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Přinášíme odpovědi na časté
dotazy, které vás pálí. Tentokráte
na téma distanční výuky.

Dá se v současné době chodit
do kroužku a udržovat
dovednosti? Více v článku.

Konečně přinášíme výsledky naší
fotosoutěže, která probíhala na
jaře minulého školního roku.
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ÚVODNÍK
Milí čtenáři a čtenářky,
Dostáváte k prolistování další díl našich
školních novin. Celou dobu jsme čekali na
dobu příhodnou, na dobu, kdy se děti
navrátí do školy a redakce se sejde v plné
polní, domluví si plán práce a od začátku až
do konce bude časopis vznikat pod jejich
rukama.
Je to rok, co se naše školy zavřely, a rok, co
všichni zakoušíme nové věci. Nové
technické prostředky, nové dovednosti,
nové výzvy a nové školní rozvrhy, nové to
a nové tamto. Minulý rok jsme zahájili
mnoho aktivit: Zdravá Jabloňovka, přešli
jsme na Google Suite, začali využívat e-
learning, ale také byli aktivní na
Instagramu. Krom toho jsme realizovali
fotosoutěž a až do konce roku se jí účastnili
mladí fotografové naší školy. V tomto čísle
konečně přinášíme výsledky jejich prací.
Trvalo to dlouho - chtěli jsme vyhlásit
výsledky osobně a slavnostně - ale už nelze
déle čekat, toto číslo bude primárně
věnované uzavření této soutěže
a vyhlášení výsledků.
Všude se lze dočíst, že motivace všech, kteří
se podílejí na vzdělávání, klesá. Není čemu
se divit, ale přinášíme také článek Stefi
Jančevské o tom, jak se může prožívat
čekání na otevření oblíbené mimoškolní
aktivity. Věřím, že i když píše Stefi o své
zálibě, najdete se tam všichni, kterým už
chybí odpolední fotbal, šachy, plavání nebo
jiné oblíbené sportovní a mimoškolní
aktivity.
Víme také o mnohých z vás, kteří rádi čtete,
že v této době vám nepomáhá ani situace
v knihovně. Je zavřená a není možné si
zapůjčit knihy ani prostřednictvím okénka.
Je zde ale malá možnost, jak přečkat toto
období s knihou - s elektronickou knihou.
Má to sice mnoho háčků, ale v redakci jsme
si vyzkoušeli celý proces a nakonec se
podařilo. Škoda jen, že počet zápůjček na
měsíc je omezený do počtu čtyř knih.
Musíte tedy číst pomalu a pořádně.
Pro toto číslo jsme oslovili vás všechny
prostřednictvím vašich e-mailů a třídních
učitelů. Je škoda, že nám přišlo velmi málo
příspěvků - možná vás toto číslo nadchne,
možná, že budete na noviny své školy
trochu hrdí, a možná, že po tomto čísle se
nebudete ostýchat a něčím malým
přispějete. Pokud vám zde něco chybí -
třeba je to tím, že jste se k nám nepřidali.

Martin Grobár
Šéf školní redakce

SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Milí Jabloňováci,

máme za sebou rok, který pro nás všechny byl v mnohém
nový, jiný a překvapivý. Rok, kdy spoustu času trávíme u
počítače s distanční výukou, nepotkáváme se tolik
s přáteli a s širší rodinou. Rok, kdy jsme si uvědomili, že
některé věci nemusí být samozřejmé. Nemusí být
samozřejmé jít do školy, kde se potkáme se svými
kamarády, učiteli, kde se učíme, zacvičíme si, zazpíváme,
pracujeme na školní zahradě nebo vyjedeme někam za
poznáním.
Najednou jsme zjistili, že hodně do nedávna obyčejných
věcí nemůžeme dělat. Někteří z vás ale našli novou zálibu,
něco, co jste nikdy nedělali a teď vás to moc baví, nemusí
to být nic extra, někdo třeba začal číst knížky a rád by je
doporučil ostatním, někdo objevil novou sportovní aktivitu
nebo jste na svých procházkách našli místa, o kterých jste
netušili, že existují, a z nějakého důvodu jste si je oblíbili…
Podělte se s námi o zážitky z posledního roku. Jabloňoviny
jsou tu pro vás a čeká tu i dlouhá řada čtenářů, kteří se
rádi dozvědí něco nového z vašeho života mimo školu.
Pište, těšíme se na vaše nové příspěvky.

