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Letos se náš redakční tým rozrostl na celkem 8 členů, respektive 10, když po-
čítáme i paní učitelky. Dva redaktoři v redakci již nepokračují, takže zde máme 
celkem 6 nových přispěvatelů. Je tedy na místě se opět představit.  

 
 

paní učitelka Burdová 
Čtenáři školního časopisu už mě dobře znají, v redakci působím už od roku 
2019, tedy vlastně od začátku našeho redakčního tvoření. Časopis, tedy psaní 
článků, má blízko k mým dalších zájmům: ke čtení a sledování novinek z kniž-
ního světa. Mezi mé další koníčky patří běh, mé dvě kočky a seriály.  
 
paní učitelka Húsková 
Společně s paní učitelkou Burdovou tvoříme šéfredaktorskou dvojici od dru-
hého čísla školního časopisu (připomínám, že na realizaci prvního čísla měla 
lví podíl paní Markéta Plecháčová). Ve škole platím hlavně za učitelku němči-
ny a češtiny. Svůj volný čas, který nespotřebuje má rodina, dům a zahrada, 
věnuji koním a jejich jezdcům.  
 
Angelína  
Ahoj! Já jsem Angelína. Chodím do 7.B. Mám ráda kreslení, čtení komiksů a 
editování videí. 
 
Bohdanka 
Já jsem Bohdana Fitsai a mám staršího bráchu. Učím se ve škole (v 5.A), je mi 
10 let a mám domácí zvířátko—je to králík, jmenuje se Keksík. Mám ráda zví-
řata a chodila jsem dříve na gymnastiku.  
 
Dominika 
Čauky, jsem Domča a jsem žákyně 7.A. Obvykle, když nejsem ve škole, tak ut-
rácím peníze. Ale taky si ráda píšu a volám se svými kamarády. Přihlásil mě 
sem Fanda.  
 
 

 

REDAKCE SE PŘEDSTAVUJE 
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Fanda 
Jsem Fanda, je mi 12 a chodím do 7.A. Do školního časopisu jsem se přihlásil, 
protože mě sem přihlásila Domča. Ve svém volném čase hraju hry nebo si 
píšu nebo chodím ven s kamarády.  
 
Jára 
Ahoj! Jmenuju se Jára Fitsai, je mi 12 let a chodím do 7. B. Mám mladší sest-
ru a domácí zvířátko—králíka, jmenuje se Keksik. Mám rád počítačové hry.  
 
Martin 
Ahoj, já jsem Martin a chodím do 7. B. Je mi 12 let. Rád poslouchám rap, můj 
nejoblíbenější rapeři jsou Nik Tendo a Yzomandias. Zajímám se také i o MHD, 
rád fotím autobusy a tramvaje atd. Občas chodím i na různé výstavy a tančím 
společenské tance—standard i latinu.  
 
Matěj  
Čus lidi! Já jsem Matěj Šefl ze 7.B. Zajímám se o hudbu. Mám rád kočky, do-
ma jich totiž máme šest. Rád hraju hru Grand Theft Auto: San Andreas nebo 
Free Fire. V časopise jsem od minulého školního roku. 
 
Vojta 
Ahoj, jmenuji se Vojta, nosím brýle a v časopise jsem nováček. Chodím do 
7.B. Moje nejoblíbenější věc na světě je Plzeňský městský dopravní podnik 
(PMDP) a moje druhá nej věc na světě jsou stroje od Škoda transportation.  
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NAPSAL: Matěj Š., 7.B 

BARVÍŘSKÝ ZPRAVODAJ ZABODOVAL 

21. října jsme se vydali do Prahy ještě s redakcí z minulého školního roku na 

Vyšší odbornou školu publicistiky, kde se vyhlašovala soutěž Školní časopis ro-

ku 2022. Získali jsme první místo v kategorii 1. a 2. stupeň za Liberecký kraj. 

Neskutečné! 

Po vyhlášení následovaly workshopy s mediální tematikou: Televizní média, 

Tvorba komiksů, Propagace a reklama. Každý z nás si tam našel svoje. Díky té-

to akci máme motivaci Barvířský zpravodaj dále zdokonalovat. 

Vyhlášení nejlepšího školního časopisu celé ČR proběhlo koncem listopadu v 

Brně (osobně jsme se vyhlášení nezúčastnili) - umístili jsme se na 27. místě, 

což je také dobrý výsledek. 

