
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK TYK TAK Liberec – při ŽŠ Broumovské 

Festival tanečního mládí Mistrovství ČR Brno 13.5.2017 
 

Od září tančí v naší taneční škole TK TYK TAK – naši nejmenší - MINI děti, kterým 

je 6 – 8 let. Tyto děti se 1.4.2017 zúčastnily Festivalu tanečního mládí - „Regionální soutěže 

v předtančení pro severočeský region“ v České Lípě s formací „Back in the game“. V této 

soutěži zvítězily. Porazily 6 formací MINI dětí z celého severočeského regionu a tím získaly 

nominaci na Mistrovství České republiky, které se konalo 13.5. 2017 v Brně.  

Brzy ráno vyjelo 6 aut plných dětí, rodičů a prarodičů, odhodlaných vyhrát a bouřlivě 

fandit. Cesta byla dlouhá, ale touha po výhře byla větší než dálka, která je čekala. Konečně 

přijeli do Brna a Mistrovství ČR - Festival tanečního mládí mohlo začít. Po prostorových 

zkouškách  byli naši tanečníci pozváni na slavnostní nástup. Na Mistrovství ČR přijeli jen ti 

nejlepší z každého regionu. Bylo zde 9 tanečních formací.  

Naše děti si vylosovaly číslo 9. Nastupovaly tedy jako poslední taneční formace. 

Nastoupily s takovou radostí a sílou, až šly trenérům i rodičům slzy do očí. Fandili, jak to 

nejvíc šlo. Děti do tance daly vše, co mohly. S jejich tanečním výkonem byly velice 

spokojené obě trenérky - Věnka i Makyna. 

Dlouho se čekalo na výsledky. Pak to přišlo… Když už šlo o vyhlašování 2. místa, 

zaznělo jméno naší taneční skupiny – TK TYK TAK Liberec. Bože, to bylo tak krásné!! Děti 

skákaly a radovaly se. Rodiče plakali štěstím. Vždyť takový úspěch se podaří málo kdy. Děti 

se vracely domů jako VÍCEMISTŘI České republiky. Byly tak šťastné, že se ten pocit nedá 

ani popsat. 

V roce 2017 jsme se tedy stali VÍCEMISTRY ČR v soutěži FESTIVAL TANEČNÍHO 

MLÁDÍ (FTM) – soutěž SVAZU UČITELŮ TANCE (SUT). 

Moc gratulujeme dětem za krásné umístění, děkujeme rodičům za nádhernou atmosféru  

a skvělý přístup. Děkujeme také trenérkám - Věnce Drábkové a Markétě Opltové  

za krásnou formaci „Back in the game“. 



Projektový den očima redakční rady 

 

 

 

 

 

"Rodáci" Liberce 
 
Polovina našeho programu se odehrávala ve škole. 
Program ve škole byl o slavných osobnostech a 
informacích o nich. Následně jsme se vydali do města 
a ve tříčlenných skupinkách jsme hledali domy, kde 
bydleli či přebývali. Cestou jsme viděli i Valdštejnské 
domky, na kterých bylo docela těžké najít i jediný 
rozdíl. Vše jsme zakončili vyhodnocením společné 
práce.  
 
Michala H. 
 

Naše skupina dělala v první části 
různá zvířata z PET lahví. Já jsem 
vyráběl želvu. 
Druhou část jsme uklízeli před 
školou. 
A potom uklízela u hospody 
Formanka. 
Nakonec jsme šli za odměnu 
všichni opékat buřty. 
 
Jan V. 
 

Na projektový den jsem si za své téma zvolila OSOBNOSTI 

CHEMIE. Na tento projekt jsem se těšila, poněvadž jsem si myslela, 

že hlavní náplní budou pokusy, na které není při hodinách čas. 

Jenže to dopadlo trochu jinak. Ze sedmi lidí jsme přišli jen tři, což 

mi osobně vyhovovalo, protože jsme se nemuseli překřikovat. 

