clanek&artid=204
Obrázky z www.google.cz; zdroj hádanek otiskneme aţ v následujícím čísle
Na časopisu se dále podíleli:
V.H. - Mgr. Veronika Holubová
N.K. - studentka Nikola Koubková
J.B. - Mgr. Jiří Bílek
D.Č. -Mgr. Drahuše Čavnická
D.L. - studentka Denisa Lešková
Oldřich Čavnický – typografie
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SPECIÁLNÍ ČÍSLO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
A NAŠE BUDOUCÍ PRVŇÁČKY_3. 2. 2011 ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Škola pro všechny

Na snímku je naše ţákyně 2. třídy Míša Holíková se svým
nevidomým spoluţákem, kterému dělala na běhu k 17.
listopadu sparing partnera. Více uvnitř listu.

Editorial
Váţení rodiče a naši budoucí
prvňáčci, toto číslo našeho školního
časopisu Dubská kaňka jsme
připravili pro Vás, abychom Vám
zpříjemnili významný den v ţivotě
Vašich dětí.
Jak fotografie dokazuje, naše
škola je opravdu pro všechny. Naše
škola poskytuje uplatnění i pro
handicapované děti (bezbariérový
vstup, asistentky pro nevidomé ţáky,
dyslektickou ambulanci pro děti se
specifickými
poruchami
učení,
logopedii, třídy I. a II. stupně
praktické školy), ale i nadaní ţáci
zde mohou najít uplatnění a moţnost
své realizace, např. úspěšné umístění
v logické olympiádě, v pythagoriádě,
ve sportovních soutěţích, atd. Viz
dále seznam krouţků).
Váţení rodiče, přejeme i
Vašim dětem skvělé spoluţáky.
Chceme, aby se všem u nás líbilo.
zsdubskakanka@seznam.cz
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Vašemu nadanému dítěti se budeme věnovat
Máte doma dítě, které ještě nesedělo ve školní lavici, a přesto uţ si předčítá samo ze
své oblíbené kníţky? Jde Vám z něj hlava kolem, kdyţ se pořád ptá: “Proč? Jak to funguje?“
Chodí domů otrávené, ţe mu kamarádi nerozumí?
Pak moţná právě Vaše dítě bude patřit mezi děti nadané, ale kam s ním?

Máme pro Vás řešení!
Přiveďte jej 3. 2. 2010
mezi 13,00hod. a 18,00hod. k nám,
právě v tento den totiţ u nás probíhá
ZÁPIS DO1.TŘÍD
V posledních letech se většina škol zaměřovala na pomoc ţákům s vývojovými poruchami
učení a ţákům s nějakým handicapem. Ale o nadané ţáky se jakoby nikdo nestaral
a nezajímal. Pravda, zkušený učitel měl v zásobě „cvičení navíc“. Ale to opravdu pro rozvoj
nadaného ţáka nestačí, ve škole se začíná nudit, a tak zlobí.
Naše škola nabízí moţnost vzdělávání takovýchto dětí v našem regionu. Specializovaný tým
pedagogů na I. stupni, který prošel kurzem VUP Praha zaměřeným na tvorbu individuálního
vzdělávacího plánu mimořádně nadaného ţáka, pod vedením výchovné poradkyně školy,
která absolvovala kurz „Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a ţáky“, dokáţe
takového ţáka rozpoznat, připravit mu plán na další rozvoj i vzdělávání a nabízí rodičům
poradenské sluţby z této oblasti.
V této oblasti naše škola spolupracuje s praţským centrem nadání
a ZŠ Curieových v Praze 1, kde se touto problematikou zabývají jiţ léta.
Výhodou je rovněţ malý počet studentů ve třídách, který umoţňuje individuální přístup
a rodinné prostředí. Naši školu si můţete prohlédnout jiţ nyní, zveme Vás prostřednictvím
našich webových stránek www. zsduba.cz na VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU, pokud
chcete vidět vše na vlastní oči, pak se prosím zastavte v ZŠ Dubá, okres Česká Lípa,
ul. Dlouhá 113, rádi Vás uvidíme a školu Vám ukáţeme.
Kromě jiného je naše škola zapojena do různých projektů zaměřených na zdravý ţivotní styl,
environmentální výchovu i do projektů Rozumíme penězům a Abeceda podnikání, který učí
děti hospodařit s penězi, můţeme se pyšnit mezinárodním titulem EKOŠKOLA.
Ve škole se věnujeme i mimoškolním aktivitám v krouţcích – florbal, karate, fotbal, tenis,
pak v krouţcích uměleckého směru keramika, hra na klavír, zpěv, angličtina pro nejmenší,
pro náročnější zde máme i šachový krouţek. Při ZŠ Dubá pracuje rovněţ chovatelský
krouţek Bodlinky, v kterém se děti starají o ţivá zvířátka, nemusíte jim je pořizovat domů.
V.V.
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Přijďte se s námi bavit do školní druţiny

