Milí přátelé, čtenáři a příznivci školního časopisu Základní školy Slovanka Česká
Lípa, vítejte v novém školním roce 2020/2021.
Prázdniny utekly tak rychle, jak to umí jen prázdniny, a opět jsme tady. V naší škole, s našimi
skvělými žáky a kolegy. Vklouzli jsme všichni do svých povinností a s nadějí i obavou
zároveň vzhlížíme k dalším dnům. Naše první číslo je plné akcí a aktivit, které s našimi dětmi
uskutečňují učitelé a vychovatelé. Život se nezastavil, pracujeme, žijeme, učíme a bavíme se
s našimi žáky s radostí a optimismem.
Přejeme vám všem, abyste byli zdraví, spokojení a prožili školní rok s radostí a jak jinak než
♥ na Slovance.

1.9. 2020
Kdo se dnes těšil do školy? Já, já, já – ozývá se z plných tříd i kabinetů a babinetu
prvního stupně. Ale nejvíce se těšili naši nejmenší žáci – děti, které dnes poprvé vstoupily do
naší školy, aby se staly našimi žáky. Mimo jejich nových třídních učitelek Mgr. Blance
Dvořákové, Mgr. Soně Dušánkové a
Mgr. Ivetě Adamové je přišli přivítat
pan ředitel Mgr. Václav Špetlík a
zástupci – Mgr. Kateřina Černá a Mgr.
Tomáš Policer. Z vedení města Česká
Lípa přišel promluvit k žákům a
rodičům

pan místostarosta Martin

Brož.
Do

školních

lavic

v tomto

školním roce zasedlo 66 prvňáčků ve
třech prvních třídách. Pomáhat jim budou také paní asistentky Iva Kudělková, Lenka
Havelková, Anna Míglová a Jana Šmejcká.
Přejeme jim z celého srdce, aby jejich cesta vzděláním, která začíná právě u nás ve
škole, byla plná nadšeného poznávání, radostných okamžiků, malých i velkých úspěchů a
tolik potřebného štěstí.

Zprávičky z prvních tříd
1.A
První školní měsíc máme za sebou. Prvního září jsme jako prvňáčci zasedli poprvé do
školních lavic. Přivítala nás paní učitelka a paní asistentka společně s Ferdou Mravencem. To
je takový šikovný mravenčí chlapík, který toho hodně umí ale psát, číst a počítat se bude učit
společně s námi v naší třídě 1.A.
Září je pryč a my už máme ve třídě nové
kamarády. Umíme toho opravdu hodně. Díky
kouzelným slovíčkům děláme radost lidem
kolem sebe, dokážeme se po škole pohybovat
úplně potichu, bez rodičů najít, otevřít a zavřít
svou skříňku a trefíme do své třídy.
Když je hezké počasí, tak se chodíme učit
ven. Počítání do 5 trénujeme na školních schodech, jak správně přejít silnici a bezpečně se
pohybovat po chodníku jsme trénovali v okolí školy.
Už teď se těšíme na říjen, protože nás čeká pouštění draka a podzimní procházka.
Děkujeme paní učitelce Blance Dvořákové.

Okénko výchovné poradkyně
Prvňáčci…
Poprvé ve škole, poprvé s taškou, první úkoly, první
spolužáci, první nesmělé úsměvy. První měsíc ve škole utekl
jako voda.
Těm letošním prvňáčkům patří obdiv a velký respekt.
První den ještě společně s mámou a tátou a poté již sami. Ještě
žádní prvňáčci toto nemuseli podstupovat. Od druhého dne ve
škole bez doprovodu rodičů, jen s paní učitelkou.
Je to neuvěřitelné, žádné slzy, žádné nekonečné loučení – oni to zvládají. Jsou
samostatní, šikovní a odvážní. Mamky za sklem možná uroní slzu, ale malí žáčci a žákyně už
hrdě kráčejí chodbou se svou paní učitelkou.
Milí rodiče, můžete být na ně pyšní. Není to jednoduché, zvládnout všechna pravidla,
poznat svou skříňku, vědět, kdy nasadit roušku a kdy ji sundat a orientovat se ve velké škole.
Chvalte je, oceňujte vašeho prvňáčka, nejenom jeho výsledky, ale i snahu, mluvte
s nimi, sdílejte společné zážitky ze školy, dejte jim znát, že jsou pro vás důležití. Nepřetěžujte
je dlouhou přípravou, 10 - 20 min denně postačí. Komunikujte s vaší paní učitelkou – ona
vám poradí. Nechte je po škole odpočinout, choďte společně ven, užívejte si. Doba, kdy dítě
stojí o společné aktivity s rodiči, velmi rychle uteče.
Přejme jim krásný školní rok, hodné paní učitelky (ty už mají 😊), chápající rodiče. Ať
se do školy těší, najdou si kamarády a zažívají úspěch a s neúspěchem si poradí.
Buďte společně s námi Srdcem na Slovance 😊.

