ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
kalendářní rok máme sice pár týdnů nový, ale
ten není z hlediska pedagogického až zase tak
důležitý. Z pohledu školního roku je to půlka, a
to už něco znamená. Prvňáčci dostali své první
vysvědčení a naopak deváťáci si podávají
přihlášky na další stupeň vzdělávání. Budeme
jim všichni držet palce a oni nám to zase oplatí
tím, že po skončení přijímacích řízení tu s námi
ještě pár měsíců vydrží s důstojností sobě
vlastní, že?
Mám-li se opět trochu poohlédnout, pak
nemůžu nezmínit letošní vánoční koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jsem rád,
že se po několika letech podařilo vrátit vánoční
akci právě do kostela. Žákovská vystoupení i
vystoupení dětí mateřské školy vhodně
zapadla do vánoční atmosféry a kostel, který
„praskal ve švech“, napovídal, že chladný
vzduch uvnitř nám vůbec nevadil. Také
čtyřicetihlavý sbor, složený ze žáků základní
školy a podpořený hlasy našich dvou kantorů,
dává jistě najevo, že mnohé cesty jsou zatím
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nepokořené a nadějně čekají na svého
objevitele.
Ve dnech 4. a 5. února škola prožila jistě jedny
z nejdůležitějších dnů ve školním roce (žáci
samozřejmě namítnou, že to je období od 1 . 7.
do 31 . 8.). K zápisu se letos dostavilo 27 dětí
z mateřské školy v Liběšicích a 2 děti
z mateřské školy v Lovečkovicích. Z celkem 29
dětí bylo přijato 21 a u 8 bylo přerušeno
správní řízení, neboť si jejich rodiče
vyjednávají doporučující stanoviska školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
k povolení odkladu o jeden školní rok.
Pro školu s průměrným počtem 1 3,4 žáka
na jednu třídu je to velký úspěch. Jsem rád, že
rodiče přestávají mít potřebu umísťovat své
děti do městských škol v Litoměřicích. Každý,
kdo má oči alespoň trochu otevřené, musí
zákonitě vidět, že naše škola má velmi pěkně
„našlápnuto“ a rychlým tempem vzrůstá její
aktivita i prestiž. Důkazem mohou být
nespokojení rodiče nejen z okolních škol, kteří
mne kontaktují a ptají se na volná místa a
možnost si školu prohlédnout.
ZŠ a MŠ Liběšice

Dobrému jménu jistě přispívá i využitá
možnost čerpat finanční prostředky z jiných
zdrojů než jen od zřizovatele. Za minulý školní
rok to bylo 60 tisíc korun a k letošním 22
tisícům aktuálně připravujeme další dva granty
v hodnotě 60 000 korun. Držte nám palce
při schvalování na Krajském úřadě v Ústí
nad Labem. Trochu smutnou zprávou je, že
kvůli kontrole z ČŠI nám „utekl“ termín
uzávěrky grantu EVVO, kde jsme chtěli čerpat
až 1 00 000 Kč na částečnou realizaci
ekozahrady kolem školy. Nicméně část
prostředků jsme se snažili ušetřit už minulý
kalendářní rok, a tak se letos alespoň nějaké
malé změny financované vlastní cestou
dočkáme. Protipólem zmeškanému grantu
však může být i to, že Česká školní inspekce,
která naši školu navštívila v průběhu ledna,
neshledala žádná závažná pochybení, a
naopak jsme byli pochváleni za příkladnou
péči v oblasti volnočasových aktivit žáků.
Jak již to bývá zvykem, ve svém úvodníku
vždy chválím, ale také vyjadřuji nespokojenost.
Ta dnešní souvisí se zápisem do 1 . třídy, který
nám ukázal, jak nepodnětně jsou některé děti
připravovány, alespoň z jejich pohledu, na jistě
nejzásadnější změnu v životě. A je úplně