Chtěla bych Vám touto cestou představit naši školní druţinu.
ŠD je rozdělena na 2 oddělení a školní klub. Děti k nám mohou přijít ráno od 6.30 hod. a pak po skončení
vyučování od 11.40 hod. Školní druţinu navštěvuje v letošním roce celkem
65 dětí. Děti k nám rády chodí, neboť si zde mohou
odpočinout po náročném vzdělávacím dni. Přistupujeme k dětem individuálně, dle jejich potřeb máme
připraveny různé činnosti. Rozvíjíme děti v oblastech výchovy - pracovní, výtvarné, literární, rozumové
i sportovní. Chodíme s dětmi na hřiště a do tělocvičny.
Kaţdý měsíc organizujeme navíc jednu velkou akci:

florbalový turnaj

spaní v druţině

vánoční besídka s diskotékou

výtvarná soutěţ

maškarní karneval

tělovýchovná soutěţ

čarodějnické sportovní odpoledne

závěrečná diskotéka

a mnoho dalších akcí
Jsem přesvědčena, ţe se Vašim dětem bude v druţině líbit a budou k nám rády chodit. Na děti se uţ nyní těší
vychovatelky L. T. a J. P.
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Čarodějnické sportování
Dne 28. dubna se konala akce ŠD „ Čarodějnické sportovní odpoledne“.
Úkolem dětí bylo přijít v převlečení. Někteří bohuţel převlečení neměli, tím
nás zklamali, ale kdo měl kostým, moc mu to slušelo. Nejprve jsme se společně
vyfotili a pak uţ jsme odcházeli na hřiště u autobusového nádraţí. Zde děti
soutěţily v netradičních disciplínách. Házely krouţky, chodily na chůdách,
přenášely míček na lţičce, snaţily se trefit košťátkem do kruhu a zkusily si, jak
daleko hodí smetákem. Moc se jim líbilo, kdyţ závodily mezi sebou v běhu
s větším míčkem na lţíci. Zkrátka děti si zasportovaly, ale i zaskotačily a
vyřádily na průlezkách. Chci poděkovat p. Tomíčkové za pomoc při soutěţích
a také p. Horské, která dětem přinesla sladkosti. Děti byly odměněny
čarodějnickým diplomem a sladkostmi. Všichni jsme měli radost, jak nám
vyšlo pěkné počasí a jak se sportování vydařilo. L.T.

Děti to vědí nejlépe

Téma: Proč je dobré chodit do ZŠ Dubá?
Ţáky z I. stupně praktické třídy zpovídaly ţákyně 9. třídy Marie Godlová a Kristýna Prskavcová. Odpovědi
zaznamenávala paní učitelka Čavnická.

 Co se ti líbí ve škole?
AndrejkaV.(10 let): Trampolína a druţina.
Jirka (10 let): Matika.
 Proč bys naši školu nevyměnil/a/ za
jinou školu a co se ti líbí?
Jana (12 let): Protoţe.
Andrejka (10 let): Míče.
 Co se ve škole nejraději učíš?
Vašek (10 let): Informatiku.

