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Vážený pane řediteli,     

 

ve vedení naší základní školy na Slovance 

stojíte již bezmála 15 let. Od té doby až do 

dnešních dní se naše škola hodně změnila. 

Změnila svůj vzhled, svou filozofii, své vize a 

svůj charakter.  Omládla a rozsvítila se. Ožila.  

Aby se tak stalo, musel přijít člověk, který do ní vložil kus své osobnosti a své 

srdce. Byl jste to Vy, pane řediteli, kdo den za dnem, měsíc za měsícem a rok za 

rokem trpělivě měnil zaběhnuté stereotypy základního vzdělávání, měnil vzhled 

všech prostor školy, její vybavení, zázemí a koncepci jejího vzdělávání. Přišel 

jste s vizí lepšího školství a s představou o bezpečném a inspirativním 

vzdělávacím zařízení, které budoucí generace jemně formuje v duchu moderních 

vzdělávacích metod a v souladu s potřebami každého žáka. Svým pedagogům 

poskytujete dostatek prostoru k seberealizaci, dostatek podnětů k dalšímu 

vzdělávání a svobodu v rozhodování o tom, jak budou učit. To vše v 

příjemné  atmosféře, která je pro spokojenost a tvořivost učitele tolik 

nepostradatelná. Svým žákům přinášíte inspirativní náměty, vize a koncepce, 

díky kterým se mohou i oni tvořivě pracovat, rozvíjet se a 

bavit. 

U příležitosti Vašeho životního jubilea mi proto dovolte 

popřát Vám jménem všech zaměstnanců a žáků naší 



školy, abyste dál ve zdraví, životní pohodě, síle a elánu stál v čele své – naší 

školy. Mnoho zdraví, osobních a profesních úspěchů, lásky a štěstí 

    Váš tým pedagogů a zaměstnanců ZŠ Slovanka 

            

5.října – Den úsměvů 

 Mám úsměv na tváři, když jdu do školy. Mám tam 

hodně kamarádů. Taky mi vykouzlí úsměv, když přijdu ze 

školy domů a vidím mámu a tátu. Nebo když mám 

narozeniny. Největší radost mi dělá, když jdu na fotbal. 

Úsměv je nejkrásnější věc na světě . 

Ondra Šimon 4.A 

 

Mám úsměv na tváři, když jsou Vánoce nebo 

narozeniny. Jsem šťastná, když vstávám a 

skáčou na mě naše  kočky. Také mě rozesměje 

můj bráška, když si obléká holčičí věci a 

vypadá jako malá holčička. Baví mě, když si 

maluji a vybarvuji.    

 Oleška Bobylova 4.A 

Mám úsměv na tváři, když se probudím 31.srpna a 28.září. 31.srpna má 

moje morče narozeniny a 28.září jsem byla na koncert. Také mám úsměv na 

tváři, když ráno vstanu a dívám se na svůj oblíbený seriál. Radost mi dělá chodit 

na Všestrannost. Usmívám se, když vidím svoji rodinu a svého zvířecího 

mazlíčka. Usmívám se, když mi někdo řekne, že pojedeme na výlet. Nebo když 

mi táta řekl, že pojedeme na Lollipops Velká Šou. To jsem brečela a smála se 

zároveň. Jsem šťastná, když mám vystoupení nebo když jdu s kamarády ven. To 

mi dělá radost největší.      Tereza Hummelová 4.A 



Říjnové  kroužení 

 V úterý 1.října proběhlo na našem hřišti Říjnové kroužení. Opět jsme 

běhali ve třech časových termínech. 

Ráno běželo 10 běžců a nejlepším borcem se stal Jiří Panoch s 20 kolečky. Do 

odpoledního běhu se zapojily děti školní družiny děti navštěvující atletický 

kroužek a pohybové hry. Tento běh vyhrál Dominik Vitouš s 31 koly. Cekem 

běhalo 59 běžců, kteří dohromady uběhli 161 km. 

Večerní běh patřil zejména třídě 5.A. která běhala se svou paní učitelkou 

Blankou Dvořákovou. Večerní běh vyhrál Michal Dvořák z gymnázia, který 

zdolal 40 kol. Celkem běhalo 28 sportovců, kteří uběhli 140 km. Počasí 

říjnovému kroužení přálo, celkem se zúčastnilo 88 běžců, kteří celkem uběhli 

387,75 km. Kategorie žáků uběhla 1 111 kol, kategorie hostů a učitelů zvládla 

240 kol. Absolutním vítězem se stal Jiří Panoch, který přišel běhat ráno, 

v poledne i večer a celkem uběhl 69 kol. V kategorii tříd s přehledem zvítězila 

5.A s 11 běžci a paní 

učitelkou v čele s 237 

koly.  