Mgr. Iva Havlenová
ředitelka školy
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Na internetové diskuzi jsme našli tento dotaz:
„Proč se má vypínat mikrofon, když dítě pracuje
tiše = sedí samo před PC a jen píše nebo otočí
stránku v učebnici? ... To vypínání mikrofonu
chápu v případě, kdy sedí dítě v 1kk s brečícím
sourozencem v pozadí, ale jinak to snad rušivé nijak
není, ne?“
Současná počítačová technologie je standardně
vybavena mikrofonem a reproduktorem - tedy
speciálními přístroji, které zvuk snímají a zároveň
vysílají. To s sebou přináší nežádoucím akustické
jevy. Jedním z nich je zpětná vazba - feedback.
Vzniká tak, že reproduktor vysílá zvuk, který
okamžitě snímá mikrofon a opět jej vrátí do
reproduktoru. Protože každý mikrofon tento zvuk
zesiluje - nejen, že se objeví ozvěna, ale ta může v
krátkém čase zakrýt celou diskuzi hlasitým
pískáním. Pokud jste byli někdy při zvukové
zkoušce aparatury, mohli jste slyšet hlasité
písknutí z reproduktoru - to bylo ono. Zapnutý
mikrofon někdo namířil na reproduktory.
Tato zpětná vazba vzniká ve chvíli, kdy nastavíme
pro mikrofon velkou citlivost (s cílem dobře slyšet
mluvícího). Ale také tam, kde je mikrofon v
blízkosti reproduktorů. Nelze tedy přesně a jasně
říci, jaká je ideální citlivost a jaké je správné
nasměrování mikrofonu - každé zařízení je jiné a
má jiné parametry. Existuje několik rad, jak se
vyhnout zpětné vazbě - používat sluchátka s
adekvátní a bezpečnou hladinou hlasitosti, nebo

mikrofon (webkameru) nemít

blízko reproduktorů. Problém může být na těch
zařízeních, kde je vše zabudované a nelze provádět
mechanické úpravy. Zde je možné přistoupit pouze
k nastavení parametrů komunikace.
Dalším negativním a průvodním jevem je šumění
nekvalitních mikrofonů - kterými je osazena drtivá
většina zařízení. Nebudeme-li zabíhat do
technických popisů, každý zapnutý mikrofon šumí
a tento šum je o to silnější, čím více mikrofonů
zapneme v kolektivní online videokomunikaci.
Zvukové pozadí konverzace je tak
charakterizované rušivými prvky, které
znemožňují srozumitelnosti výkladu, ale také
komunikace ve směru od žáka k vyučujícímu.
Důvodů, proč při videokonferenčních
hovorech pracovat s mikrofonem (vypínat
/ zapínat), je ale více. V současné době se
provádí aktivace mikrofonu
jednoduchým dotykem na příslušnou
ikonku a praxe ukazuje, že ani
malým dětem to nedělá velké
problémy. Nebojte se v případě
dalších dotazů kontaktovat
svého vyučujícího - když si
nebude vědět rady, dovede
si poradit a váš dotaz
směřuje na odborníky.
Většina škol je
p ř i p r a v e n a
pomáhat i po
technické stránce,

Distanční dotazárna.

Knižní inspirace Včely Knihonosné
HRANIČÁŘŮV UČEŇ - (Ranger's Apprentice)
Jedná se o 15 dílnou knižní sérii. Hlavní postavou je hraničář Will,
který zažívá neuvěřitelná dobrodružství se svými přáteli. Hraničáři
jsou skupina, která slouží králi a zjednává pořádek v království.
Mnohdy cestují za svými misemi i do ciziny a bojují o svůj život. Umí
se dokonale neslyšně pohybovat, střílet z luku, vrhat noži, vymýšlet
strategie a mnoho dalšího.
Čtenářům doporučuji ale nejdříve přečíst První roky. Ty vypráví
příběh ještě před tím, než se Will narodí. Mohlo by se zdát, že je to

