
P I K N I K  
Listopad 2017 �

Dějiny židů v Liberci

V  pondělí 13. listopadu 
vyrazila třída 7. A v  rámci 
výuky dějepisu na před-
nášku ve formě procházky 
městem. A o čem přesně 
přednáška byla? To se 
dočtete na třetí stranu 
listopadového čísla.  

8. A na hřbitově

Třída 8. A navštívila s paní 
učitelkou Vackovou hřbitov 
v místech bývalého za-
jateckého tábora v Os-
tašově. František Novotný 
napsal o exkurzi článek. 
Více se dočtete na čtvrté 
straně.  

DIY

Maruška Fabinyi a Blanka 
Šípková vybraly zimní DIY, 
které naladí vánoční at-
mosféru. DIY pochází 
z  angických slov „Do it 
you rse l f “ a znamená 
v  překladu „Udě lej si 
sám“. Více na straně 8. 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Ze života školy
�

Liberecká spalovna 
V pondělí 6.11. se devátá třída 
v  rámci předmětu výchovy ke 
zdraví vydala do liberecké 
spalovny Termizo. Pan Průcha, 
který nás celým programem 
prováděl, nás seznámil s  tím, 
k  čemu spalovna s louž í . 
Seznámil nás i s  každou pro-
fesí, která je potřebná k  jejímu 
chodu. Následně jsme se šli 
porozh lédnout po areá lu 
spalovny, kde jsme viděli jeřábníka při práci, což byla pro většinu žáků nejza-
jímavější část exkurze. Celá výprava byla velice poučná a odnesli jsme si 
pěkný zážitek.

Večerní dílna čtení s maminkami ve 3. A 
Dílny čtení děláme s dětmi ve 
třídě každý týden a děti je mají 
moc rády. Tentokráte jsme si 
na dílnu čtení ale pozvali 
i  maminky. V pátek 10.  11. 
navečer děti s maminkami při-
nesly své knížky a po krátkém 
úvodu jsme si četly tak, jak to 
právě známe z dílen čtení. 
O knížce jsme si povídaly, hrá-

ly jsme zajímavé aktivity, představily si novu dětskou knížku a večer si moc 
příjemně užily. 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Dějiny židů v Liberci
V pondělí 13. listopadu vyrazila třída 7. A v  rámci výuky dějepisu na před-
nášku ve formě procházky městem s  paní průvodkyní Margitou Býmovou. 
Kontakt na ní nám zprostředkovalo Komunitní středisko KONTAKT (jmenovitě 
paní Prchlíková), které ve spolupráci s  libereckým magistrátem, po čas letní 
turistické sezony, provázelo každý čtvrtek zájemce o historii libereckých Židů. 
Téma a forma je velmi vhodná pro „přenesení vyučování“ žáků do terénu 
aneb učíme se aktivně historii poznáváním regionálních dějin.

Naše přednáška začala před budovou radnice, kde jsme si zopakovali sym-
boly judaismu a dozvěděli jsme se informace o příchodu židovského národa 
do Čech a do Liberce. Na konkrétních budovách na náměstí jsme si ukázali, 
kde liberečtí Židé bydleli a pracovali a poté jsme se přesunuli k Divadlu F. X. 
Šaldy. Zde se žáci na Stolpersteinech dvou ředitelů divadla dozvěděli po-
drobnosti o „Kamenech zmizelých“ = pamětních dlažebních kostkách lidí, 
kteří zemřeli v koncentračních táborech. Prohlídku jsme ukončili před Krajsk-
ou vědeckou knihovnou jejíž součástí je i synagoga jako upomínka té, která 
shořela během Křišťálové noci. Po návratu do školy mi žáci jako zpětnou 
vazbu zodpověděli 4 otázky a ve dvojicích si rozdělili jednotlivé liberecké 
Stolpersteiny – jejich úkolem je vyfotit je i budovu před kterou se nachází, 
a zjistit informace o lidech, jejichž památce jsou věnovány. Tak uvidíme, jak 
se jim „pátrání“ do konce listopadu povede.

Mgr. Eliška Handšuhová  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8. A na hřbitově
Dne 17. 11. jsme se s  paní učitelkou Vackovou vydali na starý hřbitov 
v místech zajateckého tábora v Ostašově. Celá naše 8. A se radovala, že 
nemusíme trpět na chemii, a s radostí jsme se cpali do autobusu. Když jsme 
dojeli do Ostašova, sešli jsme po cyklostezce k nedaleké polní cestě, kde už 
jsme viděli náš cíl. Byl to hřbitov uprostřed pole. Nejdříve jsme stáli mimo 
hřbitov a dostávali jsme odbornou přednášku na téma 1. světová válka. Poté 
jsme vešli na hřbitov, položili svíčku a květinu a prošli se okolo hrobů. Na 
onom hřbitově bylo několik ruských zajatců, nad jejichž hroby rostly břízy. 
Poté jsme kolem letiště zavítali do OC Globus. Zde jsme měli rozchod na 
nákupy. Když si každý koupil, co chtěl, tak už jsme jen nastoupili do autobusu 
a jeli zpátky do školy, kde na nás čekala ještě čeština.

František Novotný 8. A
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Místa utrpení, smrti a hrdinství
V pátek 24. listopadu navštívila třída 9.A v Krajské vědecké knihovně výstavu 
o vězních z  českých zemí v nacistických táborech. Pro žáky připravila paní 
učitelka Vacková pracovní list, který zde rovnou vyplnili.

Výstava mapovala koncentrační a vyhlazovací tábory, které fungovaly v ob-
dobí nacismu. Byla doplněna dobovými materiály těchto institucí a obsaho-
vala i autentické vzpomínky lidí, kteří běsnění fašistů přežili.

Všichni žáci aktivně pracovali a našli správné odpovědi. V rámci sebereflexe 
jsme poté rozebrali, co je zaujalo a co nového se dozvěděli. Ve většině z nich 
získané poznatky zanechaly dojem a bylo patrné, že o daném tématu 
přemýšlí, což byl hlavní účel návštěvy výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství.

Mgr. Eliška Handšuhová a Mgr. Šárka Vacková
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Rozhovor
�

V tomto čísle jsme jsme udělali rozhovorou s paní učitelkou Bejdákovou, 
která nastoupila za paní učitelku Veselkovou.
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Kroužky
�

Lanovka na kroužku LEGO
V listopadu jsme na kroužku LEGO stavěli lanovku, kterou jsme následně 
naprogramovali tak, aby jezdila mezi stanicemi. Tomáš Kelbasa s Mikulášem 
Čechem postavili katapult.

Procházka na Perštýn 
V rámci kroužku digitální fotografie jsme šli udělát pár fotek na Perštýn. Viděli 
jsme zatopenou jámu na Perštýně. V prosinci půjdeme na terasu budovy Kra-
jského úřadu Libereckého kraje, odkud je výhled na celé město. 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Zimní DIY
�
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