jedno, zda se jedná o děti přijaté, nebo
s odkladem. V době, která je protkána
stovkami možností, jak s dětmi pilovat znalost
geometrických tvarů, číslic, vybraných
písmenek, barev, ale také schopnost vyprávět
pohádku, držet správně pastelku, umět si
zavázat tkaničku a jiné, vítězí pohodlnost a
laxnost při výběru aktivit. S údivem jsem
narážel na to, že dítě se už nedívá
na Večerníček, zato s přehledem televizního
maniaka vyjmenuje TV program tam a zpět.
Tradiční podnětné metody, jako je prohlížení
knížky plné obrázků, doplněné o otázky rodičů,
posunující metu poznání zase o kousek dál,
jako by přestaly existovat. Pamatujete si
zborcenou říši fantazie ve filmu Nekonečný
příběh? Silně nabývám dojmu, že tato dějová
linie se právě odehrává, a já se ptám, kdo nám
tuto bohatou a nekonečně pestrou říši
zachrání? Naší nadějí mohou být třeba ty děti,
jejichž fantazie a aktivita nejen při přípravě
k zápisu nezahálely.
Na úplný závěr bych rád poděkoval všem, kteří
nám v širokém okolí vytváří dobré jméno.
Víme o Vás a vážíme si toho. Přeji krásný
nástup jarních měsíců!
za ZŠ a MŠ Liběšice
J. Táborský
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AKCE
VÁNOČNÍ BESÍDKA
1 9. prosince 201 3 se konal každoroční vánoční kocert. Začínali jsme okolo páté hodiny, vše se
odehrávalo v kostele, kde se sešlo více jak 1 00 lidí. Tradičně začínala mateřská školka
s písničkami a básničkami, které si děti připravily pod vedením svých učitelek. Dále pokračovalo
vystoupení žáků ze základní školy. Dohromady se sešlo kolem čtyřiceti dětí, které zazpívaly
pásmo koled a mezi nimi předvedly různé básničky. Večer zakončilo předávání cen za soutěž
o nejhezčí betlém a talent roku 201 3.

EKOŠKOLA - akce školního roku 201 3/201 4
TONDA OBAL NA CESTÁCH
Ve čtvrtek 1 0. 1 0. 201 3 proběhl na naší škole ekologicky laděný program "Tonda obal
na cestách", který byl zaměřený na třídění a recyklaci odpadu. Přijela k nám lektorka z firmy
Eko-kom, která zajímavou formou, pro malé děti zábavnou formou, promluvila o důležitosti
třídění odpadu a jeho dalším zpracování (recyklaci). Zúčastnily se všechny třídy ZŠ.
Mgr. Václava Militká

Náš Styl...
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ZTVÁRNĚNÍ A NOVÉ POJETÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY U
PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A ŽÁKŮ I. STUPNĚ ZŠ
Dne 26. října 201 3 proběhl na škole pilotní
projekt
zaměřený
na
ekologii
a
environmentální přístup. Žáci první a druhé
třídy absolvovali vůbec poprvé aktivitu tohoto
druhu. Jednalo se o ucelený program vždy
s vybranou tématikou - 1 . třída se věnovala
bylinkám a 2. třída poznávala len jako
hospodářskou plodinu. Všechny pomůcky
k aktivitám a celou metodiku pracovních úkolů
pro nás připravilo litoměřické ekologické

středisko SEVER, a to díky grantu Ústeckého
kraje v hodnotě 22000 Kč, který škola
začátkem školního roku získala. Aktivity žáky
velmi zaujaly zejména díky praktickému a
činnostnímu poznávání. Celá metodika včetně
pomůcek je nyní součástí výbavení školy a
kdykoliv je možné ji znovu použít. Fotografie
z aktivit jsou ve fotogalerii.
Jan Táborský

EKOLOGICKÝ PROGRAM V MALÝCH
ŽERNOSEKÁCH
Dne 1 0. února 201 4 jsme s dětmi ze 3. třídy pro fungování půdních ekosystémů. Také se
(celkem 1 3 žáků) zavítali do ekologického dozvěděly, co dělají ptáčci v zimě, kteří ptáčci
střediska v Malých Žernosekách, program: na zimu odlétají a proč je důležité je v zimě
Na návštěvě u žížal, Když ptáčkům kručí přikrmovat. Nejzajímavějším zážitkem bylo
v bříšku. Děti se seznámily se životem v půdě, pozorování žížal a příprava krmítka pro ptáčky,
s půdními živočichy a s jejich významem kteří se během chvíle přilétli nakrmit.
Mgr. Lucie Žižkovská, Denisa Šulevková
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Zima je všude veliká,
teplo nám z domu uniká.
Sněhulák tam venku stojí
i s tou svojí velkou holí.

