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SLOVO NA ÚVOD: 

 

Školní půlrok utekl jako voda. Je tu nový rok 2021 a s ním opět mnoho 

změn. My jsme měli štěstí, že výuka probíhala téměř po celou dobu 

bez výrazného omezení. Uvádíme tedy informace, které se 

odehrávaly ještě za prezenčního provozu školy. 

Vzhledem k současnému lockdownu se toto číslo trochu opozdilo. 

Omlouváme se. Opět i u nás probíhá distanční výuka.  

Pomalu, ale jistě se blíží jaro. Všichni se už těšíme, nemůžeme se 

dočkat jarního sluníčka. Jaké ale bude to letošní dlouho očekávané 

jarní období? Máme celkem jasno, takové jako loni. Rovněž jsme byli 

víceméně lokalizováni doma. Záleží jen na nás, jaké si ho uděláme. 

Všichni jsme už unaveni. Dětem chybějí kamarádi a spolužáci. Dospělí 

touží po společnosti přátel a známých. Obrňme se ještě trpělivostí, 

buďme ohleduplní, radujme se z maličkostí. Věřme, že bude lépe. 

Už se očkuje, vše je tedy na dobré cestě!                                     
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EKOŠKOLA OVLIVŇUJE VOLBU POVOLÁNÍ 

Věřte, či nevěřte, co všechno se událo před čtrnácti lety. Ano, za tu 

dobu proteklo mnoho vody v  Jizeře, uběhlo hodně času…událo se 

věcí. A jak to tedy všechno začalo? 

Na počátku byl úmysl, zajistit dětem, co nejvíce pohybu a pobytu 

venku v přírodě. Ačkoliv škola sídlila při rušné ulici, vlastnila vzrostlou 

zahradu. Ta se stala klíčovou v životě školy. Tady se odehrávalo 

téměř veškeré dění. A právě zde vznikla myšlenka: „ Pojďme 

přesvědčovat a učit děti, že příroda je naším přítelem a kamarádem. 

Jestliže o ni budeme pečovat a chránit ji, dokáže se nám odměnit“. 

Tak vznikl první školní projekt „Kdo může – pomůže“. Během něho se 

žáci seznamovali s prostředími, ve kterých žijí nejrůznější tvorové a 

rostliny. Nadšeně a aktivně pozorovali a bádali, učili se naslouchat, 

stávali se součástí přírody samotné. Svůj program završili návštěvou 

podzemí - ekologickým školním výletem do Moravského krasu. Formou 

celoškolní hry si tak sami všechno vyzkoušeli a osahali. Všichni, 

včetně rodičů, byli spokojeni. Tento způsob práce se nám osvědčil. 

Praktikujeme ho nadále.  

Po získaných zkušenostech se ZŠ Turnov stala Ekoškolou. V roce 

2006 se zapojila do mezinárodního programu Ekoškola. O rok 

později titul získala poprvé. Letos jej obhájila popáté. Koordinátorem 

Ekoškoly je pražské sdružení TEREZA, spolupracující s krajskými 

koordinátory – libereckou Diviznou, pardubickou Dřípatkou a 

brněnskou Lipkou. Environmentální činnost školy se nadále prohlubuje. 

V roce 2017 vstoupila do mezinárodního výukového programu „Les 

ve škole“. Každoročně třídy získávají certifikát „lesní třída“. Loňský 

rok byl velmi úspěšný, neboť se tímto titulem mohou pyšnit hned 

čtyři třídy. Škola je začleněna do sítě M. R. K. E. V. (Metodika a 

realizace komplexní ekologické výchovy). Dlouhodobě spolupracuje se 

SEV Český ráj, Divizna a Čmelák.                                                 – 4 - 



Ekotýmu školy se úspěšně daří podporovat žáky, pedagogy a provozní 

zaměstnance v třídění odpadu včetně biodpadu, který končí 

v kompostéru z palet na výukovém pozemku. Humózní půdu využívají 

žáci na doplnění živin ve vyvýšených záhonech a bylinkové zahrádce. 

Kontrolou včasného zhasínání ve třídách, zavírání vodovodních 

kohoutků a topení zajišťují ekotýmy jednotlivých tříd snížení 

spotřeby energií a uhlíkové stopy školy. Pečují také o vnitřní a 

venkovní zeleň, starají se o zvířata – rybičky, pakobylky. Péče o 

přírodu jim je blízká a přistupují k ní zcela samozřejmě a s radostí. V 

úsilí naučit se zlepšovat životní prostředí nejen ve škole, ale i ve 

svém okolí, se posunuli tak daleko, že si získané znalosti přenášejí i do 

rodin. Důkazem je vysoké procento zapojených členů jejich 

domácností v „Kampani obyčejného hrdinství“, kterou opakovaně 

vyhlašuje výše zmiňované sdružení TEREZA.  