Jana (12 let): Tělocvik.
Jaroušek (9 let): Matematiku.
Andrejka (10 let): Matematiku.
 Baví tě práce s počítačem? Co nejraději
děláš? Jaký program sis oblíbil/a/?
Jaruška (9 let): Hrát hry.
Vašek (10 let): Malování.
Jana (12 let): Všeználek.
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Na jaký výlet budeš nejraději
 Chodíš do zvířátkové třídy a jaké
vzpomínat? A co se ti na něm nejvíc
zvířátko sis oblíbil/a/?
Lucka (9 let): Ano, pískomila. Nosíme mu
líbilo?
Vašek (10 let): Policejní muzeum v Praze. Hry na
svačiny. Krmíme ho mrkví, jablkem, okurkou.
dopravním hřišti.
Vašek (10 let): Ţelvy. Viděl jsem je u strejdy,
Jaruška (11 let): Chorvatsko. Mušle.
kdyţ jsem byl malý a oblíbil jsem si je.
Jára (9 let): Chorvatsko. Moře. (Děti tam byly
Jaroušek (9 let): Hada. Korálovku. Je hezky
s DD Děštná).
barevná.
Ještě bych zde ráda uvedla příklad, jak jsou v naší škole ohleduplní ţáci a jak jsou pevné jejich vazby
a kamarádství v rámci třídy: Míša Holíková (2. třída, viz úvodní foto u editoriálu) Davídkovi
pomohla. Při suplování ve 2. třídě jsem zaţila jeden z nezapomenutelných pedagogických záţitků.
Chyběla paní učitelka i paní asistentka Davídka. Měli jsme hodinu čtení. Míša připravila, jak měla
odpozorováno od paní asistentky, Davídkovi kníţku s Braillovým písmem. Kdyţ jsem vyvolala
Davídka, Míša si dala prst před pusu a pravila: „Děti, poslouchejte, Davídek čte.“ Děti se zaujetím
svého spoluţáka poslouchaly. Míša aţ do konce hodiny dokázala Davídkovi pomáhat. D. Č.

Téma: Proč je dobré chodit do ZŠ Dubá?
Ţáky 6. třídy zpovídala Martina Holíková ze 7. třídy. Odpovědi zaznamenávala paní učitelka
Hofmanová.



Jak vzpomínáš na svůj první den ve
škole?
Patrik (14 let): Líbilo se mi tu.
Nikola (12 let): Pěkné prostředí.
Andrea (12 let): Seznámila jsem se s kamarády.
 Co pro vás znamenal nástup do školy?
Všichni: Učení.
 Co vám škola přinesla?
Všichni: Kamarády.

 Co se ti ve škole líbí?
Andrea (12 let): Laboratoř, počítače, interaktivní
tabule, tělocvična a relaxační místnost.
Eva (12 let): Přestávky, volná zábava.
Nikola (12 let): Učitelé.
Nikola (12 let), Andrea (12 let) a Eva (12 let):
Přátelé.
Dominik (12 let) a Petr I. (12 let): Počítače.
Vojta (12 let) a Patrik (14 let): Tělocvična.
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Jana (11 let): Sportování.
Petr II. (12 let): Učitelé.
 Jakou třídu máte nejraději?
Všichni: Laboratoř.
 Do jakých krouţků chodíš?
Jana (11 let): Klavír. Gymnastika.
Nikola (12 let): Gymnastika. Karate. Bodlinky.
Patrik (14 let): PC.
Vojta (12 let) a Andrea (12 let): Bodlinky.
 Jaké zvířátko se ti ve třídě pro zvířátka
nejvíc líbí?
Vojta (12 let): Had.
Nikola (12 let): Leguán.
Jana (11 let): Činčila, leguán, korálovka.
Patrik (14 let): Ţelva.
 Na jaký výlet budeš nejraději
vzpomínat?
Andrea (12 let): Babylon, škola v přírodě,
Mokřady.
Eva (12 let): Mokřady.
Dominik (12 let): Škola v přírodě.
Petr I. (12 let): Babylon.
Vojta (12 let): Plavání. Škola v přírodě.
Petr II. (12 let): Babylon.
Nikola (12 let): Dinopark v Německu, Babylon,
škola v přírodě.
Jana (11let): Babylon, škola v přírodě, Mokřady,
kino.
Patrik 14 let): Hory Krkonoše.

Jak ti chutná ve školní jídelně a jaké jídlo máš
nejraději?
Všichni: Jídlo dobré.
Andrea (12 let): Ryby ne.
Nikola a Eva (12 let): Mají rády špagety.
 Jak se ti líbí školní budova?
Andrea (12 let): Jenom barva.
Petr I. (12 let): Nemám školu rád. Nelíbí se mi
uspořádání.
Petr II. (12 let): Škola se mi líbí taková, jaká je.
Eva (12 let): Bazén chybí.
Jana (11 let): Zvířátka ve třídě chybí.
 Proč bys naši školu nevyměnil za jinou?
Andrea (12 let): Mám kamarády, oblíbené
předměty.
Eva (12 let): Kamarády.
Nikola (12 let): Kamarády, učitele.
 Vyuţíváš výhod naší školy?
Andrea (12 let): Školní hřiště, maţoretky,
tělocvična.
Jana (11 let): Tělocvična, gymnastika, klavír.
Nikola (12 let): Karate, gymnastika, tělocvična.
Petr ???(12 let) a Patrik (14 let): Školní klub,
počítač.
Dominik (12 let): Fotbal, tělocvična.
 Čím je ti škola přínosem?
Andrea (12 let): Učení, naučím se spoustu věcí,
mám tu kamarády, zábavu, legraci, vtipy,
historky, besídky, akce, akademie, krouţky, pro
ţivot zdravý ţivotní styl, seznámení s učiteli,
počítače.