TÉMA
ZIMA
Básnička

Tramvaj má dneska zpoždění,
to na situaci nic nemění.
Tak na led dojdou pěšky
a po cestě potkají ježky.

Vločka padá z nebe na zem,
spolu s láskyplným vzkazem.
Sněžilo, sněží a sněžit bude,
všechno nám od ruky hned půjde.

Ježci už se vzbudili
a málem chytli bacily.
Mysleli, že už je jaro,
protože špatně se jim spalo.

Vánoce jsme si užili
a na Silvestra jsme se opili.
Na led děti chvátají,
a tak jedou tramvají.

Děti bruslit začaly
a rybičky se naštvaly.
Tohle se dělo každý den,
až byl můj prst přejeden.
Míša Fischerová, 9.tř.
Terka Opočenská, 9.tř.

Náš Styl...
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Ahoj Zimo!

Otázky a odpovědi

- Ahoj.

Jak to, že sníh přišel později?
- To by mě taky zajímalo...

Je ti také zima?

- Mně je krásně teplíčko, protože se o mě krásně starají.

Těšíš se na sluníčko?
- Ano a moc!

Baví tě sledovat, jak děti bobují?

- Ano, baví, koukám se na ně moc ráda.

Kamarádíš se s létem?

- Ano, kamarádím se sním.

Co děláš, když je léto?
- Opaluji se.

Je pro tebe těžké se loučit, když končí zima?

- Když je zima, tak chci, aby bylo léto. Když je léto, tak chci, aby už byla zima.

Je mráz tvůj bratr?

- Ne, není můj bratr, protože když přijde, tak nic nevidím. Sluníčko je můj nejlepší kamarád.

Dobře se mi s tebou povídalo, ahoj!
- Mně s tebou taky, tak pa!

Zima jako taková
Zima je zpět
Vánoce za námi i Silvestr s nimi, dárečky jsou
rozbalené a děti šťastné
Sníh se už usadil na domy, větve, stromy a
chybí jen sněhuláci
Bobování, lyže a koulování, to děti neunaví
Ale co dělat každý den než si hrát Třeba dělat
andělíčky, stavět iglů, to je jen výjimka
Za chvíli nám sníh roztaje a bude koupání,
opalování a také kufry do bazénu
Sníh je nejhlavnější věc do Vánoc, ale někdy
se i zpozdí a je až v lednu
Náš Styl...

-6 -

Míša Horáková, 8. tř.
Káťa Hanzlíková, 8. tř.

Boby, sáňky a také lyže,
ty jsou pro Vánoce nejhlavnější
Čím by se děti radovaly, na čem by bobovaly
To nemůže být
Vánoce za námi a to je vše z našeho prosince,
co vám přinesl Ježíšek
Na Silvestra trochu vína a hned ráno nový rok
Eliška Hanzlíková, 6. tř.

ZŠ a MŠ Liběšice

Zimní sporty
Lední hokej
Hraje se s 5 hráči+brankář. Hráči se střídají během hry. Dohromady je hráčů 21 +náhradní
brankář. Jsou 3, ale někdy i 4 rozhočí. Dva hlavní a dva postranní, ale když jsou jen 3, tak je
jeden hlavní a dva postranní. Nejvyšší česká liga je extraliga, kterou hrají týmy, jako je Sparta
Praha, Slavie Praha, Piráti Chomutov.... Potom je 1 .liga, kterou hrají týmy např. HC Stadion
Litoměřice, HC Slovan Ústečtí Lvi, HC Dukla Jihlava.... Potom pokračuje druhá liga, tam hrají
týmy např. HC Děčín, HC Tábor, SC Kolín... A to jsou tři nejvyšší ligy v ČR, je jich ale ještě více.
Bruslení
Na vesnicích se bruslí hlavně na zamrzlých rybnících nebo jezerech, ale ve městě se bruslí
na zimních stadionech, na kterých se může bruslit, i když nemrzne. Na přehradě Lipno se také
dá bruslit na jedné z nejdelších bruslařských drah na světě, která je dlouhá 1 0. 922 m.
Překonala i 7,8 km dlouhou bruslařskou dráhu v kanadské Ottawě.
Bobování
Bobování - co vás napadne??? Asi to, jak je v zimě hodně sněhu a vy někde na kopci bobujete
s kamarády, ale ono je to i jinak. Třeba taková bobová dráha, která se nachází ve městě Lipno
nad Vltavou, se dá použít kdykoli v zimě, v létě na jaře, na podzim. Prostě kdykoli. Je to takový
rozpůlený tunel a vy sedíte na bobu, trochu jiném, než máte doma, a ten má páčku a s tou
páčkou ovládáte, jestli pojedete pomalu nebo rychle. Když ji máte u sebe, tak jedete rychle, a
když ji dáte od sebe, tak zpomalíte.
Biatlon
Biatlon je vlastě běh na lyžích a střílení na terč. Ale je také letní biatlon a ten se normálně běhá.
Počátek biatlonu je ve středověku, ale tam šlo spíše o přežití než o sport, jako je to dnes. Asi
před 5000 lety se v řeckých, římských a čínských oblastech lovilo pomocí lyží a zbraní. Potom
se biatlon používal k vojenským účelům. První závod se uskutečnil v roce 1 776 v Norsku mezi
tamějšími strážci hranic se Švédskem. Další závod mimo Norsko se uskutečnil v roce 1 902
v Německu. V roce 1 955 byla sepsána pravidla a ta jsou platná až do teď.
Je i plno jiných sportů, ale mě zaujaly tyhle.