Mgr.Iva Scharfová

Akce školní družiny – a že jich bylo…
Bylinková zahrádka v Doksech – ŠD Bublinky a ŠD Sluníčka
Paní vychovatelky Mirka Jonášová a Marcela Fišerová zorganizovaly pro své děti
v družinách výlet do bylinkové zahrádky
v Doksech. Tam se děti seznámily s péčí o
bylinky, učily se bylinky sázet a starat se o ně,
dozvěděly se o tom, jak nám pomáhají nejen
v kuchyni, ale i v péči o naše zdraví. Cesta
vláčkem a výborná zmrzla byly pro děti
odměnou za jejich práci a projevenou radost
z výletu.

Projekt Zrcadlo do historie České Lípy
ŠD Želvičky, ŠD Bublinky
Projekt byl uskutečněn pod záštitou Města Česká Lípa a pod odborným dohledem paní
Mgr. Květy Menclové. Poutavé aktivity, zajímavé činnosti a nové informace umožnily dětem
seznámit se s historií rodného města a prožít krásné a zajímavé odpoledne. Za přípravu tohoto
projektu a jeho uskutečnění děkujeme našim skvělým vychovatelkám Bc. Mirce Jonášové a
Sandře Másilkové.

Dopravní výchova
Lekce dopravní výchovy na dopravním hřišti, ŠD Indiálni
Pod vedením paní vychovatelky Terezy Kalvové si děti prakticky vyzkoušely své
praktické dovednosti jako cyklisté. Šťastnou cestu děti, buďte opatrné.

Voňavý program Medovníčky – ŠD Bublinky
Báječný tvůrčí program v Koláčkárně v Jablonném v Podještědí připravila paní
vychovatelka Mirka Jonášová. Děti rozhodně ocenily voňavé a lahodné výsledky svého
tvoření a jejich dovednosti určitě ocení i jejich maminky až přijdou Vánoce.

Kryštof Kaufman nám napsal:
Jeli jsme vlakem. Než jsme dojeli, uběhlo snad třicet minut. Když jsme dorazili, tak
paní vychovatelka spletla cestu (stane se – pozn.red). Byly tam dvě cesty, tak jsme šli
doprava a potom doleva. Vlevo byla ta správná cesta….
Po nějakém čase jsme dorazili do koláčkárny. Tyjo – tam to vonělo jako v sedmém
nebi! Bylo to tam moc zábavné. Mohli jsme si udělat perníčky a to nás hodně bavilo. Moc se
nám povedly, byly opravdu moc dobré.
Děkujeme Kryštofe – a příště snad mapu s sebou :-)

…a po tom všem sladkém by bylo fajn si trochu zasportovat. O naše svaly, kondici a štíhlou
postavu se postará - kdo jiný než – paní učitelka Alena Hejlová. Kroužíme, běháme…

Zářijové kroužení
15.9. se na oválu školního hřiště kroužilo po celý den. Sešlo se celkem 44 běžců, kteří
společně uběhli skvělých 134 km.

Ranní běhy
Ráno dělá den. Při ranních bězích, které
paní učitelka Hejlová zorganizovala, se sešlo 42
běžců, kteří uběhli téměř 372 km. Jako tým se
nejlépe umístila třída 5.C s paní učitelkou Ivou
Scharfovou. Společně uběhli úctyhodných 222
kol. Už víme, proč tak skvěle vypadá😊
Celkovým vítězem se stal Filip Reichman z 9.B,
který zdolal 153 kol. Sto kol pokořili též borci
Kryštof Říčař z 9.C, Petr Rek z 9.B, Max Kalina z 9.B a pan učitel Antonín Beránek.
Pochvalu a uznání samozřejmě zaslouží všichni, kteří si ráno přišli zaběhat a poděkování
náleží vrchní organizátorce, běžkyni a sportovkyni paní učitelce Aleně Hejlové.