BÁSNIČKA PRO BUDOUCÍ
ŠKOLÁKY

Sněhulákovy starosti
Sněhulák stál na políčku,
očkem šilhal po nebíčku.
Zda nesvítí sluníčko,
nerozhřeje mu bříško.
Ty máš štěstí, sněhuláčku,
na nebi je plno mráčků.
Sluníčko se neusměje,
tvoje bříško nerozhřeje.
[1]Obrázek při hodině Informatiky vypracovala

D. M.
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Komiks Veroniky Holubové - paní učitelky výtvarné výchovy

Omalovánky a hádání pro vašeho školáka: [2], [3]
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POUŢITÉ ZDROJE:
[1]
[2]
[3]

http://www.detskestranky.cz/clanek/265-basnicka_snehulakovy_starosti.htm
http://www.omalovanky-zdarma.cz/
http://www.tonda-obal.cz/zabava/pic/bludiste.jpg

Na časopisu se dále podíleli:
V.V. - Bc. Věra Valová
L.T. - Lenka Treutnerová
J.P. - Jindřiška Plzáková
M.G. - Marie Godlová, IX. třída
K.P. - Kristýna Prskavcová, IX. třída

M.H. - Martina Holíková, VII. třída
D.M. - Diana Maříková, VII. třída
A.H. - Mgr. Alena Hofmanová
D.Č. - Mgr. Drahuše Čavnická
Oldřich Čavnický - typografie
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Editorial
Milí ţáci, rodiče a učitelé,
tolik očekávané prázdniny se
blíţí. Ţákům se plní sen – chodit
do školy a neučit se. Třídní učitelé
vybírají učebnice a plní třídnické
práce a čtení časopisu nezakazují.
V tomto čísle našeho časopisu si
můţete přečíst o některých
mimoškolních akcích, které jste
zaţili
v posledním
čtvrtletí.
Všem čtenářům našeho časopisu
i přispěvovatelům přejeme hezké
prázdniny.
zsdubskakanka@seznam.cz ,
Mgr. Drahuše Čavnická
cavnicka@zsduba.cz

Školy v přírodě
Na Poslově Mlýně
Dne 23. 5. se naše IV. třída vydala autobusem do Doks.
Z autobusového nádraží jsme šli pěšky do campu Poslův
Mlýn. Na Poslu jsme trávili pět krásných slunečních dní.
Byli jsme na Bezdězu, šli kolem Máchova jezera, jeli
vlakem a lodí, stavěli jsme domečky v lese, malovali na
kameny, hráli volejbal, Člověče, nezlob se, nakupovali
a také se malinko učili.
27. 5. 2011 jsme se velmi unavení vrátili zpátky
k rodičům. Kdo by také nebyl – našlapali jsme 44
kilometrů. Ale zážitky máme nezapomenutelné!
1

Čtvrťáci na rozhledně a výhledovém místě na Bezdězu

V Krkonoších
Byli jsme ubytováni v hotelu Morava v Dolním Dvoře. Každý večer
jsme hráli kulečník, jednou jsme měli diskotéku a také přednášku
o KRNAPU. Předposlední den jsme jeli na Černou horu. Přijeli jsme
do Jánských Lázní a odtud jsme jeli kabinkovou lanovkou na
Černou horu. Když jsme vyjeli nahoru, bylo tam ještě hodně sněhu
(na konci května). Potom jsme se šli podívat k rozhledně a za
chvilku k vysílači. Pokračovali jsme ve své cestě a za chvíli jsme
uviděli Sněžku. Pak jsme stále scházeli z kopce a došli jsme
k Tetřevím boudám a odtud jsme pokračovali do hotelu, kde nás
čekala večeře a potom přednáška o KRNAPU.
Byl to hezký den. Na školu v přírodě budeme mít nezapomenutelné
zážitky. Do Krkonoš se jistě všichni budeme rádi vracet.
Veronika Mordačiková, V. třída