Nejprve jsme na počítačích vyhledávali osobnosti chemie, 

poté jsme si ukázali pár pokusů (filtrování Coca Coly přes aktivní 

uhlí, vytváření stoprocentního kyslíku). Jelikož nás bylo, tak nás 

paní učitelka Kolátorová vzala do učebny přírodopisu a zkoumali 

jsme pod mikroskopem tkáně lidského těla. 

 

Aneta P. 

Po stopách starých řemesel 

Nejvíce se mi z projektu líbil výlet do 

muzea, kde jsme si zahráli na 

architekty. Bylo 5 materiálů a my jsme 

si s Walim vybrali dřevo. Naším 

úkolem bylo najít všechny dřevěné 

věci. Málem jsme jednu přehlédli, ale 

Wali na ni na poslední chvilku ukázal 

a tím nás zachránil. Nakonec jsme se 

vrátili do školy, kde jsme vytvořili 

velký plakát, který si můžete 

prohlédnout na stěně knihovny. 

Daniel H. 
 

První hodinu jsme prezentovali 

svoji nejoblíbenější knížku. Já jsem 

si vybrala knížku O KONÍČKU 

SULTÁNOVI. A ostatní děti 

povídaly o svých knížkách. Druhou 

hodinu jsme ze čtvrtky vyráběli 

leporela během zbylých hodin 

jsme do něj malovali. Akce se mi 

líbila a ráda bych si ji zopakovala. 

Diana B. 

 

Na projektový den jsme si měli do školy vzít 

svoji první nebo oblíbenou knihu. Potom jsme 

tu knihu měli co nejzajímavěji popsat. Následně 

jsme si vyrobili knížečku. Nakonec jsme před 

třídou o té knížce vyprávěli. 

Projektový den se mi velmi líbil, protože byl 

velmi zajímavý. 
Sára B. 



  

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Velikonoční dílničky 

Na naší škole se ve středu 12. dubna konaly Velikonoční dílničky. Akce má u nás dlouholetou tradici 

a je určena pro rodiče s dětmi. V šesti odděleních školní družiny paní vychovatelky připravily materiál 

k tvoření velikonočních výrobků. Děti si mohly vyrobit beránka z vlny, beránka z dortových podložek, 

velikonoční přáníčko, zajíčka z vlnitého kartónu, narcis z papíru, kohoutka z plastové lžičky, 

velikonoční ozdobu ze vzorovaných kartónů, mohly si také sádrový odlitek či vajíčko z keramiky. Ve 

třídách školní družiny vznikla příjemná tvořivá atmosféra. Rodiče se také zapojili do vyrábění. Všichni 

byli velice šikovní, a tak si odnášeli do svých domovů pěknou velikonoční dekoraci. 

Podobná neformální setkání s rodiči se konají několikrát do roka, ať je to formou akcí celoškolních, 

nebo družinových. V letošním školním roce se rodiče se svými dětmi mohli účastnit Drakiády, 

Vánočního jarmarku, Velikonočních dílen, Čarodějnic a nadcházejícího Dne dětí. 

Kuchařská soutěž Coolinaření 

V dubnu se děti z kroužku Kuchtík zúčastnily regionálního kola soutěže Coolinaření. Soutěž se 

konala v Komunitním centru Generace. Tříčlenná dětská družstva měla za úkol vybrat a připravit 

zdravou svačinu. Úkolem také bylo napsat, s kým a proč by se děti o připravenou svačinu rozdělily. V 

prostorách centra Generace děti za podpory a fandění rodinných příslušníků samy v časovém limitu 

2 hodin vytvořily svoje pokrmy. Koordinátorka soutěže výsledné pokrmy vyfotografovala a společně s 

recepty a věnováním odeslala komisi hodnotitelů, na výsledky jsme si museli počkat celý měsíc. 

Komise hodnotila 571 receptů dohromady za všechny kategorie. Soutěžilo se o postup do 

celostátního kola, kde vítězové obdrží možnost zúčastnit se 

zážitkového víkendu.  

Naši školu reprezentovala tři družstva: Kuchtíci, Lišky a Miňonky. 

