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 E K O Š K O L A 

 

Naše škola se od prosince 2012 zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA, 

který, organizuje ekologické sdružení TEREZA sídlící v Praze. Stěžejním cílem tohoto 

programu je zapojení žáků do environmentálních témat a aktivit, směřujících k šetrnějšímu 

provozu své školy a zlepšení jejího okolí. Pokud se nám podaří splnit všechny podmínky 

programu, tak získáme titul EKOŠKOLA, jenž je nutné vždy po dvou letech obhájit.

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NATURA RUMBURK 

Ve dnech 3. - 7. června 2013 jsme s dětmi z 1. stupně ZŠ (celkem 24 dětí) vyjeli na ŠvP do 

ekologického a rekreačního střediska Natura Rumburk. Programový pobyt dětí byl zaměřen 

na rozvíjení a obnovení vztahů člověka k přírodě a zvířatům. Hlavním cílem bylo rozšířit 

ekologické vnímání dětí a prohloubit jejich zájem na řešení ekologických aktivit a tvorbě 

životního prostředí. Součástí areálu byl vlastní farmový chov s jelenovitou, daňčí a ostatní zvěří. 

Dále výběh pro lamy, kozy a další hospodářská zvířata.  

Každý den byl pro děti připraven dopolední a odpolední dvouhodinový program (například o 

myslivosti, plazech a obojživelnících, o ochraně přírody,...). Největším zážitkem bylo pro děti 

krmení místní chovné zvěře a ukázka dravců. Seznámili jsme se s prasátkem Pištou, ovečkou 

Majkou, beranem Pepíkem, kozou Káťou, Majdou a Ajdou, s kravičkou Mášou, býkem 

Bédou, jalovicí Rudinkou a telátkem Růženkou a s minikozlíky Raráškem, Cipískem a 

Jonáškem.  

Děti byly na konci pobytu odměněny za své snažení (úklid, chování, soutěže,...) obrovskou 

spoustou cen. Tímto bychom chtěli všem rodičům za tyto nádherné ceny poděkovat, protože 

děti měly obrovskou radost. 
Mgr. Lucie Žižkovská, Denisa Šulevková 

 

 

 



PROJEKT VODA 

Ve dnech 5. června a 6. června 2013 jsme pořádali pro žáky MŠ i ZŠ projekt VODA. Přijeli 

k nám pracovníci ekologického střediska  SEVER sídlícího v Litoměřicích, kteří spolupracují 

s Německem na projektu Řeka Labe naše společné dědictví. 

Děti z mateřské školky se seznámily s vodou v pohodlí svých tříd v MŠ. Žáci základní školy se 

v těchto dnech stali lovci a počíhali si na bezobratlé živočichy žijící v rybníčku zámeckého 

parku Domova na zámku. Program byl vždy upravený pro určitou věkovou skupinu. V první 

části žáci odchytávali zástupce bezobratlých a snažili se je pomocí klíče určovat. V druhé 

polovině plnili vědomostní úkoly na různých stanovištích. Starší žáci ještě viděli, jak se dá 

v terénu určovat pH vody a množství dusíku, který je obsažený ve vodě. 

Rádi bychom poděkovali středisku SEVER za překrásné zpestření výuky přírodopisu a 

ekologické výchovy a také Domovu na zámku, který nám pro badatelské účely zapůjčil rybník, 

který je, jak se mohli žáci přesvědčit, plný života. 

Mgr. Václava Militká 

 

 

 

 



ZA DĚTMI DO AFRIKY 

Dne 13. května 2013 se žáci od 1. do 5. třídy (celkem 62 žáků) zúčastnili přednášky s názvem 

„Za dětmi do Afriky“. Tato dvouhodinová přednáška obsahovala základní informace o Keni 

a hlavně o tom, jak lidé (hlavně tedy děti) v této oblasti Afriky žijí. Mohli si například i 

vyzkoušet, jak místní maminky nosí děti v šátcích, nebo těžké nádoby na hlavě či si přímo 

vyzkoušet obuv vyrobenou z pneumatik. Celá přednáška a následná diskuse byla doprovázena 

nádhernými fotografiemi a vyprávěním Ing. Renaty Rokůskové, která do Keni často jezdí 

těmto lidem pomáhat. 

Mgr. Lucie Žižkovská  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY 

Dne 10. května 2013 nás opět navštívila lektorka ze "Zdravé Pětky" a tentokrát přijela za 

dětmi z 1. stupně ZŠ (celkem 63 žáků). Program seznámil žáky s 5 základními zásadami 

zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, 

zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl 

připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. 

Na závěr si odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé Pětky. 

Mgr. Lucie Žižkovská  

 

 
 

 

 

 



PÁRTY SE ZDRAVOU PĚTKOU 

Dne 7. května a 14. května 2013 navštívila žáky ze 6. - 9. třídy (celkem 47 žáků) lektorka ze 

školy zvané „Zdravá Pětka“. Program se jmenoval „Párty se Zdravou Pětkou“. Žáci byli 

rozděleni do 5 skupinek a dozvěděli se užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a 

chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si 

připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali. 

Mgr. Lucie Žižkovská 

 

 
 

 



KAPKA MEDU PRO VERUNKU 

24. dubna 2013 navštívili žáci 1. stupně muzikál „Kapka medu pro Verunku“. Děj se odehrával 

na pohádkovém ostrově, kde byla tři království (Popelkov, Zlatovláskov, Honzovsko) a byl 

volným pokračováním těchto pohádek. Vtipně se do děje podařilo začlenit i prvky ekologické 

výchovy. Nadšení dětí se projevilo závěrečným opakovaným potleskem. Byl to pro všechny 

nevšední a nezapomenutelný zážitek. 