Náš časopis jsme zapojili do korespondenčního kurzu pro školní magazíny. Dí-

ky tomu můžeme získat certifikát za účast. Dostáváme pracovní listy, které po-

stupně vyplňujeme a ve Vyšší odborné škole publicistiky nám je odborníci ko-

mentují. Tento krok nám zajisté pomůže náš časopis zdokonalovat.  

[1] 
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NAPSAL: Martin Š., 7. B 

LEGENDÁRNÍ TRAMVAJ T3  

V Liberci nám po ulicích jezdí cca 117 tramvají tohoto typu a jiných podtypů. 

K tomu nám jezdí celkem nová tramvaj EVO2 (tzv. Evička/Eva), ale to je na ji-

né číslo. Jinak kromě T3 nemáme jiné tramvaje. 

V Liberci jsou některé tramvaje v areálu těžké údržby, přesněji pouze karose-

rie na podvozcích. Tyto tramvaje se zrekonstruují a budou zase jezdit. Ale aby 

toho nebylo málo, tak budou jezdit na staré papíry. 

 

Zajímavosti o T3 

Výrobce: ČKD Praha, závod Praha-Smíchov 

Výroba: 1962-1997 

Hmotnost: 16 tun 

Max. rychlost: 65 km/h 

Rozchod: 1000 / 1435 / 1524 mm. 

Vyrobena byla kvůli tomu, že její předchůdce (T2) byl až moc těžký. To ve vět-

šině měst nebylo dvakrát nejlepší, např. kvůli přejíždění mostů. A povedlo se, 

hmotnost se zmenšila o 2 000 kg. Pořád nic moc, ale lepší než nic.  
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NAPSAL : Matěj Š., 7. B 

AKTUÁLNÍ HITY 

HUDBA: Marek Ztracený - Pomalu 
FILMY/SERIÁLY: Black Adam 
YOUTUBEŘI: ERROR1K 
 
 

 
 
 
 

Český Slavík je anketa, která působí zde již 60 let, ale my si zde shrneme od 
každé kategorie TOP 5 roku 2022. Informace byly čerpány z webu: tv.nova.cz.  

NAPSAL : Matěj Š., 7. B 

JAK TO BYLO NA SLAVÍCÍCH? 

ZPĚVAČKY:  

1. Lucie Bílá 

2. Ewa Farna 

3. Eva Burešová 

4. Lucie Vondráčková 

5. Hana Zagorová 

 

HUDEBNÍ SKUPINY/KAPELY: 

1. Kabát 

2. Mirai 

3. Kryštof 

4. Chinaski 

5. Jelen 

 

ZPĚVÁCI: 

1. Marek Ztracený 

2. Vojtěch Dyk 

3. Richard Krajčo 

4. Pokáč 

5. Tomáš Klus 

 

HIP-HOP/RAP: 

1. ATMO music 

2. Calin 

3. Marpo 

4. Lipo 

5. Raego 

 

OBJEV ROKU: 

1. Calin 

2. We are Domi 

3. Annet X 
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LEGO BRAWLS 

Vývojář: Red Games, Lego Group 

Datum vydání: 19. září 2022 

Žánr: Bojová plošinovka 

Platformy: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Windows, mac OS, Xbox 

Series X a S 

Recenze: Hru jsem hrál na PC a musím říct „WOW!“ Nikdy mě hra tolik nepře-

kvapila. Ovládání hry je jednoduché, ale dobře funguje. Celkově hra je dost 

jednoduchá a přívětivě chytlavá. Nejde však říct, že je hra dokonalá,  a říká to 

optimalizace či radikální pády FPS. BTW musíte mít lepší či rovnou herní pro-

cesor (do počítače). Však dle mého průzkumu hra jede na konzolích dokonale. 

Pak jsou tu mikrotransakce, které zatím hra neobsahuje, ale brzy však bude. 

Snad nebude obsah s mikrotransakcemi drahý jako Diablo Immortal. 

Cena: 500-900 Kč 

Hodnocení: 74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPSAL : Matěj Š., 7. B 

ZE SVĚTA HER 

[2] 
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CULT OF THE LAMB 

Vývojář: Massive Monster 

Datum vydání: 11.8. 2022 

Žánr: Roguelike, Nezávislá videohra, Bojová hra, Akční adventura 

Platformy: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, macOS, 

Xbox Series X a Series S, Microsoft Windows, Mac OS 

Recenze: Co když jehňátko nemá dobrý den? Jde pod čepel. Jehně sice čepel 

o ovčí chloupek minula, ale je v neznámé temnotě. A tak je načase se z toho 

šlechetnými kopýtky vybrouzdat.  