Výlet do Prahy
V dubnu jsme jeli se sedmou, osmou, devátou a II. praktickou třídou na výlet
do Prahy. Slečna učitelka Holubová, metodička prevence sociálně
patologických jevů, nám objednala přednášku o drogách v Policejním muzeu.
Kapitán Vaněček dokázal zajímavě vyprávět příhody ze své dlouholeté
policejní praxe, znal mediálně publikované příběhy a dokázal odpovědět na
každou zvídavou otázku. Mohli jsme se podívat i na vystavené exponáty.
Po návštěvě muzea jsme měli v plánu navštívit Petřín. K Petřínské rozhledně
jsme se vydali přes Strahovský stadion. Původně jsme chtěli s panem učitelem
Krejčíkem ukázat dětem, kde se cvičily spartakiády a kde se konají i koncerty
světoznámých skupin. Na stadionu zrovna trénovali hráči Sparty. Fotbaloví
nadšenci v čele s panem učitelem měli velkou radost a doslova se ztratili
v čase a prostoru, ale museli jsme je vrátit do reality a pokračovat k Petřínské
rozhledně, abychom si prohlédli krásy Prahy z výšky.
Fotografie nafotil Michal Civín z osmé třídy a s žáky sedmé třídy jsme po
návratu do školy hledali na internetu zajímavosti pro toto číslo časopisu.

Mgr. D. Čavnická
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PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Historie
V r. 1889 byli členové Klubu českých turistů na světové výstavě v Paříži, kde se tak nadchli pohledem na
slavnou Eiffelovu věž, že se rozhodli vytvořit podobnou dominantu nad městem v Praze. Založili Družstvo
pro výstavbu Petřínské rozhledny, dali do něj první peníze a od magistrátu získali pozemek. Pro pětkrát
menší napodobeninu Eiffelovy věže byl vybrán vrch Petřín v nadmořské výšce 318 m. V r. 1890 byla
provedena projektová příprava a zajištěny potřebné prostředky. Stavba byla zahájena v březnu 1891 podle
návrhu arch. Vratislava Pasovského, autory konstrukce byli ing. František Prášil a ing. Julius Souček
z Českomoravské strojírny.
Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 na podnět zakladatelů Klubu českých
turistů Dr.Viléma Kurze a Vratislava Pasovského jako volná kopie Eiffelovy věže v Paříži. S tímto
projektem seznámil Dr.Vilém Kurz v lednu r. 1890 českou veřejnost článkem „Rozhledna na Petříně,
obrázek z blízké budoucnosti Prahy“. Práce podle plánů inženýrů Františka Prášila a Julia Součka byly
započaty 16. března a dokončeny 20. srpna roku 1891, kdy byla rozhledna slavnostně otevřena. Byly
položeny 11 metrů hluboké základy a na nich vystavěna 63,5 metrů vysoká ocelová konstrukce vážící 175
tun. Jádrem konstrukce je osmiboký tubus, v němž je umístěn výtah; okolo něj se vinou dvě točitá schodiště
s 299 schody - jedno pro chůzi nahoru, druhé pro chůzi dolů. Celková výše rozhledny je 63,5 m. Rozhledna
má dvě vyhlídkové plošiny, horní je ve výšce 55 metrů.
Rozhled
Kromě rozhledu na panoráma Prahy včetně blízkého Pražského hradu se z rozhledny otevírá za jasného
počasí daleký rozhled po Čechách. Na severu lze spatřit Říp a České středohoří, na severovýchodě je vidět
masiv Krkonoš. Na jihovýchodě je rozhled poměrně omezený, protože jej uzavírají Brdy.
Diana Maříková, VII. třída, www.petrinskarozhledna.cz

Petřín
Petřín vystřídal v průběhu staletí několik názvů: Petřín, Hora, Kopec, Vrch sv. Vavřince (odtud německý
název Laurenziberg - z lat. Laurentius Vavřinec a Berg hora, kopec), posledně jmenovaný podle zasvěcení
kostela stojícího na jeho temeni. Kronikář Kosmas popisuje Petřín jako velmi skalnaté místo; pro velké
množství skal (latinsky petra) se mu údajně začalo říkat Petřín. Od nepaměti se zde lámal kámen - opuka ze kterého Praha postavila hodně staveb.
První historická zmínka o petřínských lomech pochází od Mnicha sázavského, který napsal, že kameny
z nich dal opat Silvestr ozdobit dlažbu Sázavského kláštera.
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Na Petříně bývalo popraviště, které stávalo v blízkosti kostela sv. Vavřince. O něm se mluví v souvislosti
s vyvražděním Slavníkovců, jejichž příslušníky, které Přemyslovci nestačili povraždit 28. září 995 na Libici,
vedli jako divou zvěř do Prahy a pobíjeli na Petříně. Poté sloužilo popraviště až do 14. století
k trestání velkých protistátních přečinů. Teprve po vybudování Hladové zdi císařem Karlem IV. se
popraviště přesunulo na protější vrch Vítkov.