Změnou zřizovatele (od roku 2014 Město Turnov) škola přesídlila do 

budovy ve Zborovské ulici. O všechno, co dlouhé roky budovala, rázem 

přišla. Musela si však poradit. Během tří let se podařilo vyzdobit 

interiéry školy tak, aby splňovaly speciální potřeby našich dětí. Za 

finanční podpory  IKEA projektů „Děti a příroda patří k sobě; 

Ptactvo – naši kamarádi; Tady žijeme!“ vyrostl na stěnách chodeb 

les i prales, louka a rybník, v němž se v akváriu prohánějí kapři, líni či 

tloušť. Na protější stěně se v mořských hlubinách plných korálů a 

sasanek, prohánějí pestrobarevné ryby, chobotnice a kareta velká. 

V šatnách poletuje ptactvo žijící u nás v Českém ráji a uvítá vás při 

vstupu do školy.  

V současnosti je veškerá pozornost věnována budování nové školní 

zahrady. Získat finanční podporu na realizaci záměru není lehké. 

Snažíme se např. pomocí projektů: „Pojďme na to od zahrady,  
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Budou stále s námi?“. Po krůčcích na pronajatém městském 

výukovém pozemku vysazujeme keře a stromy, zakládáme záhony, 

vyrábíme a instalujeme ptačí budky a hmyzí hotely. 

Na veškerých činnostech se podílejí žáci, cenní si svých malých i 

větších úspěchů a na své dílo nedají dopustit. Proto není výjimkou a 

velmi nás těší to, že si žáci volí svá budoucí povolání s přírodopisným 

zaměřením. V podstatě jde o završení našeho společného úsilí. Ano, 

dá se říci, že program Ekoškoly ovlivňuje deváté ročníky praktické 

školy pří výběru učebních oborů. Nezastupitelnou roli tu sehrává i 

fakt, že se každoročně s žáky sedmých až devátých ročníků úspěšně 

účastníme přírodopisné soutěže „Kopidlenské poupě“, pořádané 

Střední školou zahradnickou a Středním odborným učilištěm 

Kopidlno. Žáci jsou nadšeni, opakovaně se do soutěže přihlašují a 

získávají cenné zkušenosti. Před Vánoci na oplátku naše škola hostí 

návštěvu z učiliště. Společně aranžujeme a tvoříme vánoční výzdobu. 

Jde vlastně o nábor nových studentů, vyhledávání šikovných a 

perspektivních kádrů. Naši žáci jsou absolventy kopidlnského a 

libereckého učiliště. Uplatnění nacházejí v zahradnictvích, 

soukromých zahradnických firmách a květinářství. Zde uplatňují také 

své zkušenosti z aranžerských soutěží. Letos podávají přihlášku do 

oboru zahradník a zahradnické práce dva žáci devátého ročníku.  

Věříme, že tímto způsoben vychováváme a ovlivňujeme mladou 

generaci, která se bude snažit žít v duchu udržitelného rozvoje a 

předávat tuto pomyslnou štafetu dále. Přejme si jediné – aby jim 

jejich nadšení vydrželo co nejdéle. 

     D. Šulcová 

    koordinátor EVVO           
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CO JE U NÁS NOVÉHO: 

Třída paní učitelky J. Bugnové nezahálí. V loňském roce za svou 

činnost obdržela certifikát „Lesní třída“. O tom jsme vás informovali 

v minulém čísle časopisu. Co nového mají pro vás letos?  

Prolínání výuky z prostředí třídy do přírodního prostředí a naopak nás 

i nadále hodně baví. Děti jsou venku spokojené. Doslova všemi smysly 

si uvědomují krásu a důležitost přírody.  

 

                                                     Naše pozorování a pokusy         Foto J. Bugnová 
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Zimu využíváme k aktivitám, které jsou v jiných ročních obdobích 

nemožné. Sledujeme stopy, staráme se o ptáky i jiná zvířátka. Děláme 

pokusy se sněhem a ledem venku i ve třídě.  