Poděkování patří všem 

soutěžícím učitelům a 

několika hostům a hlavně 

organizátorce běhů, paní 

učitelce Aleně Hejlové.  

S dalším kroužením se 

těšíme opět v listopadu.  

 

 

 



Běhu zdar! 

V sobotu 28.9. se naše škola zúčastnila akce CITY CROSSRUN &WALK. 

V běhu jsme soutěžili ve školních štafetách proti sedmi soupeřům. Náš tým ve 

složení Láďa Balog, Dominik Fedor, Jarda Pilnaj, Václav Kučera, Tomáš 

Ouřada, Max Kalina a Filip Reichmann si vedl výborně. Každý zaběhl v centru 

České Lípy trasu dlouhou asi jeden kilometr. Za podporu i fandění děkujeme 

náhradnici Adélce Špitálské. Vyhrát se nám sice nepodařilo, ale každý si 

odnášíme hezký pocit z vydařené akce, chlapci navíc tričko a voucher do 

Sportareálu. Už nyní se začneme připravovat na další ročník v příštím roce. 

Děkujeme realizačnímu týmu, paní učitelce Zuzaně Policerové a paní učitelce 

Aleně Hejlové.  

Čtenářský klub 

Dětmi oblíbený čtenářský klub pod vedením paní učitelky Blanky 

Dvořákové započal opět svou činnost v říjnu letošního roku. Pracuje každé 

pondělí, kdy se děti scházejí nad knížkami, zajímavými činnostmi a jednou za 

dva týdny pracují v městské knihovně.  Při prvním setkání čtenářského klubu 

čekal na děti nelehký úkol: děti zjišťovaly u svých mladších i výrazně starších 

spolužáků, jestli mají rozečtenou knížku a pokud ano, tak jakou a jak se jim líbí. 

Výsledek nás může těšit – naši školáci čtou a čtení je baví. Zazněly tituly jako 

například Deník malého Poseroutky, Deník Mimoňky, Harry Potter různé 

encyklopedie nebo knihy komiksů. Tak díky děti, to rádi slyšíme 

                 



Scénické čtení 5.A – Pejsek a kočička slaví 28. říjen 

Během měsíce října si naše třída dala za 

úkol  připravit scénické čtení na téma 

28. říjen. My už v páté třídě všichni 

víme, jak slavný je tento den. Hned jsem 

se přihlásila, protože mě to moc baví. Je 

fain strávit tři týdny při trénování s 

kamarády, vyrábění kulis a kostýmů.   

Připravili jsme si příběh Jak pejsek 

s kočičkou slavili 28.říjen. V příběhu je 

pejskovi a kočičce líto, že nemají na 

domečku žádné vlaječky a tak se 

rozhodli, že si nějaké opatří. Jak si je 

opatřili a jestli se jim oslavy vydařily, to 

už se dozvíte z našeho vystoupení. 

Rozhodně jsem si to já i moje skupina 

moc užila.  

     Karla Broulíková 5.A 



Tak trochu jiná matematika 

 V naší škole učíme své žáku 

v souladu s moderní pedagogikou a 

uplatňujeme nové metody výuky, které jsou 

založené na respektu k dítěti, k jeho 

individuálním potřebám a k jeho přirozené 

touze 

objevovat a učit se.  

V některých třídách prvního stupně se děti 

učí matematiku dle metodiky pana 

profesora Hejného. Jejich znalosti a 

dovednosti musí zůstat stejné, děti se učí 

totéž, jako děti s matematikou klasickou, nemají v tomto ohledu žádné úlevy, 

jen cesta, jakou se za těmito dovednostmi dostanou, je specifická. Navštěvují 

různá prostředí, díky kterým si osvojují zákonitosti matematiky, zdokonalují své 

vědomosti a nabývají hlubokého porozumění.  

 

Důraz klademe na možnost spolupráce dětí, na 

rozvoj individuálních dovedností, na rozvoj 

komunikace a vzájemného předávání poznatků  

mezi dětmi.   