Náš Styl...
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GLOSY
LYŽAŘSKÁ SEZÓNA
1 . týden. Letos to vypadá, že na pořádnou 3. týden . Tak nám napadl sníh i tady
lyžovačku budeme muset do zahraničí,
protože v Čechách se můžeme klouzat jenom
na blátě. Kvůli nedostatku sněhu se také zrušil
školní lyžařský výcvik. Ale to se třeba změní a
ještě si zalyžujeme. A když už vyrazit na lyže,
tak někam, kde to stojí za to. Mně osobně se
líbí na Benecku a na Klínovci, takže když nám
napadne sníh a někam se budete chystat,
zkuste se tam podívat. Ale v dnešní době se
týden na lyže nevyplatí, protože desetidenní
zájezd na lyže je drahý, takže máte týden
letních prázdnin.

2. týden . Tak moje předpověd, že si

v Liběšicích, i když jen malá vrstva. Ale
na horách to je několik centimetrů! Takže už to
vypadá, že přišla zima a s ní pořádná
lyžovačka. A když už vyrazíte, tak musíte mít
nějakou výbavu, do které patří: lyže, teplé
oblečení, hůlky a v neposlední řadě peníze
na oběd.

4. týden . Tak lyžařské podmínky jsou stále

lepší. Ale lyžování s sebou nese zranění, to
vím z vlastních zkušeností. Ale přesvědčil se
o tom také sedmiletý kluk, který si jel zalyžovat
s tátou. Při vystupování z lanovky kluk nestihl
vystoupit a zpanikařil, poté když přejel
bezpečnostní síť, lanovku zastavili a kluk
spadnul z 5 metrů. Byl v pořádku, ale stěžoval
si na bolest páteře, proto raději zavolali vrtulník
a kluka odvezli do plzeňské nemocnice, kde
provedli vyšetření.

nezalyžujeme byla falešná, protože nám
do týdne na horách napadl sníh. Takže si ještě
asi zalyžujem.V minulém týdnu jsem se zmínil,
že se mi líbí na Klínovci a na Benecku, a teď
vám povím, proč se mi tam líbí. Je tam
dostatek sněhu a ceny skipasu jsou rozumné,
takže se tam vyplatí jet si zalyžovat. Teď maji Zdroj: http://www.denik.cz/regiony/sedmilety-chlapec-semomentalně v provozu všechny vleky i zritil-z-lanovky201 001 23.html
sjezdovky.
Marek Budka, 6. tř.

