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6. ROČNÍK 

Tomáš Mrázek, žák šestého ročníku, má svou školu opravdu rád, proto o ní napsal básničku.  

Tam vedle Liberce je jedna obec, chodím v ní do školy - za školu vůbec. 
Proč chodit do školy? Jasná věc. Protože bez školy - bych byl blbec. 
 
Chodit do školy, to není pro srábky… 
Musíte přežít i všechny přestávky! 
 
I když jsou všichni skoro furt fajn, 
občas se dostaví nějaký fight. 
 
V neposlední řadě je bojová aréna  
taky ta naše školní jídelna. 
 
U maminky na distančce chutná nám víc, 
ale pokec s kamarády – to je NEJVÍC! 
 
 
 
 

HRA SE SLOVY 
Čeština je zkrátka prima. Když jsme se trochu zamysleli, zjistili jsme, že mnoho slov v sobě 
ukrývá slova další. Je to vlastně tak trochu detektivka  A my tu detektivku řešili. 
 
 

        
   
 











CO2 LIGA – ZAPOJENÍ DO CELOREPUBLIKOVÉ VÝZVY 
 

CO2 liga je environmentálně vzdělávací program, který spojuje žáky napříč republikou. I my 
jsme se rozhodli do programu zapojit. Co to pro nás znamená?  
Víme, že naši planetu je potřeba chránit. Víme také, že jsme to právě my a naše chování, které 
rozhoduje o tom, jak velké změny se budou dít.  Během školního roku se budeme potýkat se 
čtyřmi náročnými výzvami, které nám o ochraně přírody řeknou více. 
Zatím jsme se dozvěděli, co je to klimatická změna. Podívali jsme se na výuková videa, 
diskutovali jsme a o nově získaných znalostech jsme vytvořili prezentace, natočili videa, 
nakreslili myšlenkové mapy a obrázky. 
V osmé třídě se Vánoce nesly v eko duchu. Děti si navzájem předaly dárky, které přírodu 
zatěžovaly co nejméně – jablka z našich zahrad, ručně vyráběné svíčky, s láskou vypěstované 
rostliny….Radost z dárků byla veliká. 

Michaela Linková 
Jak snížit uhlíkovou stopu??? 
To nám právě ukázal projekt CO2 liga pod vedením paní učitelky Linkové. 
V rámci tohoto projektu jsme  třeba každý za sebe počítal svou “uhlíkovou stopu”. 
Výsledkem našich výpočtů vznikl graf, který ukázal, že moje uhlíková stopa je sice nižší než 
stopa běžného obyvatele České republiky, ale bohužel vyšší než průměrného Evropana. 
Na základě na našich výsledků ohledně uhlíkové stopy jsme se s paní učitelkou rozhodli dát si 
dvě nová předsevzetí do nového roku ke snížení “uhlíkové stopy.” 
Předsevzetí byla různá, ta moje, je řádné dodržování zhasínání světla v pokoji a vytahování 
nabíječky ze zásuvky.  
Jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit a doufám, že mi dodržování  předsevzetí 
dlouho vydrží :) 
 

 
 



Jak my osobně můžeme snížit uhlíkovou stopu? 
Můžeme se soustředit na předcházení vzniku odpadů. 
Způsobů je celá řada, ale my můžeme nakupovat jen potřebné věci. Můžeme vybírat potraviny 
v opakovaně použitelných obalech, třeba lahve na pití, obaly na pečivo a jiné jídlo nebo nákupní 
tašky. 
Další možností je darování nebo levný prodej věcí a předmětů, které my  už nepotřebujeme. To 
jsou třeba hračky, oblečení (hlavně dětské), nářadí, sportovní náčiní, drobný nábytek a jiné. A 
když už pro nějaké věci není využití musíme je správně zlikvidovat. Na to slouží sběrné dvory 
a správné třídění odpadů do barevných kontejnerů. Díky třídění,  i drobných odpadů, můžeme 
svůj odpad správně recyklovat a tím šetříme  suroviny a energii při  další výrobě. 
Třídění běžného odpadu by mělo být každodenní činností, protože během života vyprodukuje 
hodně odpadu a tohle může pro přírodu a životní prostředí udělat každý z nás. 