Styl hry je výjimečný a neobyčejně nápaditý , a to animací i postavami, které 

byly prostě dobře napsané. Hra se také dobře uchytila. Hra se ovládá nesku-

tečně. Žádný pády FPS? To je splněný sen každého hráče.  

Cena: 500-700 Kč 

Hodnocení: 89% 

 

 

[3] 
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NAPSALA: Bohdana F., 5. A 

CHOVÁNÍ V LESE 

Asi každý v létě chodí sbírat houby, ale víte, jak se máte chovat? V lese žije 
mnoho živočichů a můžeme jim uškodit tím, že tam odhazujeme nepořá-
dek. Abychom jim nijak neuškodili, tak si přečtěte náš článek o 10 pravi-
dlech chování v lese. 

 

Desatero lesních pravidel: 

1. Můžete sbírat jen ty plody, které známe.  

2. Nepoškozujte okolní přírodu.  

3. Lesní zvěř pozorujte jen zdálky.  

4. Vždy, když jdeme do lesa se psem, musí být na vodítku. 

5. V lese nemůžete křičet.  

6. Choďte po značených nebo vyšlapaných cestách.  

7. Co si do lesa přinesete, to si i odneste (odpadky).  

8. Nepoškozujte stromy a keře.  

9. Nerozdělávejte v lese oheň.  

10. V zimě můžete zvířátkům donést jablka nebo mrkev.  
[4] 
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 Požár lesa, to je snad nejhorší věc, co se může stát; je dobré, že v ČR to ne-
ní tak časté, ale občas se to stane. České Švýcarsko se rozhořelo 23. červen-
ce. Hasiči oheň uhasili 12. srpna.  
Požár ale nebyl jenom v ČR, bylo to také v Německu, tam se to zahořelo 25. 
července. My budeme ale mluvit o Česku. 
 
Požár postupně spálil 1600 hektarů národního parku. Tenhle požár byl ozna-
čen za nejrozsáhlejší požár v novodobé historii Česka.  
Uhodnete, kolik lidí to hasilo? Maximálně 8 vrtulníků, 5 letadel a dohroma-
dy asi 700 lidí. Také bylo evakuováno pár desítek lidí z blízkých měst a vesni-
ček.  
Jak to tam vypadá dnes? Je to o mnohem horší než dřív, skoro celý park 
shořel. Budeme doufat, že v budoucnu všechno bude lepší.  

NAPSAL: Yaroslav F., 7. B 

POŽÁR V ČESKÉM ŠVÝCARSKU  

[5] [6] 
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NAPSAL: Josef Z., 6. B 

MYSLIVOST... 

... to není jenom střílení po zvěři a kácení lesů.  

 

Střílení zvěře je přesto jednou z mnoha prací 

myslivce. Různé druhy se střílejí jinými zbraně-

mi, např. ptáci, zajíci a králíci se střílejí brokov-

nicí a srnky, jeleni nebo divočáci zase kulovnicí. 

Myslivec když má na výběr střelit samce nebo 

samici, většinou se rozhodne střelit samce, 

protože je za něj hezčí a větší trofej (paroží) a 

tím pádem více peněz. Na obrázku je srnec parukář, který má (ne tento kus) 

největší trofej ze srnců. 

 

Českou přírodu aktuálně trápí lýkožrout smrko-

vý (kůrovec) který požírá lýko ze smrků a ty aby 

se kůrovec nedostal jinam se musí vykácet. Ta-

dy na Liberecku kůrovec moc nežije protože tu 

jsou velké bučiny.  

Myslivci do lesa také rozmísťují fotopasti, aby zjistili, co mají za zvířata v re-

víru. Fotopasti se většinou umísťují s výhledem na krmeliště kam chodí hod-

ně zvěře. Na druhém obrázku je vlastní fotka Prasete divokého právě z foto-

pasti. Je vyfocena cca půl hodiny po půlnoci, takže myslivec abi nějaké 

z těchto prasat střelil, musí být maximálně ve 12 na posedu. Kolem Liberce 

je hodně mysliveckých revírů. Když uslyšíte výstřel, nebojte se např. sériové-

ho vraha nebo tak něco. Když chcete viděl prase nebo srnku, stačí si tak na 

2 hodiny zalézt někam s výhledem na louku, krmelec nebo napajedlo. 