Mgr. Markéta Vlková a Mgr. Jiřina Lhotová 

 

DEN ZEMĚ 

19. dubna 2013 naše škola oslavila DEN ZEMĚ, který je 22. dubna každým rokem. Děti z MŠ 

si s pomocí paní učitelek uklidily okolí školky. Vyučující z prvního stupně (1. až 4. třída) si 

připravili část dopoledne věnovaného úklidu nepořádku okolo školy, na místním hřišti a také 

v obci a zbytek dopoledne strávili formou soutěží zaměřených na ekologickou výchovu a 

přírodovědu. 

Pro žáky z druhého stupně (5. až 9. třída) byla připravena akce Litýš. Po dohodě s paní 

starostkou Alenou Knobovou jsme se vydali na zříceninu hradu Litýš, kde jsme pomohli 

v odklízení větví, které byly v okolí této památky. V druhé části tohoto zajímavě stráveného 

dne si paní vychovatelka Jarmila Sedláková připravila pro žáky bojovou hru s historickým 

podtextem. Žáci plnili vědomostní úkoly, které se týkaly ekologie, biologie a historie. 

Vítězem se stal rod Šternberků, což byla 8. třída. 

Na konci byli všichni odměněni netradičním dárkem v podobě rychlých špuntů, které získal 

pan ředitel jako sponzorský dar. 

Žáci naší školy natočili video v rámci projektu „NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA“: 
http://www.zs.libesice.cz/zs-virtual.php 

Mgr. Václava Militká 

 

http://www.zs.libesice.cz/zs-virtual.php


 

 

 



 

ZA ŠKOLÁKY DO AFRIKY 

Dne 22. března 2013 se žáci šesté a sedmé třídy zúčastnili dvouhodinové přednášky paní Ing. 

Renaty Rokůskové ze společnosti ShineBean s názvem „Za školáky do Afriky“. Žáci se 

seznámili s přírodními podmínkami Keni, nejzajímavější části však bylo vyprávění paní 

Rokůskové o každodenním životě školáků v Keni. Celá přednáška byla doprovázena 

fotografiemi. Děti také diskutovali o možné pomoci dětem v Africe, kterou by chtěli 

zorganizovat. 

Vladimíra Ščučková 

 

 

 



EKOLOGICKÉ PŘEDNÁŠKY 

26. listopadu 2012 k nám zavítali přednášející z ekologického střediska SEVER (Litoměřice), 

kteří si připravili pro žáky druhého stupně program týkající se zajímavých témat. 

6. a 7. třída si ověřila své znalosti z odpadů (třídění, recyklace,…). 

8. a 9. třída se dozvěděla zajímavé informace týkající se klimatických změn. 

                                                                                                          Mgr. Václava Militká  

 

TONDA OBAL NA CESTÁCH 

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZTVÁRNĚNÍ A NOVÉ POJETÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY U 

PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A ŽÁKŮ I. STUPNĚ ZŠ 

Dne 26. října 2013 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 poznával 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 

 

 

 



 

40. VÝROČÍ ŠKOLY 

V sobotu 9. listopadu 2013 škola ožila, i když bylo uprostřed víkendu. Slavili jsme totiž právě 

uplynulých 40 let od započení stavby nové budovy základní školy v Liběšicích. Ta vyrostla nad 

Liběšicemi v roce 1973. V tento den u nás probíhal tzv. Den otevřených dveří - návštěvníci 

tedy mohli nahlédnout do všech učeben a prostor školy. Na pěti projektorech byly promítány 

fotografie z nedávno absolvovaných akcí, hned u vstupu je čekalo přivítání ve formě nového 

modelu školu z dílny třeťáčků, nebo si mohli zavzpomínat v učebně, kde se čas zastavil právě 

před 40 lety. V 13h pak za účasti mnoha vzácných hostů vše oficiálně začalo a děti si připravili 

kulturní osvěžení v podobě několika výstupů. Celý den zakončilo příjemné posezení 

současných a bývalých zaměstnanců školy. Během dopoledne se přišlo na školu podívat přes 

100 návštěvníků a dalších 150 zcela zaplnilo místní kulturní dům, kde oficiální zahájení 

probíhalo. Fotografie z celého dne jsou ve fotogalerii. 

Jan Táborský 

 

 

 



EKOLOGICKÝ PROGRAM V MALÝCH ŽERNOSEKÁCH 

Dne 10. února 2014 jsme s dětmi ze 3. třídy (celkem 13 žáků) zavítali do ekologického 

střediska v Malých Žernosekách, program: Na návštěvě u žížal, Když ptáčkům kručí v bříšku. 

Děti se seznámily se životem v půdě, s půdními živočichy a s jejich významem pro fungování 

půdních ekosystémů. Také se dozvěděly, co dělají ptáčci v zimě, kteří ptáčci na zimu odlétají a 

proč je důležité je v zimě přikrmovat. Nejzajímavějším zážitkem bylo pozorování žížal a 

příprava krmítka pro ptáčky, kteří se během chvíle přilétli nakrmit. 

Mgr. Lucie Žižkovská, Denisa Šulevková 

 

 

 