Objekty na Petříně, nejen známá rozhledna, ale i jiná zajímavá
místa:
Lanová dráha na Petřín
Křížová cesta
Petřínská rozhledna
Kalvárie
Štefánikova hvězdárna
Kaple božího hrobu
Hladová zeď
Letohrádek Kinských
Bludiště
Sloupové sluneční hodiny
Strahovský klášter
Pomník obětem komunismu
Kostel sv.Vavřince (Petřín)
Restaurace Nebozízek
Kostel svatého Michala archanděla
Kaple
Zdroj: Wikipedia – Petřín – Marie Pokorná, Tereza Kroupová, VII. třída

V týdnu od 2. 5. do 6. 5. navštívili ţáci druhého stupně výstavu Pepy
Středy v šatlavě MěÚ Dubá.
Pepa Středa, vlastním jménem Josef Středa, je český fotograf, který pořizuje panoramatické záběry krajiny
(Bolívie, Irska, Nového Zélandu, Tibetu). Rovněž fotografuje Prahu z výšek, např. z jeřábů, střech a lešení.
Kromě klasických analogových a digitálních přístrojů používá středoformátový panoramatický fotoaparát
Noblex.
Zdroj: WikipediaVypracovala: Denisa Lešková
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První literární pokusy
Na farmě u koní

Dnes vám budu vyprávět o tom, jak jsem byla
poprvé na farmě u koní. Jednou se mě kamarádka
zeptala, jestli bych nechtěla s ní jet na farmu ke
koním, že bychom se s paní, která tam vede farmu,
domluvily, jestli bychom si nemohly odpracovat
jízdy a pak si zajezdit na koních. Ona nám řekla, že
by to bylo možné a že by byla ráda. Tak jsme ten
den začaly pomáhat ve stáji. Prvně jsme zametaly.
Dělaly jsme takové lehčí práce, pak jsme začaly
spolu s kamarádkou kydat hnůj v boxech a odvážet
ho na hnojník. Poté, co jsme vykydaly stáje
a nanosily čerstvou slámu do boxů a seno na roh
zdi, aby si koně pochutnali, jsme řekly té paní, že
už máme hotovo. Ona se šla podívat a říkala, že je
to velmi hezké, tak nám dala ohlávky do ruky
a řekla: „Běžte si každá pro koně, já vám ukážu,
který se k vám bude výškově hodit.“ Kamarádka
Katka si vzala kobylu Lunu, která byla poměrně dost vysoká, já jsem si vzala střední kobylu
Nexii, byla to krémová haflingérka. Pak nám ta paní pomohla vybrat sedla, která těm koním
patří. Tak jsme si v boxe přivázaly koně a vyčistily jsme jim srst a pak kopyta. Odvázaly jsme je
a sundaly ohlávky, nandaly jsme jim uzdečky a pak sedla. Když jsme to měly hotové, tak si paní
zkontrolovala, jak jsme si utáhly sedla, abychom nespadly. Pak jsme si vyvedly koně ven
a nasedly si na koně, upravily jsme třmeny, zatím co paní si rychle nasedlala svého koně
a vyjela z boxu za námi před vrata ven. Jely jsme
za ní, prvně jsme šly krokem, ale když jsme vjely
do lesa a na rovinu, začaly jsme klusat, do kopce
jsme cválaly, a když jsme vjely na louku, začaly
jsme si dávat závody. Asi po dvou a půl hodinách
jsme se vrátily zpátky na farmu, odsedlaly jsme
koně, osprchly jsme je z toho potu, co jim tekl po
hřbetech a dolů z boků. Pak jsme je odvedly na
louku a tam se rozeběhli k vodě a začali pít jak
o život. Potom utíkali za ostatními a žili si svým
spokojeným životem. My jsme zatím umyly
z uzdeček udidla a daly jsme je zpátky se sedly
na ponky. Sedla jsme přikryly dekami, aby se
nezaprášila. Poděkovaly jsme paní za krásnou
vyjížďku a požádaly jsme ji o telefonní číslo.
Šly jsme na zastávku a akorát nám jel autobus.
Asi za týden jsme paní zavolaly a přijely zas.
Doufám, že se vám moje vyprávění líbilo.
Denisa Lešková, VII. třída
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ČARODĚJNICKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Dne 3. 5. 2011 se uskutečnila akce
ŠD „ČARODĚJNICKÉ
SPORTOVÁNÍ“.
Děti se nejprve převlékly do kostýmů
a společně jsme se vyfotili. Pro
nepřízeň počasí jsme zůstali ve škole.
Náročnější soutěže jsme přesunuli do
šatny a v družině děti skákaly panáka,
házely kroužky na cíl a zahrály si
Twister.
Lenka Treutnerová