Opravdu velká smůla je, když neuvidíte ani zajíce, králíka a ani žádného vět-

šího ptáka.  

[9] 

[10] 
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Čas od času některá z našich tříd vyrazí do Divizny, ekocentra při Zoo Liberec 

- jako například třída 2.B. Dne 14. listopadu jsme s Angelinou (7. B) byli za 

2.B, mluvili jsme tam se Stellou a Sábou. Rozhovor byl o akci Divizna - Pod-

zim v přírodě.  

 

Angelína (An): Proč se vám líbil program? 

Stella (St): Mohli jsme tam vidět zvířata po celém lese na podzim. 

An: Čím jste tam jeli? 

Sába (Sá): Tramvají. 

An: O čem to bylo? 

St: Bylo to o poznávání lesa o živočiších na podzim. 

An: Jak dlouho jste tam byli? 

St: Hodinu. 

Sá: Asi hodinu. 

An: Kolik vás tam jelo? Chyběl někdo? 

St: Někteří chyběli. 

Sá: Někteří chyběli. 

An: Chtěli byste tam ještě jednou a proč? 

St: Já bych tam chtěla, protože tam bylo hezky a byla tam zvířata. 

Sá: Já bych tam taky chtěla, protože tam byl klid a hezky. 

An: Děkujeme za rozhovor.  

NAPSALI: Yaroslav F. a Angelína H., 7. B 

2. B V DIVIZNĚ: PODZIM V LESE 
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NAPSALA: Dominika H., 7.A 

KVÍZ: JAK DOBŘE ZNÁTE LESY? 

Teď si dáme kvíz o lese, abychom si ověřili vaše znalosti o lese. První tři úspěš-
né řešitele kvízu štědře odměníme: dostanete 5 „euro“. Kvíz prosím odevzdej-
te do 20. 12. - buď osobně v kabinetu chemie, nebo odpovědi posílejte  
na bafcasopis@gmail.com.   

 
 

1.  Jakou část ČR pokrývají lesy? 
a)  21% 
b)  6% 
c)  33% 
 
 
2. Jaký je nejznámější les v ČR? (pozor je tady více správných odpovědí)   
a)  Branišovský les 
b) Lužní les 
c) Český les 
  
 
3. Jak dlouho zrají šišky borovic?  
a) 3 dny 
b) 3 měsíce 
c) 3 roky  
 
 
4. V jakém kraji je největší lesnatost?  
a) Liberecký kraj  
b) Středočeský kraj 
c) Zlínský kraj  
 
 
5. V jakém kraji je nejmenší lesnatost? 
a) Moravskoslezský kraj 
b)  Praha 
c) Jihočeský kraj 
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6. Jaké jsou funkce lesa? ( POZOR—více správných odpovědí) 
a) produkují kyslík  
b) zásobování podzemní vody  
c) dům pro většinu zvířat  
 
7. Ve kterém bodě jsou jen stromy jehličnaté? 
a) smrk, borovice, modřín, habr 
b) smrk, borovice, modřín, jedle 
c) smrk, habr, modřín, jilm 
 
8. Co dělají lesníci v prosinci? 
a) Věnují se protipožární ochraně lesa, staví požární hlídky na ohrožených 
místech.  
b) Provádějí probírky a prořezávky v mladých porostech. 
c) Pokračují v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirace k soutěžním otázkám—na internetu.  

 

[7] 
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BÁSEŇ O DIVADLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ivtipy.cz  

Na internetu VYHLEDAL: Matěj Š., 7. B 

LESNÍ VTÍPKY 

„Na sběr hub mám speciálně vycvi-

čeného našeho Alíka,” vypravuje váš-

nivý houbař příteli. 

„Opravdu? A to ti vyčmuchá každý 

hříbek?” 

„Ale houby! Nosí mi v zubech košík.” 

Zvoní soused: „Je Honza doma?” 

„Není, je v lese na houbách.” 

Druhého dne zvoní soused znovu: „Je 

Honza doma?” 

„Není, je v nemocnici po houbách.” 

Děda se vrátí z lesa s plným košíkem 

hub a září: „Dneska jsem našel přes 

třicet praváků!” 

„Vidíš,” sklopí oči malý Toník, „a já 

jen jednoho mrtvého leváka, co ležel 

v houští...” 