Naše aktivity sdílíme přes Facebook. Rodiče i další návštěvníci našich 

stránek mohou sledovat, jak jsou děti šikovné. Rády vše pozorují 

v přirozeném prostředí za různých situací. S velkou chutí a zaujetím 

se zapojují do všech činností. 

Pomocí online kamery sledujeme krmítko v záchranné stanici Makov. 

Z bezprostřední blízkosti vidíme nejen mnoho druhů ptactva, ale i 

srnky, zajíce či divočáka. Ti všichni se chodí posilnit v těchto 

mrazivých dnech. Věřili byste, kolik jich už poznáme? 

      J. Bugnová 
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O naše ptačí kamarády se starají rovněž žáci druhé „Lesní třídy“. 

Pod vedením paní učitelky H. Beranové a paní asistentky B. Pluchové 

je přikrmují v městském parku nedaleko školy. Jablíčka, slunečnice a 

vlastnoručně louskané vlašské ořechy jim přijdou k duhu. Srnkám 

sypou kaštany a žaludy. 

I letos děti ptáčkům vyrobily krmítko ze skořápek ořechů. To 

umístily na okenní parapet. Trochu je mrzí, že ho zatím ptáčkové 

navštěvují méně, jak v loňské zimě.  

Věříme, že si k nim cestu najdou i letos. Přejeme dětem hodně 

pozorovacích zážitků. 
 
 
 

       

                                                   Přikrmujeme ptačí kamarády 

 

 

 

 

  - 9 - 



       

Něco na zub i srnkám!                   Foto B. Pluchová 
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BUDOUCÍ UČŇOVÉ 

 

Deváté ročníky si volí své budoucí povolání. Pro inspiraci, navštívili 

žáci SOU v Liberci. Pod vedením pedagogů R. Šimůnkové a E. 

Urbanové vytvořili budoucí kuchaři a kuchařky skvělé pokrmy. Zruční 

strojaři se také nenechali zahanbit! Posuďte sami. Podívejte se, co 

žáci předvedli!  

 

   

                   Jen si zakousnout!                                                   Ta nám neuvadne! 

       Foto E. Urbanová 
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 PROJEKTOVÁ VÝUKA   

Nejstarší žáci vědí jak na odpady a jejich recyklaci! V projektové 

výuce „Nejlepší odpad – žádný odpad“ si ušili sáčky ze starých 

záclon, aby při nákupu nepoužívali tašky plastové. Nákupní tašky umějí 

vyrobit i ze starých triček! 

 

                                Výroba nákupních sáčků pro zeleninu a ovoce 

 

                                                Model mechanismu recyklace plastů            Foto D. Šulcová 
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KOMIX: DĚJINY MNICHOVOHRADIŠŤSKA          
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OMALOVÁNKY: 

Můžeš si nakreslit a vybarvit jarní obrázky. 
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CITÁT: 

 

 

 

 

K tomu, aby bylo dobře, je třeba mladých rukou a starých hlav. 

  Plinius 
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INFO: 

Fotografie pocházejí ze školního archivu. 

Použité webové stránky:  

https://search.seznam.cz/obrazky/?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD%20obr%C3%A1zk

y%20omalov%C3%A1nky&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-

obrazky#utm_content=obrazky&utm_term=velikonoční%20obrázky%20omalovánky&ut

m_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=95959540c87cecb0bb9fa8&docId

=c74207e94477bdad 

 

Další číslo časopisu očekávej v dubnu, jestli se zadaří . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - 19- 

https://search.seznam.cz/obrazky/?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD%20obr%C3%A1zky%20omalov%C3%A1nky&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&utm_term=velikonoční%20obrázky%20omalovánky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=95959540c87cecb0bb9fa8&docId=c74207e94477bdad
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD%20obr%C3%A1zky%20omalov%C3%A1nky&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&utm_term=velikonoční%20obrázky%20omalovánky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=95959540c87cecb0bb9fa8&docId=c74207e94477bdad
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD%20obr%C3%A1zky%20omalov%C3%A1nky&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&utm_term=velikonoční%20obrázky%20omalovánky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=95959540c87cecb0bb9fa8&docId=c74207e94477bdad
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD%20obr%C3%A1zky%20omalov%C3%A1nky&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&utm_term=velikonoční%20obrázky%20omalovánky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=95959540c87cecb0bb9fa8&docId=c74207e94477bdad
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD%20obr%C3%A1zky%20omalov%C3%A1nky&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&utm_term=velikonoční%20obrázky%20omalovánky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=95959540c87cecb0bb9fa8&docId=c74207e94477bdad