Sportování se i přesto vydařilo, děti byly nadšené. Odměnou jim byla sladkost a malá
hračka.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
Společně s Jindřiškou Plzákovou jsme pro děti z družiny zorganizovaly akci opékání buřtů. V pátek 27. 5.
jsme se na děti nemohly dočkat. Děti si nejprve pohrály a pak už jsme se všichni vydali na cestu do MŠ.
Děti se zde vyřádily na různých atrakcích jako je trampolína, horolezecká stěna, kolotoč, houpačky aj.
Zkrátka byly velmi spokojené. V areálu mají pěkně udělané posezení u ohně. Děti se těšily, jak si pochutnají
na buřtech. Všem moc chutnalo, náladu bohužel trochu pokazilo počasí. Začalo pršet, a tak jsme se po 19.
hodině opět všichni vrátili do družiny. Děti si zde zahrály Twister, zaskákaly panáka a hrály s hračkami. Ve
21hod. začali rodiče chodit pro své děti. Nezbývalo než se s dětmi rozloučit, popřát pěkný víkend a rozejít se
domů.
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Chtěla bych poděkovat p. Kohoutové a p. Stejskalové za donesené dřevo a ředitelce MŠ p.Šindelářové za
umožnění pořádání této akce v jejich areálu.
Lenka Treutnerová, vedoucí vychovatelka ŠD

Rozhovor s paní Mihálovou a návštěva liberecké ZOO
1. Jak působila návštěva zoo na Lili? Myslím, že si Lili
užila pěkný den, i když zvířatka kolem sebe zřejmě ještě
nevnímala. :-)
2. Byla jste ráda, ţe jste se setkala s lidmi ze školy?
Samozřejmě, že jsem byla ráda, vždyť jsem se tam
vypravila jen kvůli vám, jinak si do zoo můžu zajít
kdykoliv.
3. Které zvířátko Lily nejvíce zaujalo? Myslím, že ji
nejvíc
zaujala
lidská
mláďátka.
:D
4. Pocítila jste, ţe se vám stýská po Dubé nebo jste více
spokojená v Liberci? Všechno má své plusy a mínusy.
Liberec poskytuje člověku strašně moc možností
seberealizace, vyžití a Dubá má zas příjemnou rodinnou
atmosféru. Takže jednoznačná odpověď pro mě
neexistuje, ale stýská se mi hlavně po lidech a dětech
z Dubé.
5. Plánujete po mateřské návrat do školy? Zatím návrat do školy plánuji, pravděpodobně někde
v Liberci, jelikož se pouštíme do stavby domečku, ale jak se říká: „Člověk míní, pán Bůh mění!" :-)
6. Plánujete návštěvu Dne dětí v Dubé? Záleží na počasí, ale nápad je to dobrý. :-)
Zdravím všechny v Dubé!
Rozhovor připravila Martina Holíková
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Bavme se se sedmáky
"Jak je vysoká naše škola?"
ptá se paní učitelka.
"Přesně 128 cm."
"Proč zrovna tolik, Pepíčku?"
"Protože jí někdy mám až po krk."

"Pepíčku, řekni dvě zájmena."
"Kdo, já?"
"Výborně, Pepíčku."
Na co chodit do školy?
Svačinu si můžu sníst i doma!

Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho
ptá:
"Když spolu dva lidé hovoří a jeden z nich je
hlupák, co se stane?"
"Ten druhý neudělá zkoušku," odpoví Pepíček.