Víte, proč Chuck Norris nechodí na 

houby? 

Protože si je vycvičil tak, aby se mu 

hlásili u dveří jeho domu. 
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žáci 8. A 

LIMERIKY Z LESA 

Limerik - to je hravý básnický žánr, oblíbený zejména v Anglii v 19. století. 

Naši žáci ho znají z čítanek a učebnic českého jazyka. Začátkem školního roku 

jsme četli limeriky v 8. A a příklady se inspirovali k sepsání vlastních kousků. 

Zde je pár ukázek.  

Jeden hajný v lese 

sekeru si nese; 

sekera však neseká, 

to je ale paseka.  

Nešťastný je hajný v lese. 

Jedna víla z paseky 

upekla si rohlíky. 

Ty však byly horké,  

a tak vílu zabily. 

Tu jednu vílu z paseky. 

Jeden myslivec z hlubokého lesa 

vypadá jak kus ovsa. 

Přitom je to žito 

a je mu to líto. 

Jeden myslivec z hlubokého lesa.  

Eli H., 8.A 

Jaruška H., 8.A 

Lira A., 8.A 
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Na internetu se INSPIROVALA: Angelína H., 7. B  

RECEPT: HOUBOVÉ BALÍČKY 

Pokud chodíte rádi na houby, určitě musíte doma vyzkoušet tento zajímavý 

recept—houbové balíčky.  

 

SUROVINY : 

• palačinka (klasická) 

• sušené houby 

• zeleninový vývar  

• 10 g másla 

• 500 g žampionů—nakrájejte 

• petrželka a pažitka  

• zakysaná smetana  

 

Sušené houby namočte do horkého vývaru a nechte je 30 minut bobtnat. Po-

tom houby slijte přes cedník a vývar uchovejte. Na pánvi rozpusťte máslo a 

přidejte vývar, žampiony a hříbky. Za občasného míchání vše vařte kolem 15 

min, až se odvaří vývar. Vmíchejte nasekané bylinky, osolte a opepřete a ne-

chte vychladnout. Podle dezertního talířku o průměru 12 cm vyřízněte z pa-

lačinek kola, do středu každého dejte vrchovatou lžičku houbové směsi, při-

dejte lžičku kysané smetany a pomocí pažitky svažte do balíčku.  

[8] 



19 

 

(události) 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

naši žáci 

ZAŽILI: 

- podzimní edice - 

ZPRÁVY ze školního PARLAMENTU 
František Š., 7. A 

 
Ve školním parlamentu probíráme různé závažné problémy a vy-
mýšlíme různé zajímavé akce. 
Přihlašujeme se dobrovolně, ale nesmíme dostat žádný výchovný 
postih, jinak nemůžeme do parlamentu docházet, občas máme par-
lamentní přespání, při kterém se podíváme do zajímavých míst a 
přespíme tam. 
 
Kdo nás vede? Paní učitelka Wollrabová. 
Je nás kolem 20, většinou 2 žáci za třídu. 
 
Momentálně probíráme nebezpečnost kouření z důvodu vysokého 
počtu mladých kuřáků ve škole. 
 
Jak vypadá schůzka školního parlamentu?  
Máme schůzku jednou za dva týdny. 
V 7:00 se scházíme hned na začátku máme snídani a potom začíná-
me řešit akce a problémy školy. 
 
Jedna z našich posledních akcí patřila Halloweenu—pro první stu-
peň jsme připravili malé překvapení: v maskách jsme se na začátku 
velké přestávky objevili na chodbě 1. stupně a uspořádali krátkou 
diskotéku.  
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NĚKOLIK ZPRÁV ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ 

Dominika H., 7. A 

Na začátku školního roku se třetí ročníky vydaly na pobyt v přírodě a to 3.A. na 

Libereckou výšinu a 3.B. na hřiště vedle bazénu. Na Liberecké výšině se děti 

pobavily vtipnými sochami koček, osla a lamy. A další třída si užila spoustu her 

kolem bazénu.   

A dokážu říct, že se třídní učitelky těchto tříd asi velmi kamarádi, protože další 

akci měli obě dvě třídy. A ta se jmenovala Minimax a mravenec. Spolu s lektory 

z Dramacentra si hraái na mravence a zkoušeli si jejich život. Také malovali v 

dvojicích mraveniště a četli knížku.  

 

Dne 13.10. se třídy vydaly do Naivního divadla na program Pavlik, Bobby a du-

chové města. 