Všechny děti najdou v procesu vzdělávání své 

místo, usilovně pracují a současně se učením 

zabavují. Je to velmi efektivní způsob, jak 

proniknout do úžasného světa matematiky. 

 



      Rozvaha k řešení slovní úlohy, žákyně 3. třídy. 

                             

Rozvaha k řešení úlohy s penězi – 3. ročník            Krokování – 3.ročník 

 

Společné učení – žáci 2. A 3. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Učení nás spojuje         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy z toho jejich počítání máme oči navrch hlavy…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knížka měsíce října: 

Příběhy statečných 

Tato kniha je o Petrovi Barčovi a obsahuje jeho 

vymyšlené příběhy a jeho kresby. Popisuje v ní 

historické postavy. Je to kniha komiksů.  

Prokop Hekš 

 

To budete čubrnět 

Je to příběh sourozenců Haničky a Honzíka. Hanička chodí do 

první třídy a Honzík je o tři roky mladší. Je to vtipný příběh o 

nepovedeném kouzelnickém představení nebo jak Hanička 

získala vytoužené morčátko domácími pracemi. Stojí za 

přečetní! 

Ondra Šimon 

Maková panenka a motýl Emanuel 

V knížce jsou vylíčena dobrodružství makové panenky a 

jejího kamaráda, motýla Emanuela. Čtenáři se dozvědí, 

jak se ti dva seznámili, setkají se i s dalšími obyvateli 

paloučku, například s krtkem Bonifácem a dalšími hrdiny známého 

pohádkového příběhu. 

 

Barbora Hummelová 

 

 

 



Podzimní soutěž 3.C 

                                                                                           

Naše paní učitelka Jana Kunková 

vyhlašuje každý rok podzimní výtvarnou 

soutěž. Výrobky do podzimní soutěže dělám 

s mou babičkou a letos jsem ho dělala 

s taťkou. Vždy se snažíme použít co nejvíce 

přírodních materiálů. Letos jsme vytvořili 

sovu, sršně a pana jablíčka. Na jejich výrobu 

jsme použili barevné podzimní listy, kaštany, 

šišky, špejle, jablka a nalepovací očička. 

Podzimní soutěž mě moc baví a paní učitelka 

připraví vždy zajímavé ceny. 

 

Záložka do škol spojuje školy  

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“ John Ruskin 

Jednou z největších priorit našeho školního vzdělávacího programu je podpora 

čtenářství dětí a jejich čtenářská gramotnost. Děti z některých našich tříd se 

zapojily do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO ŠKOL SPOJUJE ŠKOLY a 

vyráběly záložky, které byly odeslány do vybrané školy na Slovensku. Záložky 

byly tradiční, 

ale i 

neobvyklé, 

spojovalo je 

však téma 

dětské knihy. 

Snad se dětem 

zadání 



povedlo, jejich záložky slovenské děti potěší – vždyť i naše děti už netrpělivě 

očekávají balíček plných záložek ze Slovenska. To se to bude číst!  

 

 

. 

    



Snídaně s Novou? Kdepak, snídaně s paní učitelkou. 

 

V rámci našich pondělních třídnických hodin se v některých třídách zrodila milá 

tradice společných snídaní. Tentokrát nás na snídani pozvala třída 4.C s paní 

učitelkou Ivou Scharfovou.  

Snídaně ve 4.C 

I letos pokračujme ve společných 

snídaních. Z domova si přineseme 

jídlo a paní učitelka se postará o 

čaj. V pondělí ráno si sedneme 

vedle svých kamarádů, povídáme 

si, co bylo o víkendu, z čeho máme 

radost nebo co nás trápí. Probíhá 

výměnný obchod – vzájemně si 

vyměňujeme a ochutnáváme z domova přinesené dobroty mezi sebou. Nikdo 

nezůstane sám ani hladový, protože občas maminky pošlou i celý plech 

výborného koláče pro všechny. Za to maminkám moc děkujeme. Ani se nám 

nechce končit, když zazvoní konec hodiny a my musíme místo dobrot na 

servírovat opět školní pomůcky a chytat se na práci. Těšíme se zas na další 

měsíc. 

 

Za reportáž děkujeme dětem ze 4.C 



      

 

A na závěr – smějeme se s Oskarem! 

 

 

 

 

 

Na shledanou příští měsíc. 

Co je to za 

kluka?  