Pepíček je ve škole a paní učitelka se ptá:
"Pepíčku, vám se narodila dvojčátka, viď?"
"Ano," odpoví Pepíček.
"A jak se budou jmenovat?" ptá se učitelka.
Pepíček na to: "Nevím, ale tatínek říkal ňák Himl
a Hergot.“
Vtipy vybrala Nikola Koubková, VII. třída

Víte, co to jsou katakomby?
Je to pružné, neprůstřelné a sladké. Co je to?
Když si kat koupí auto s prodlouženým úložným
Pocukrované kšandy v tanku.
prostorem.
Vtipy vybral Miroslav Demeter, VII. třída http://www.ivtipy.cz/hadanky-a-odpovedi/
Víte, jak se řekne čínsky fotbalista?
Ťan.
A víte, jak se řekne čínsky špatný fotbalista?
Sparťan.

Vtipy
Pepíček se ptá maminky: "Táta mi říkal, že
pocházíme z opice, je to pravda?"
"Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy
strany neznám!"

Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10
korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do
školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem,
ušetříš dvě stě!"
Vtipy vybral Martin Bačovský www.smíšek.cz

Omalovánky

Při hodině přírodopisu se přihlásí Pepíček a ptá se:
"Paní učitelko, může desetiletá holčička jen tak
otěhotnět?"
"Nemůže, Pepíčku," odpoví paní učitelka.
Pepíček se zamračí: "Vyděračka!"
Maminka jde s Pepíčkem poprvé do ZOO. Od
první chvíle, co tam vejdou Pepíček nadšeně
výská:
"Jéé, opička! Mamí, koukéj, opička!!"
"Ticho, Pepíčku, to je teprve paní pokladní!"
"Mamíííííí, mamíííííííí, mě opuchl prst!"
"A jak jsi to poznal, Pepíčku?"
"Nevejde se mi do nosu."
PPOUŢITÉ ZDROJE:
http://www.zsduba.cz/,
http://vtipy.vtipky.sblog.cz/vtipy-o-pepickovi/
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Stejnějako v předchozích-Ietech,i letosjeli Žáci našíŠkolyna
zapátku červnadojiŽních Cech na sportovnÍkurz. Kromě splutí
Vltavy z VyššíhoBrodu ď do Boršova nad Mtavou navštívili
některé významné kulturnÍ památky, kláštery ve VyššÍmBrodě a ve ZIatéKoruně, hradni komplexse zámeckou zahradou v
Ceském Krumlově, poznali historické centrum tohoto města a
takése podír4ďi na zříceninu hradu DÍvčíKámen.
Fři výstupu na Kleénavštívili nejrrýšepoloženouhvězdiárnu v
naŠirepublice' kde měli moŽnostpozorovat Slunce.
CestovnÍ agentura, která se o nás po celou dobu perfektně stara.
l$, PřiPravila pro Žáky překvapenÍ v podobě nočníprojíždky
Ceským Krumlovem na rďtech a někteří odváŽlivci si mohli
vyzkoušet i plavbu na kajaku nebo svou šikovnost při zdolávánílanovýchcest'
Během celého kurzu byla mezi Ž6ky výborná nálada, uŽiii si
spoustu legrace a při splouvání některých jezů i trochu toho
adrenalinu. V kempech se naučili spolupracovat při stavbě tábora, přípravě jíďa či jiných činnostech' Také si vyzkoušeli,
jaké to je, být víc jak týden bez maminky a připravovat si sám
jÍdloa nespoléhatse jen na druhé.
Poďěkování patří předevŠÍmvedení školy, které tuto akci, na
základnich školách ještěne příliš obvyklou, povolilo a umoŽni.
Io a samozřejmě také cestovní agentuře, která nám poskytla
opravdu nadstandardní servis.
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franlsek Kaolec,z5 uuba

I o prázdnináchpotěší
Zvitátka v chovatelském
krouŽku Ekoškoly Dubá mají
i o prázdninách o společnost
postaráno. Pravidelně je na.
vštěvujÍ děti z táborového po.
bytu na koňské farmě ve Vr.
chovanech. Některé děti sem
jezdí pravidelně, takŽe i zvÍ.
řátka mají už své ,,staÍézná.
mé...
Ti, co jsou návštěvníky poprvé, se naopak nestačídivit,
co všechno zde mohou zživo.

čišnéříše nďít.
nové
Letošní
přírůstky - ob.
lovka velká a
ďva potkánci se těšÍvelkému

tr

z{imu. Pokud se i Vy chcete
podívat za zvířátky, dveře
školní Zoo jsou otevřené po
telefonické domluvě kdykoliv.
734 892
KontaktPave|a Jana M:rškovi,723