Obě dvě třídy na konci října měli projektový den Zvířata ve městě. Nejprve se 

vydali do kina Varšava kde se koukli na dokument Planeta Praha. Dětem se za-

pamatovali postavičky jako je muchomůrka nebo plch. A hlavně se všem moc 

líbil Muflon, který má hnědou srst a bojí se psů.  

[1] 
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Bohdana F., 5. A 

Ve středu 9. 11. 5.A a 5.B navštívily v IQlandii Planetárium. Měly program, kte-

rý se jmenoval Sluneční soustava. 

Děti prozkoumaly hvězdy, planety a jejich měsíce a seznámily se s jejich vlast-

nostmi. Naučily se více informací, než se mohou dozvědět ve škole. 

Moc se jim tam líbilo. Dozvěděly se tam hodně informací pro Sluneční sousta-

vu, např. že každá planeta má svůj měsíc a některé mají i prstenec. Nyní již ta-

ké vědí, že Saturn má prstenec složený z prachu a kamenů. 

Šli tam pěšky, což trvalo to 10-20 minut. 

Program trval 1 hodinu. 

  

 

František Š, 7. A 

Už víte, jak začátek školního roku strávil první stupeň. Pojďme se kouknout, jak 

ho strávily šestky. 

Dne 5. 9. se 6.A a 6.B vydaly na den po-

bytu v přírodě. Zatímco 6.A šla na Libe-

reckou výšinu, 6.B se vydala do Starých 

Pavlovic a do Růžodolu, svůj den zakon-

čily na hřišti Cyrila a Metoděje. 

Třídy 6.A a 6.B si dále užily program 

Hranice mezi námi od Dramacentra, 

ocitly se tak v příběhu Bena a Sama, 

kluků z různých sociálních poměrů. Žáci 

společně prožívali situace z mnoha po-

hledů. 

 

[1] 
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ERASMUS—PODZIMNÍ MOBILITY 

ERASMUS V LIBERCI  

Matěj Š., 7. B 

Ani ne po roce zahájil projekt Erasmus+ 

jednu ze svých dalších akcí. Koordiná-

torka projektu je paní učitelka Daniela 

Marková.  

Program trval od 3. do 7. října. 

Co je ten projekt zač, asi nemusíme vy-

světlovat. 

Přišli k nám žáci z: Turecka, Polska, Itálie a Portugalska. My jsme se nynějšího 

projektu zúčastnili a ubytovali jsme turecké kluky. Nyní vám zrekapitulujeme 

celý program. 

V pondělí jsme se seznámili s ostatními žáky a učiteli z ciziny, následovala sou-

těžní hra Jeopardy, které se však čeští žáci nezúčastnili, jelikož to byla soutěž o 

vědomostech o České republice. Po obědě následovala prohlídka liberecké rad-

nice a následně hurá do Dinoparku. Návštěva Dinoparku se nám líbila. Pak jsme 

již měli volno. 

Bylo úterý a šli jsme do školy, kde jsme dělali různé společné aktivity, poté jsme 

šli na oběd a následně jsme šli po menší pauze do IQ Landie, kde si turečtí kluci 

oblíbili simulátor řízení auta od Škody modelu Octavia. 

Ve středu jsme šli na celodenní výlet do Prahy. Naši turečtí kluci byli z památek 

udivení a žaslyi  S Turky jsme zašli do McDonald‘s a dali jsme si jídlo, následně 

jsme šli koupit suvenýry. Celodenní výlet byl hodně zábavný, ať již samotná ces-

ta, či strávený čas - prostě vše. 

Je čtvrtek a aktivity nesměly chybět. Vyráběli jsme náramky přátelství. A zazpí-

vali jsme si píseň True colors od Phila Collinse,  a nebo jsme také dělali lékárnič-

ku první pomoci proti šikaně. Po programu následoval oběd a přesun do libe-

recké ZOO. My jsme vzali naše kluky na pizzu a pak na volný program doma. 

[1] 
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V pátek jsme měli sraz u Krajské vědecké knihovny, kde jsme si prohlédli syna-

gogu,  a pak jsme cizincům ukázali i naši knihovnu. 

V knihovně jsme pak dělali aktivity, hráli hru na motivy TV Show JEOPARDY! či 

Riskuj. Pak jsme se odebrali do školní jídelny. 

Následný program jsme připravovali my. Každý vymyslel něco svého. 