Eliška Forejtová, 8. ročník 
 

 
 

Všichni si už všimli, že je na tom naše planeta zle. Změna klimatu se projevila už i v České 
republice. Ale spousta lidí tento problém přehlíží. Proto vás žádám, třiďte, pomáhejte naší 
planetě.   
A ptáte se, jak ji můžete pomoct? Tak třeba například, zapojte se do nějakých projektů. A tady 
bych vám chtěla jeden projekt představit.  
CO2 liga je projekt, který se zabývá klimatickou změnou. Zadávají různé ,,mise“ a vy se je 
snažíte splnit. Tyto úkoly jsou snadné a zábavné. Některé vám zaberou chvilku, nad jinýma se 
musíte trochu pozastavit.  
Plnili jsme zatím pár úkolů. Třeba Vánoční dárek, který má malou uhlíkovou stopu. Jen tohle 
zadání vás asi trochu odradí. Ale je to velmi kreativní způsob, jak pomoci planetě.  
Anebo jsme počítali naši uhlíkovou stopu za rok. Stačilo pár minut a už jsme věděli, kolik tun 
oxidu uhličitého vyprodukujeme.  
A jistě těmito úkoly naše mise nekončí.  



Eliška Nezbedová, 8. ročník  
 

 CO² LIGA 
                                     
Projekt CO² liga, do kterého jsem zapojena v rámci 
programu Erasmus+, ale i mimo něj se snaží zabránit 
vzrůstu globálního oteplování. V rámci tohoto 
projektu jsme ve skupinách vytvořili prezentaci o 
globálním oteplování a myšlenkovou mapu ve 
dvojicích. 
Oba tyto úkoly jsme vytvořili v angličtině, aby se naše 
práce mohly dostat i do zahraničí. Samostatnou 
kapitolou je úkol, do kterého se zapojila celá naše 
třída. Vyhradili jsme si jednu hodinu před Vánoci, na 
kterou jsme měli přinést nějaký ekologický dárek. 
Dárek, který za sebou zanechal co nejmenší 
uhlíkovou stopu. Na této již zmíněné hodině jsme si 

dárky rozdali mezi sebou, nebo jsme je darovali celé třídě. Tato hodina byla velice přátelská a 
milá. Myslím si, že za sebou zanechala spoustu potěšených lidí. V rámci tohoto projektu jsme 
si také počítali svou roční uhlíkovou stopu, což byl velice zajímavý poznatek. Pokud si ji chcete 
také spočítat, jděte na stránku uhlikovastopa.cz. Zde najdete kalkulačku roční uhlíkové stopy.  

Jana Stejskalová, 8. ročník 
 

 
 



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ŽÁKŮ 9. TŘÍDY 

Devátý ročník má plné práce s přípravou na přijímací zkoušky, ale i tak si v minulých 
měsících našel čas na naše nejmenší a věnoval se jim. Kromě patronátu nad prvními třídami 
zorganizoval tradiční akci, Mikuláše. V krásných kostýmech se deváťáci vydali na první 
stupeň, aby potěšili všechny malé žáčky. 

 

  Žáci 9. třídy se v pátek 3. 12. 2021 převlékli za Mikuláše, čerty a anděly. Nejdříve šli 
navštívit děti ve školce. Ty se nejvíce bály, hlavně čertů, ale přesto byly statečné a za odměnu 
dostaly balíček sladkostí. Po návštěvě všech tří oddělení v mateřské škole jsme se přesunuli 
do školy, konkrétně do první třídy. Postupně jsme navštívili všechny třídy. Byl to příjemně 
prožitý a vydařený den. 