OSOBNOST

MARIE TEREZIE
Poté, co v říjnu roku 1 740 zemřel Habsburk
Karel VI., na trůn nastoupila jeho teprve
třiadvacetiletá dcera Marie Terezie. I přesto, že
se jí nikdy nedostalo žádného státnického
vzdělání, patřila k úspěšnějším monarchům
než její předchůdci. Z manželství s Františem
I. Štěpánem Lotrinským vzešlo celkem
šestnáct dětí. V roce 1 774 zavedla povinnou
školní docházku dětí pomocí Všeobecného
školního řádu. Použila větu „Rádi bychom
http://splhej.wz.cz/referat/dejepis/49/Marie-Terezie/
Náš Styl...
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viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6 1 2 let do škol posílali.“
Marie Terezie měla moc jako:
královna uherská 1 740 – 1 780
královna česká 1 740 - 1 780 (korunována roku
1 743 v Praze)
arcivévodkyně rakouská 1 740 – 1 780
vévodkyně parmská 1 740 - 1 748
Míša Fischerová, 9. tř.
ZŠ a MŠ Liběšice

NÁVODY
JAK ZAČÍT NA KYTAROU
Ze všeho nejdřív si musíte kytaru naladit.
Sehnat nějakou knížku s akordy. Potom se
naučit pět základních akordů. Ze začátku vás
budou bolet prsty, ale na to si za chvilku
zvyknete. Potom si najděte někoho, kdo tomu
rozumí, aby vám poradil. Trénujte prsty tak, že
si chytnete jeden akord a budete ho sundavat
ze strun. Ale nejdřív si můsíte zvolit styl a zda
budete hrát stupnici nebo akordy. Taky musíte
vědět velikost kytary, aby nebyla moc velká ani
moc malá a aby se vám líbila.

má elektomagnetické snímače
3) Kytara poloakustická - tohle je lehké,
polokustická kytara má něco od elektrické a
něco od akustické kytary.

DRUHY KYTAR:
1 ) Kytara akustická - tělo je duté, má
ozvučnou desku a ozvučný otvor
2) Kytara elektrická - má v sobě zabudovanou
elektroniku, nemá ozvučný otvor, místo toho

Zdroj: https://www.google.cz/search?q=akordy

Dominik Dvořák, 6. tř.

JAK NA ÚČES * PONY TAIL
Potřebujeme:
- gumičku
- žehličku na vlasy
- lak na vlasy
Postupy:
Krok 1 : Vlasy rozčešeme po celé jejich délce.
Krok 2: Keramickou žehličkou vyžehlíme postupně všechny
prameny.
Krok 3: Vyžehlené vlasy zafixujeme lakem.
Krok 4: Všechny vlasy sčešeme do jednoho ohonu (culíku).
*název "ponytail" dostal účes proto, že culík vypadá jako koňský
ohon.
Káťa Hanzlíková, 8. tř.
zdroj: stealherstyle.net, reveal.co.uk
Náš Styl...
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ZÁBAVA
ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
1) ČÍSLO 9 JE:
a) VIII

5) ČÍSLO 11 JE:

b) IV
c) IX
d) XI

a) IX
b) IM
c) MI
d) XI

2) ČÍSLO 16 JE:

6) ČÍSLO 70 JE:

a) IVX
b) VIX
c) XIV
d) XVI

a) LXX
b) MXX
c) CLXX
d) DXX

3) ČÍSLO 20 JE:

7) ČÍSLO 100 JE:
a) M
b) C
c) D
d) V

4) ČÍSLO 5 JE:

8) ČÍSLO 500 JE:
a) M
b) L
c) XXX
d) D

a) VV
b) IV
c) XX
d) XIX
a) C
b) L
c) M
d) V

Míša Horáková, 8.tř.

HÁDANKY
Ponožky: Na půdě, kde je tma, visí na šňůrách pomíchané černé a bílé ponožky.

Kolik nejméně ponožek musíte z půdy přinést, aby bylo zaručeno, že máte alespoň jeden pár
ponožek stejné barvy?

Pět domů: Podmínky:

1 . Je pět domů, z nichž každý má jinou barvu.
2. V každém domě žije jeden člověk, který pochází z jiného státu.
3. Každý z majitelů (obyvatel domu) pije jeden nápoj, kouří jeden druh cigaret a chová jedno
zvíře.
4. Žádný z nich nepije stejný nápoj, nekouří stejný druh cigaret a nechová stejné zvíře.
Náš Styl...
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Souvztažnosti:
A/ Brit bydlí v červeném domě.
B/ Švéd chová psa.
C/ Dán pije čaj.
D/ Zelený dům stojí hned nalevo od bílého.
E/ Majitel zeleného domu pije kávu.
F/ Ten, kdo kouří Pall Mall, chová ptáka.
G/ Majitel žlutého domu kouří Dunhill.
H/ Ten, kdo bydlí uprostřed řady domů, pije mléko.
I/ Nor bydlí v prvním domě.
J/ Ten, kdo kouří Blend, bydlí vedle toho, kdo chová kočku.
K/ Ten, kdo chová koně, bydlí vedle toho, kdo kouří Dunhill.
L/ Ten, kdo kouří BlueMaster, pije pivo.
M/ Němec kouří Prince.
N/ Nor bydlí vedle modrého domu.
O/ Ten, kdo kouří Blend, má souseda, který pije vodu.
Otázka:
Kdo chová rybičky?