Za Kuchtíky se účastnili Vašek Rozkovec z 5.B, Fanda Dušek ze 3.C, 

Matěj Zedek ze 3.C. Družstvo Lišky zastupovaly  Natka Albertová, 

Lucka Dlouhá , Andělka Josífková (všechny ze 3.B.) Seskupení 

Miňonky tvořily Verča Vlčková ze 3.A, Anička Samšiňáková ze 3.B, 

Ester Soukupová ze 3.B.  

 



Se školou na cestách 

 

 
  

EXKURZE DO ŠKODOVKY 8.A, B 

Každou osmou třídu čeká exkurze do Škody Mladá Boleslav. 

Tak i my jsme se tam vydali. Navštívili jsme budovu, ve které 

se vyrábí jednotlivé součástky do aut. Podívali jsme se i do 

budovy, kde se dávali dohromady celá auta. Průvodkyně nás 

zavedla také do zákaznického centra, kde jsme si vyzkoušeli 

některé z nejnovějších modelů aut. V tomto centru musí být 

klid, abychom nerušili zákazníky při objednávání nových 

automobilů. Bohužel se při malé nehodě ozvalo zatroubení a 

my jsme museli centrum opustit.  

Následovalo automobilové muzeum, kde nám paní 

průvodkyně nejprve pustila zhruba 25 minutový film o vývoji 

aut Škoda. Poté jsme se šli podívat na auta z doby minulé až 

na nejnovější modely. Po ukončení prohlídky  nám zbyl ještě 

čas, tak jsme zašli do místního obchoďáku, kde jsme dostali 

rozchod. 

Tereza N. a Áďa P. 

 

EXKURZE DO PRAHY 6.B A 7.A 

Exkurze v Praze byla velmi zajímavá a myslím si, že i počasí se 

velmi vydařilo. Hned po příjezdu jsme se připojili  

k průvodci, který na nás již čekal. Navštívili jsme chrám sv. Víta, 

Zlatou uličku u Daliborky, prošli jsme se i na Karlově mostě a 

viděli jsme Malou Stranu. Chrám sv. Víta je zevnitř opravdu 

překrásný až to bere dech, okna zdobí barevné mozaiky  

s obrazci, několik menších soch a plno pozlacených předmětů. 

Zlatou uličku u Daliborky tvoří barevné domky, většinou modré, 

červené a žluté. V nich si můžete prohlédnout starý nábytek a 

jiné různé věci, kterými měli vybaveny domy lidé ještě dlouhou 

dobu před námi. Na Karlově mostě můžete zřít pár stánků, 

většinou se šperky, anebo nabídky k nakreslení portrétu. 

Průvodce nám ke všem navštíveným oblastem řekl jejich 

minulost a dějiny, pokaždé vše podrobně rozebral a vysvětloval. 

Mezitím samozřejmě byly i přestávky na svačinu a půlhodinový 

rozchod na Staroměstském náměstí.  

K Praze bych Vám řekla, že mají spoustu věcí předražených  

a opravdu se nevyplácí kvůli maličkostem utrácet. Exkurze se 

velmi vydařila, a doufám, že tak to bude i s dalšími. 

Johanka  



Př í bě h do autobusu 

Zělěné sluncě 

Jednoho dne Slunce zašlo, aby si poklidilo v domečku na mracích. To ještě netušilo, co se mu 

dneska stane. Jak pilně uklízelo, vyházelo staré věci z půdy, vyluxovalo v obýváku, přerovnalo 

si knihy v ložnici, zalilo kytky, doplnilo ledničku, zametlo práh a další. Jako poslední věc chtělo 

sundat starou, od červotočů prožranou poličku. Protože bylo unavené, nevšimlo si plechovky 

zelené barvy. A když poličku sundávalo, barva se na něj vylila. Slunce se snažilo barvu smýt, 

ale nešlo to. Tak moc se stydělo, že nevylézalo ven. Byla neustále noc a do historie se to 

zapsalo jako zatmění. To upoutalo pozornost malé holčičky, a tak vyšla na kopec a Slunce 

přivolala. To přišlo a vše jí vysvětlilo. Holčička byla chytrá, a tak přinesla plechovku žluté 

barvy, aby se Slunce přebarvilo. To poděkovalo, přebarvilo se a vše bylo opět v pořádku. 