Takový byl průběh celým Erasmem v Liberci. Snad vás zaujal.  

 

S ERASMEM DO ZEMĚ KVĚTIN A VĚTRNÝCH MLÝNŮ  

paní učitelka Marková 

Ve dnech 10. – 14.10. 2022 proběhlo v Ho-

landsku další setkání v rámci našeho mezi-

národního projektu partnerství škol Eras-

mus+. Projekt označujeme zkratkou 

„Positive“. Celý název je totiž poměrně 

komplikovaný: „Youngsters of Generation 

Z Learning to Manage and Control the 

Technology in a Positive Way by Robo 

coding“, což můžeme volně přeložit jako 

„Mládež generace Z učící se ovládat a řídit používání technologií pomocí 

robotického kódování“. Jeho cílem je vést mladé lidi k tomu, aby efektivním, 

pozitivním způsobem využívali informační a komunikační technologie namísto 

toho, aby na nich byli závislí. Společně s námi na něm spolupracují školy z Fran-

cie, Turecka, Slovinska, Madeiry a již zmíněného Holandska, kam z naší školy 

vycestovala skupinka 4 žáků 8. ročníku a 2 učitelé. Naší partnerskou školou je 

Montfort College ve městě Rotterdam. Škola je poměrně nová a velmi moder-

ně vybavená. Žáci se nejprve seznámili během zážitkových aktivit v tělocvičně, 

při kterých se v týmech pokoušeli o překonání mnoha překážek a bez vzájemné 

spolupráce to nešlo. Pracovní aktivity pak zahrnovaly různé technické worksho-

py ve škole i jiných institucích. Ve škole si žáci vyzkoušeli např. programování 

robotů Lego Mindstorms, návrh vzorů a jejich tisk na laserové řezačce, práci s 

elektronickými stavebnicemi Makey makey a Micro:bit, práci s programem Tin-

[1] 
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kercad a tisk na 3D tiskárně. Navštívili také univerzitu v blízkém městečku Delft, 

kde se nachází „zelená vesnička“ s chytrými domy a dalšími technickými vymo-

ženostmi, které však současně jsou velmi ekologické. Na programu bylo samo-

zřejmě i poznávání Rotterdamu a blízkého okolí. Všechny ohromilo, jak super-

moderním městem s unikátní architekturou Rotterdam je. Zkrátka takové měs-

to budoucnosti. Překvapení nás také čekalo při exkurzi na „Floating farm“ – 

plovoucí farmě, postavené na pilířích ve vodě v přístavu. Je tam v současné do-

bě chováno 40 krav, a protože se projekt osvědčil, v plánu je výstavba nové far-

my pro 240 krav – to vše uprostřed velkoměsta. Rotterdam je zkrátka město pl-

né překvapení. Ve volném čase se žákům věnovaly hostitelské rodiny a ti tak 

měli postaráno o další zážitky, jeden z našich žáků měl např. možnost podívat 

se i do Belgie. Týden rychle utekl a nyní všem zůstaly jen vzpomínky, se svými 

novými kamarády však žáci zůstanou i nadále v kontaktu. Další setkání v rámci 

tohoto projektu proběhne ve Slovinsku v listopadu 2022.  

 

Rozhovor se žáky, kteří jeli do Holandska 

Angelína H. a Yaroslav F., 7. B 

S Yarou jsme zpovídali Viléma a Patrika z 8.B:  

Angelína: V jakém městě jste byli ? 

Vilém : V  Rotterdamu.  

Angelína: Kolik vás tam jelo ? 

Vilém: Čtyři jsme tam jeli.  

Angelína: Líbilo se vám to ? 

Vilém: Jo, Holandsko mi přineslo hodně poznání o ekologii.  

Patrik: Dost jsem si to tam všechno užil a nejradši bych tam zůstal. 

Angelína: Chodili jste na výlety ? 

Patrik: Jo. Já jsem jel i na krátký výlet do Belgie, takže jsem měl možnost navští-

vit hned dva různé státy.  
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DALŠÍ ZAHRANIČNÍ MOBILITA, TENTOKRÁT DO SLOVINSKÉHO MARIBORU  

paní učitelka Burdová 

Ve dnech 14.-18. listopadu proběhlo již čtvrté setkání v rámci projektu Eras-

mus+: Youngsters of Generation Z Learning to Manage and Control the Techno-

logy in a Positive Way by Robocoding (česky Mládež generace Z učící se ovládat 

a řídit používání technologií pomocí robotického kódování). Společným cílem 

všech výjezdů je navazování nových přátelství a utužení těch stávajících a 

v rámci projektu „Positive“, jak zmíněný název zjednodušujeme, je vést žáky 

k efektivnímu a pozitivnímu využívání technologií. 