V průběhu měsíce září se i našich žáků dotkla preventivní opatření vzhledem
k současné epidemiologické situaci. Ale protože bylo nádherně, část výuky se plynule ze
školní budovy přemístila ven, do parku, na hřiště. To by dětem vyhovovalo😊

5.C – aneb nevíme, co je právě za hodinu, prostě se učíme, zpíváme,
cvičíme a pracujeme.

Učíme u nás jen děti? Kdepak. U nás se učí všichni…

Večerní univerzita pro rodiče

Jakkoli si všichni přejeme, aby brána naší školy zůstala stále otevřená a my jsme
mohli naše děti vzdělávat prezenčně,
štěstí přeje připraveným. Aby se všichni
rodiče

měli

možnost

seznámit

s jednotnou

platformou

Teams,

prostřednictvím

které

bude

případná

distanční výuka realizována, nabízí naše
škola individuální i společná setkávání,
kde

se

rodiče

učí

tuto

platformu

obsluhovat. Pod vedením pana zástupce
Mgr.Tomáše Policera se rodičům rozkrývají možnosti této aplikace, které umožní dětem
osobní kontakt se svými učiteli i spolužáky i v období uzavření škol. Velmi nás těší zájem
rodičů o tato proškolování, je výrazem podpory našeho společného cíle umožnit dětem
vzdělání i za ztížených okolností.

Jak se vypořádat se současnou situací a preventivními opatřeními?

Roušky ve společných prostorách na prvním stupni, roušky při výuce na druhém.
Omezená činnost kroužků, omezený přístup rodičů do školy, rodičovské schůzky on-line a
další opatření, která nemile zasáhla do života dětí, učitelů i rodičů. Jak se s tím vším vyrovnat
a jak to vysvětlit dětem?
Začněme u toho, že si znovu sami v sobě zdůrazníme, jaký ta opatření mají smysl:
-

Eliminují možnost masivního rozšíření nákazy

-

Pomáhají udržet děti, rodiny i učitele zdravé

-

Jsou zvolena tak, aby nenarušovala normální život školy

-

Při jejich dodržování máme šanci udržet prezenční výuku i v případě, že se nákaza
vyskytne

-

Chráníme nejen sebe, ale myslíme i na ostatní

-

Opatření byla stanovena nařízením vlády, proto jsme povinni je respektovat.

Najít smysl je vždy ten nejdůležitější krok.
Pokud opatření přijmeme my dospělí,
přijetí dětmi přijde samo. Děti kopírují naše
postoje, obavy i radost, vnímají tón hlasu,
rozhořčení i obavy v něm. Stejně tak
vnímají

náš

klid,

vyrovnanost

a

optimismus. Jsou velmi vnímavé a rády o
svých pocitech hovoří. Nejsou lhostejné a
vaše obavy se jich dotýkají. Mluvme s nimi,
polemizujme, vysvětlujme a přijímejme
s respektem jich názor. Možná budeme
všichni překvapeni, jak kriticky dokáží
myslet a nastavená pravidla přijmout.

Knížky měsíce září
Knížka o rodičích. Co jsou vlastně zač?
Kniha je zkrátka o rodičích. V knize se vysvětluje, že nás rodiče mají hrozně rádi,
i když nám občas umí jít dost na nervy. A my jim…Ale dokázali bychom bez
rodičů vše, co umíme? Byli bychom šťastni? Já už dnes vím, že každé jejich
naštvání má svůj důvod. A že mě milují a chtějí jenom mé štěstí…
Natálka Musilová 5.A
Deník malého Poseroutky
Greg Heffley se nemůže dočkat, až vyroste. Ale je dospívání opravdu taková
sranda? Z ničeho nic se musí vyrovnat se spoustou holčičích a klučičích večírků,
větší odpovědností a dokonce s nepříjemnými změnami, které se stárnutím
souvisejí. To vše bez svého nejlepšího kamaráda Rowleho. Ale Greg to zvládne –
to jsem se v knížce přesvědčil.
Tobík Bíly 5.A
Poslední děti na Zemi
Knížka byla o chlapci Jackovi, který si hledá kamarády v apokalyptickém světě.
Kamarády si najde a zažijí spolu spoustu zábavy a dobrodružství. najdou
mutantního psa, ochočí si ho a půjdou s ním do boje proti obřím příšerám. Tahle
knížka je fakt nervák.
Ondra Šimon 5.A

Smějeme se s Oskarem:

Oskare, proč ty nemusíš
nosit roušku a můžeš
nosit štít?

Proč asi…

Na viděnou zase příště ♥