Michal Paluba 8.B 

 

Rozhovor s panem školníkem 

Pro třetí číslo časopisu jsme se rozhodly udělat rozhovor s panem školníkem. Nejvíc nás 

zajímalo, jaká je jeho oblíbená hračka. Odpověď nás překvapila, protože nejoblíbenější 

hračkou pana školníka je tablet. Myslely jsme si, že nám odpoví koloběžku, ale pan školník 

nám prozradil, že na koloběžce moc neumí, a že se mu dokonce při jednom triku rozsypala. 

Také nám řekl,  že ho práce školníka baví, přestože jako malý chtěl být námořníkem. Práce 

ho nejvíce těší, když žáci nezlobí. Když ho čas od času potkáme na chodbách, tak je moc 

vidět, že má žáky rád. To také bylo znát i během celého našeho rozhovoru. Dokonce během 

něj stihl opravit i jednu židli. Pan školník rád opravuje nábytek.  „Prásknul“ na sebe, že nikdy 

neměl psa, ale dříve měl kočku. 

Děkujeme panu školníkovi za rozhovor! 

Diana a Sára 

 



TESTOVÁNÍ SCIO (7. ročník) 

Ve středu 7.6 probíhalo testování SCIO 7. ročníků, které zahrnovalo 4 velmi obtížné testy z 

českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Na každý 

test byl vymezený čas - na matematiku a obecné studijní předpoklady jsme měli jednu 

hodinu a na český jazyk 45 minut. Anglický jazyk nebyl časově omezený. Velmi obtížný mi 

přišel test obecně studijních předpokladů, u kterého bylo zapotřebí hodně logického myšlení, 

neboť zde bylo velké množství hádanek, chytáků a počítání. Test z anglického jazyka byl 

rozdělen na dvě části. Na poslech a na čtení. 

Matyáš Sokol 7.B 

 

Školní výlet 
Školní výlet Na školní výlet jsme jeli do Ratibořic. Ubytování nám zařídila 

paní učitelka v autokempu Rozkoš. První den jsme šli do Barunčiny školy. 

Bylo velice zajímavé vidět starou třídu a slyšet, jak probíhalo vyučování 

dřív. Po exkurzi jsme přišli do autokempu a šli hrát hru. Někdo si házel 

talířem, ale já jsem šel hrát s ostatními vybíjenou. Druhý den jsme šli do 

Babiččina údolí. Výlet byl dlouhý, až mě bolely nohy. Nakonec jsme přišli 

domů, udělali oheň, na kterém jsme si opekli buřty. Když zapadlo 

sluníčko, zahráli jsme si hru na vlkodlaka a po desáté hodině šli všichni 

„poctivě“ spát. Ráno nás čekala poslední aktivita, ve které jsme se 

dozvěděli, kdo bude náš třídní učitel. Sice jsme to tušili, ale chtěli jsme si 

to potvrdit. Před obědem jsme se vydali na vlak a jeli domů.  

Matěj Stahoň 7.B 

 



 

Dětský den 

1. června žáci naší školy pomáhali organizovat Den dětí pro mateřskou školku. Pro děti od 3 

do 5 let. Pomáhali jsme ve školce na každém stanovišti, já jsem byla s Terkou Zemanovou na 

zpívání. Děti u nás měly za úkol vybrat si písničku a zazpívat ji. Nejčastěji si vybíraly Skákal 

pes a Ovčáci čtveráci. Když nám zazpívaly, tak jsme jim daly razítko. Pokud měly všechno 

hotovo, tak si šly za razítka pro odměnu. Když skončil Den dětí ve školce, rozhodla jsem se, že 

se půjdu podívat na velké hřiště – na další dětský den, který byl určen zejména pro prvňáky a 

druháky naší základní školy. Celý den byl velice povedený. Počasí nám přálo a dětí bylo taky 

mnoho. Jsem ráda, že jsem se této akce mohla zúčastnit, a už se těším, až se za rok budu 

opět na této akci podílet. 

Sabina Strnadová 7.B  

 

 

 