 

 

PATRONÁT ŽÁKŮ 9. A 8. TŘÍDA NAD PRVŇÁČKY 

  Žáci 9. a 8. třídy se na začátku roku stali patrony našich malých prvňáčků. Tento rok jsou 
dvě první třídy. Každý žák dostal na starost jednoho žáka, kterého navštěvuje jednou za měsíc 
a zeptá se ho, jaké udělal za poslední týdny pokroky, co ho nejvíc baví, jaké má nové 
kamarády ve škole a popovídá si s ním o všem možném.  
Všechny informace si patron během návštěvy u prvňáčka zapíše do tzv. knížky, kterou 
prvňáček na konci roku dostane na památku  
 

                   



ROZHOVOR ŽÁKŮ 9. TŘÍDY SE ZÁSTUPCI ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

V posledních týdnech čím dál častěji zaznívá ve třídách otázka: „Co je dneska k obědu?“ a to 
už od devíti ráno. Čím to je? Inu tím, že nám ve školní jídelně zkrátka chutná. Paní kuchařky 
a pan kuchař jsou na nás hodní, milí, usměvaví a jídlo, které nám dávají na tácy, je jako 
z pětihvězdičkové restaurace. Deváťáci se tedy vydali do kuchyně a zeptali se, jak to vlastně 
dělají   

 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 
Moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety. 
U mě je to obalovaný květák. 
 
Je to poprvé co vaříte pro děti? Nebo už jste někdy pro děti vařili? 
Tak já pro děti vařím poprvé, ale dříve jsem vařil v hotelu. 
Já už jsem vařila ve škole v Pavlovicích. 
 
V kolika teď v kuchyni vaříte?  
V tuto chvíli nás tady vaří pět. 
 
A stíháte vždy jídlo uvařit na čas? 
Ano stíháme, ale  v kolik hodin ráno začneme, se odvíjí od náročnosti přípravy daného jídla. 
 
Kdo sestavuje jídelníček? 
Jídelníček sestavuje hospodářka s vedoucí kuchyně, vždy se dokážeme domluvit. 
 
Plánujete v kuchyni nějaké úpravy? 
Ano, nějaké úpravy výdejního okénka a myčky. 
 
Musíte vařit podle nějakých norem? 
Ano, musíme vařit z co nejčerstvějších potravin, ne z žádných polotovarů, protože jídlo se 
dává i dětem do školky. 
 
Kolik jídel průměrně vydáváte za den? 
Denně vydáváme 60 obědů do školky a 320 obědů do školy a cizím strávníkům. 
 
Co se dělá se zbytky jídla? 
Musí se ekologicky zlikvidovat, nikdy je neskladujeme do druhého dne. 
 

 

 

 

 



ROZHOVOR ŽÁKYNĚ 9. TŘÍDY SOFIE-ANNY VORLOVÉ  
S PROFESOREM DAVIDEM LUKÁŠEM 

 
Dobrý den pane profesore, jmenuji se Sofie Anna Vorlová, jsem žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ 
Stráž nad Nisou. Baví mě literatura, žurnalistika a celkově tak trávím svůj volný čas, psala 
jsem i do školního časopisu, a proto jsem dostala za úkol napsat s vámi rozhovor. Hodně to 
pro mě znamená. Mám tu pro vás  několik otázek: 
 

1. Vy jste Emeritní rektor Technické univerzity v Liberci, zní to velmi důležitě, ale co to 
vlastně znamená? 

 
Být rektorem univerzity znamená být „ředitelem školy“ a zároveň „starostou“. Univerzity jsou 
obcemi akademiků (podobně jako Stráž nad Nisou je obcí jejich občanů). Rektor univerzity 
(stejně jako pan starosta) je akademickými občany volen na dobu tří let. Rektor potom vede 
univerzitu (podobně jako paní ředitelka vede školu). V jeho případě to znamená, že pečuje o 
vzdělávání studentů a vědeckou a výzkumnou činnost akademiků. Ve zkratce: stará se o to, 
aby se akademikům dobře bádalo a studentům pěkně studovalo.  
 

2. Zabýváte se bioinženýrstvím, přesněji nanovlákny, nanovlákennými materiály, 
zdravotními netkanými textiliemi aj. Jaké jsou vaše největší úspěchy (vašeho týmu) a 
jaký měly dosah? 
 