Míša Horáková, 8.tř.

http://hadanky.semecky.com/

SLOVNÍČEK
zima..................................winter
sněhulák...........................snowman
vločka...............................flake
sníh...................................snow
mráz..................................frost
koulování..........................snowballing
sáně..................................sled
led.....................................ice
bruslení.............................skating
čepice...............................cap
rukavice............................gloves

Míša Fischerová, 9. tř.

THE SIMS - ROČNÍ OBDOBÍ
Další díl The Sims 3 . V tomto díle se roční
období mění jako v normálním životě. Na jaře
můžou simíci hodovat na tom, co získali
během Velikonoc. V létě jim bude venku moc
vedro, proto si budou dávat ledovou tříšť.
Na podzim je čeká Halloween a spousta listí.
V zimě je čekají Vánoce a hodně dárků
pod stromečkem.
Náš Styl...
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Jaro

Simíci se na jaře těší na Velikonoce v parku,
kde pro ně lidé schovají vejce, které budou
muset najít. Děti hned přijedou autobusem
domů a vezmou si do ruky pomlázku, košík a
jdou. Na večer jsou všichni spokojení a děti se
snaží sníst co nejvíce sladkostí a vajec.
ZŠ a MŠ Liběšice

Léto

Když simíci vyjdou ven, bude jim takové velké
vedro, jaké nikdo nikdy nezažil. Po 5 hodin
strávených venku se jim bude začínat
zbarvovat kůže načerveno, a to si hned dají
něco studeného k pití a budou zase jako dřív.
Bohužel je špatné, že simíci po dlouho době
strávené venku půjdou kvůli velké únavě brzo
spát.
Podzim

Na Halloween je plno listí a masek. Rodiče se
půjdou rychle převléct a pak shrabat listí,
každý rok ho padá stejně. Déšť je pro malé
děti hrozivý, protože přijdou domů ušpiněné
od bláta a mokré.

Náš Styl...
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Zima

Sníh, dárky a hlavně Vánoce. Jediné, na co se
těší simíci přes celý rok, jsou Vánoce, které
slaví s přáteli a rodinou. Nechybí ani bruslení
na ledě. Odpoledne nebo dopoledne se simíci
sejdou na ledě a ukáží, jak krásně umí bruslit.
Roční období je plné koupání, sněhu, listí,
dárků, deště a také přátel, s nimiž se simík
skamarádil a má je okolo sebe.
Eliška Hanzlíková, 6. tř.

ZŠ a MŠ Liběšice

ŠKOLA
ANALÝZA ŠKOLY
Pozitiva: co už k danému tématu děláme.
Pozitiva:

ODPADY

• Ve všech třídách jsou kontejnery na třídění plastů a papíru.
• Žáci celoročně sbírají papír, PET lahve, tužkové baterie, drobný elektromateriál.
• Školní kuchyně nakupuje potraviny a nápoje ve vratných obalech – 4l sklenice.
• Zbytky (1 0l) z kuchyně si odebírá pan Hromádka ke zkrmení zvířaty.
- Doplnit kontejnery na tříděný odpad: ve sborovně školy, ve výtvarné učebně, v učebně Hv,
v počítačové učebně – kontejner na papír, v kabinetech (hlavně tam, kde se kopíruje).
- Dodat koše na chodby, do školní kuchyňky.
- Každý pátek bude dána u schodů (kde se dříve prodávalo mléko) krabice na sběr papíru, kam
mohou všechny třídy odnést obsah svých kontejnerů ze tříd.
- Udělat více nápadné označení na kontejnerech (především na prvním stupni).
- Vybudovat školní kompost.
- Vést žáky k používání svačinových krabiček a lahví na pití.
- Důraz na zákaz vyhazování odpadků v okolí školy (především autobusová zastávka u školy).
- Častější úklid okolí školy (např. soutěž o nejlepší úklidovou četu s možností ji odměnit).
- Utvořit nástěnku na téma recyklace, aby žáci viděli, co lze znovu využít.
- Začít třídit další druh odpadu (např. hliník,Q)
- Začít používat více výrobků z recyklovaného materiálu.
- Osvětová akce na třídění odpadů a produkování menšího množství odpadů.
- EKO služba – kontroluje, zda v koších na směsný odpad není odpad vhodný ke třídění.
Pozitiva:

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

• vybudovaná ekozahrada u školy
• školní hřiště, na kterém mohou žáci trávit svůj volný čas
• ve školním klubu hrátky s plasty (tvorba dekorací, šperkůQ)
Náš Styl...
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• keramická pec ve školním klubu, kterou žáci využívají k vypálení výrobků, jež si sami vyrobí
• využití stolu na stolní tenis, který je také ve školním klubu
• nově vymalované některé učebny
• nový nábytek + žaluzie v počítačové učebně
• překrásná 1 . třída (výzdoba, nábytek, květiny, zásobník na papírové ručníky u tabule)
• pěkně nazdobená 4. třída (výzdoba, hodně květin, práce žáků)
- Zajistit nástěnku pro projekt EKOŠKOLA. Umístit ji v hale školy (hned naproti hlavnímu
vchodu).
- Vytvořit barevné cedulky s názvy pokojových rostlin v jednotlivých třídách i na chodbách.
- Lepší označení pro cizí návštěvníky naší školy, barevné stopy k ředitelně se sborovnou, dále ke
školní jídelně a do školní družiny, (+ plánek budovy).
- Pro návštěvníky dát ke vchodovým dveřím návleky.
- Vyzdobit vstupní dveře obrázky.
- Lépe označit ředitelnu školy, zástupce ředitele, hospodářku školy a sborovnu (barva by měla
odpovídat barvě stopy).
- Tam, kde chybí, tak dodat parapety (chodby, sborovna, školní družiny, některé třídy, školní
klub).
- Zvýšit počet pokojových květin.
- Umístění nástěnky našeho ekotýmu přímo do haly naproti vstupním dveřím.
- Vyměnit staré nástěnky (do kterých nejde zapíchnout špendlík) za jiné.
- Dát na vstupní dveře BRANO, protože dost často zůstávají dveře otevřené a nejen, že uniká
zbytečně teplo, ale také květiny mohou pomrznout.
- Vyzdobit prostor u počítačové učebny.
- Vymalovat sborovnu školy, učebnu VV, 5. třídu
- Na chodbách zlepšit výzdobu (více výrobků a výkresů od našich žáků, používat k výzdobě
odpadyQ).
- V tělocvičně uklidit prostor za mřížemi.
- Z šatny na TV odstranit nevzhledné kovové skříňky.
- Zmírnit zápach na všech WC (především na klučičích záchodech) – používat deodoranty.

Náš Styl...
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- Ve školním klubu opravit popraskané zdi v zadních místnostech.
- Vyměnit poničené dveře v zadních místnostech školního klubu.
- Zpevnit zábradlí u rehabilitace.
- Ve školní jídelně nechat namalovat výzdobu na boční zdi.
- Poučení žáků, aby neničili vybavení školy (např. zničené ubrusy ve školní jídelně).
- Výměna kovového nábytku ve školní jídelně, protože dělá značný hluk.
- Zrušit současnou květinovou výzdobu na stolech ve školní jídelně, protože je poničená.
Ve školní družině 1 natřít poničené lavičky, které slouží k odkládání školních tašek.
- U tříd natřít poničená futra.
- V učebně Hv vyměnit starý nábytek za nový.
- Nechat zrestaurovat sbírku vycpanin.
- Jednotlivé vycpaniny popsat pěknými cedulkami cedulky s názvy jednotlivých živočichů.
- Zlepšit výzdobu ve třídách na druhém stupni.
- Výměna 5. třídy s učebnou VV z důvodu většího počtu umyvadel, která jsou nutná při hodinách
výtvarné výchovy.
- V učebně VV udržovat větší pořádek.

Redakce časopisu Vám oznamuje, že v případe dotazu a připomínek ci příspevku můžete
psát na adresu školního časopisu - skolnicasopislibesice@gmail.com
Náš Styl...

- 15 -

ZŠ a MŠ Liběšice