Ve slovinském Mariboru jsme se s našimi přáteli z ostatních zemí setkali 

v nedělní večer 13. 11. a žáky si vyzvedly hostitelské rodiny. Znovu jsme se 

shledali hned v pondělí ráno, a to v základní škole Slava Klavora Maribor. Den 

začal slavnostním uvítáním: žáci tamější školy si připravili několik pěveckých, 

instrumentálních a jiných vystoupení. Následovala první vzdělávací aktivita, bě-

hem které jsme navštívili výrobní haly firmy Palfinger a prohlédli si, jak se vyrá-

bí různé hydraulické zvedací a manipulační systémy (např. jeřáby). Odpoledne, 

stejně jako ostatní dny, žáci strávili se svými rodinami, které si pro ně chystaly 

individuální aktivity. 

Druhé dopoledne jsme se opět setkali ve škole: na programu byly workshopy 

zaměřené na sestavování a programování jednoduchých robotů. 

Středa patřila celodennímu výletu za krásami slovinské přírody a kultury. Zřej-

mě největším zážitkem byla prohlídka krasového komplexu Postojnské jeskyně. 

Do podzemí nás zavezl vláček, někteří se cítili jako na cestě k trezoru 

v Gringottově bance, a mezi krápníky jsme i mohli spatřit nezvyklého tvora. 

Drak to sice nebyl, nicméně macarát jeskynní, obojživelník žijící výhradně zde, 

byl stejně ohromující. Druhou zastávkou našeho výletu bylo jezero a hrad Bled. 

I když pršelo, pohled na ostrov na jezeře byl kouzelný. Posledním bodem exkur-

ze byla prohlídka historického centra hlavního města Lublaň. 

Ve čtvrtek jsme přijali pozvání na mariborskou univerzitu, kde se nás ujali ta-

mější studenti. Představili nám, na čem se zrovna na fakultě robotiky pracuje: 

například robot Frida má po naprogramování vypomáhat v nemocnici. 



26 

 

Z univerzity jsme pokračovali centrem města po nejvýznamnějších památkách 

a den jsme zakončili na vrcholu Pohorje, odkud byla pěkná vyhlídka na Mari-

bor. 

Poslední den mobility jsme opět strávili ve škole: po slavnostním předání certi-

fikátů se žáci účastnili vyučování – matematika a angličtina je všude stejná :) . 

V sobotu ráno jsme nasedli na autobus a zamířili zpátky domů. 

Další setkání proběhne na jaře 2023, a to ve francouzském Nantes. 

 

 

[1] 
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PARTNERSKÁ ŠKOLA Z AUGSBURGU... 

... opět v Liberci!          NAPSALA: paní učitelka Húsková 

V týdnu od 17. do 21. října 2022 jsme po dlouhé covidové pauze uvítali šest-

náct žáků a tři jejich učitele z Kapellen Mittelschule. Pestrý program účastníky 

zcela pohltil, velmi rychle vzniklo mnoho nových přátelství. Zážitky z tohoto 

krátkého časového úseku s námi jistě vydrží dlouho. A co zde tedy v doprovodu 

různých skupin žáků z 2. stupně ZŠ Barvířská absolvovali? Společné seznamová-

ní a následnou prohlídku města s novými kamarády, návštěvu radnice, IQLan-

die, bowlingu, ale i Prahy a na závěr divokou, ale organizovanou rozlučku. Za 

spolufinancování této akce děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, 

městu Liberec i SRPDŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s žáky, kteří spolupracovali s žáky z Augsburku 

Angelína H. a Yaroslav F., 7. B 

Na otázky nám odpověděla Kristýna Ch. ze 7. A.  

Jaký byl nejlepší zážitek? Bylo to v Praze, když jsem se s holkama pohádala a 

pak jsme se smířily.  

Jaký byl nejhorší zážitek? Když jsme se u seznámení styděli.  

Kde jste všude byli? V Praze, na radnici, ve Starbucksu a v IQLandii. 

Které části Liberce se Němcům nejvíce líbily? - OC Forum.  

Naučila ses něco nového? - Ano, pár frází z němčiny.  

[1] 
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