Věda, jako každá práce, není sport, a proto bych nerad mluvil o úspěších. V našem oboru, 
tak zvaném výzkumu a vývoji nových materiálů, je tato práce prací týmovou, jak píšeš. 
Dařilo se nám, a stále daří, vymýšlet a nalézat nové způsoby výroby nanovláken. Navíc, 
pomocí fyziky a matematiky dokážeme podrobně nahlédnout do mechanizmů těchto jevů. 
Hledáme také pro nanovlákenné materiály uplatnění. Spolu s lékaři z Krajské nemocnice 
Liberec se nám podařilo prokázat léčebný účinek nanovlákenného obvazu, který se nemusí 
z rány odstraňovat, protože se v ní rozloží.  

 
3. Jaké největší překážky jste musel překonat v rámci vaší práce? Protože všechno, co 

chceme dokázat,  nás občas táhne přes trní. 
 
Pokud nás práce baví, trní nevnímáme, protože vlastně není. 
 

4. Od roku 2018 jste nositelem Pocty hejtmana Libereckého. Za co jste cenu získal? 
 
Poctu hejtmana jsem získal za návrh a organizaci výroby nanovlákenných filtrů pro roušky 
v době, kdy v obchodech, úřadech, školách, nemocnicích a podnicích žádné nebyly. Nejprve 
jsme takovou provizorní výrobu s více než 40 kolegy z různých fakult naší univerzity „rozjeli“ 
sami. Potom jsme významně napomohli k tomu, že firmy ELMARCO v Liberci a Drylock 
Technologies v Hrádku nad Nisou spustily improvizovanou velkovýrobu přes sto tisíc filtrů 
denně. Málokdo ví, že jsme společně vymysleli to, že tyto filtry „padaly“ z linky původně 
určené na výrobu dětských plen. Byla to doba pozoruhodných činů!   
 

5. Čemu se teď hlavně věnujete? 
 



Právě se věnujeme novým našim studijním programům, které se jmenují Bioinženýrství. 
Tam se studenti dovídají mnohé o výrobě nanovláken a o jejich použití pro medicínu. Spolu 
s mnoha vědci ve světě se snažíme na nanovlákenných materiálech pěstovat lidské buňky 
pro budoucí léčení poškozených tkání. Takovému směru se říká Tkáňové inženýrství. 
 

6. Jste vlastníkem tří titulů, jako jsou Profesor, Doktor přírodních věd a Kandidát věd. 
Jak dlouho jste již profesorem na Liberecké fakultě přírodovědně-humanitní a 
pedagogické? 

 
Na naší univerzitě jsem byl jedním z nejmladších pánů profesorů. Tento titul mi byl udělen 
panem prezidentem Václavem Havlem na základě posouzení mých vědeckých prací 
Vědeckou radou naší univerzity. Bylo mi tehdy 37 let. V podstatě o nic moc nejde. Titul je 
vlastně výučním listem pro lidi pracující na univerzitě. Je uznáním, že své řemeslo dělají 
dobře. 
 

7. Jak jste došel k této pozici? 
 
Při posuzování budoucího profesora se bere v úvahu, jak umí učit a jak umí bádat. To první 
se kontroluje na místě. To druhé je otázkou publikací v zahraniční odborné literatuře.  
 

8.  Věděl jste už v deváté třídě, že se budete směřovat tímto směrem? Nebo jste 
nevěděl, či chtěl něco jiného? 

 
V deváté třídě jsem snil o tom, že budu lesníkem. 
 

9. Jaké školy (základní, střední, vysoké) jste navštěvoval? 
 
Svoji školní docházku jsem zahájil ve škole ve Stráži nad Nisou u paní učitelky H. Dolanové. 
V roce 1967 jsem z páté třídy udělal „přijímačky“ na tak zvané experimentální gymnázium 
v Jeronýmově ulici. To bylo po roce zrušeno a naši třídu na žádosti rodičů převedli na ZDŠ 
Husova. Odtud jsem obloukem zpět opět udělal přijímací zkoušku na zmíněné gymnázium 
do matematicko-fyzikální třídy. Pak jsem pokračoval ve vysokoškolském studiu na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.   
 

10. Co byste vzkázal mladé generaci lidí? 
 
Starci by neměli mladé generaci radit, ale starat se o to, aby sama našla cestu, jak radostně 
a zodpovědně naplnit své životy. Spíš než v rady věřím ve víru v mladou generaci.   
 

Děkuji za rozhovor                  
S. Vorlová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