čtení spíše pro kluky, ale zdání klame. Rozhodně se do knížek mohou
zakousnout i děvčata. Knižní sérii napsal známý autor John Flanagan

a jedná se o fantasy žánr.
Věk: 10+

zajímá tě více od Johna Flanagana? Více o jeho knihách se dozvíš zde: http://
www.worldofjohnflanagan.com/rangers-apprentice/

Včela radí
Věděl jsi, že Krajská vědecká
knihovna Liberec umožňuje

čtenářům půjčení e-knih? Více
se dozvíš zde:

https://www.kvkli.cz/e-
knihovna/e-knihy

https://www.kvkli.cz/e-knihovna/e-knihy
https://www.kvkli.cz/e-knihovna/e-knihy
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Zamyslela jsem se nad tím, když poslední rok musím trávit čas doma, co pro mě
znamená můj tanec. Zjistila jsem, že jsem asi ráda, že můžeme trénovat
alespoň on-line, i když mě to tímto způsobem nebaví a nevyhovuje mi to.
Tanec v obýváku je teď v podstatě to, co mě drží, a to, co mě donutí,
abych neseděla pořád jen u počítače. Jsem ráda, že se s ostatními
můžeme vidět alespoň přes kameru. Tanec mi vždy svým způsobem
zlepší den, zvedne mi náladu, a jsem ráda, že se začnu hýbat. Vím,
že chci tančit, a těším se každý den, až se zase povolí tréninky a

budeme moct trénovat naplno. Bez lidí, bez
trenérů, bez soutěží je to všechno takové
prázdné a divné. Chybí mi společnost a to,
že se mohu na něco těšit.
Neumím si představit, jak trénují třeba
fotbalisti, tenisti a jiní, kteří se svým
sportem nemohou být ani venku ve sněhu,
ani v obývacím pokoji. Jaké mají možnosti

oni? Vím o pár dětech, které se svým kroužkem
skončily a už se k němu ani nevrátí. Někoho to

možná může přestat bavit, protože je na to sám a
trénuje v pokoji jen s počítačem. Někomu tohle období

nejspíš pomohlo k tomu, aby si uvědomil, že to, co dělal,
mu nebylo tak blízké. Rozhodla jsem se zeptat na pár

věcí i svého trenéra Aleše Petráně:

STEFANIE JANČEVSKÁ (7.B)

SPORT NA DÁLKU Jaké jsou vaše zkušenosti se současným
tréninkem na dálku? Baví vás to?
„Tréninky na dálku jsou v tomto sportu a
odvětví velmi obtížné, protože nás nutí
určitou skupinu dětí a členů dávat
dohromady pouze přes obrazovku, kde je
obtížné podat zpětnou vazbu, ať už jako
tanečník a nebo trenér. Postupem času jsme
vylepšili určité metody, jak semináře vést,
ale cítíme, že není ani takový problém se
samotnými semináři anebo pochopením
informací, jako spíše neustále narůstající
demotivace dětí vzhledem k zákazům a
opatřením, díky kterým se nemohou děti a
členové scházet společně.“
Myslíte si, že naše obývákové tréninky
mají pro nás nějaký přínos?
„Určitě ano. Děti se potřebují hýbat a i
sebemenší možnost je pro ně důležitá jak z
hlediska mentálního, tak fyzického zdraví.
Nejvyšší přínos však spatřujeme v tom, že
děti jsou nyní nucené pracovat na sobě samy
(není tak vysoká kontrola rodičů a trenérů),
což vede k určitému hledání "vnitřní
motivace", která poté hraje při normálním
stavu rozhodující faktor v tom, jestli jsem
sportovec a dokážu překonat překážky, či
nikoliv. V tomto vidíme jednoznačně nejvyšší
přínos, i když si uvědomujeme, že ne všichni
budou mít motivaci stejnou a možná nám
pár členů skončí.
Máte nějaké informace o tom, že by děti
končily s tancem a jaké jsou jejich
důvody?
„Ano, několik dětí skutečně s tancem
skončilo, ale nejednalo se o děti, které
strávily v tanečním sportu příliš času.
Většina zůstala.“
Jak dlouho myslíte, že budeme dohánět
společné tréninky, o které jsme přišli?
„Toto je největší mýtus - o nic nikdo nepřišel
kromě času stráveného společně. Jakmile se
stav vrátí do normálu, začneme tam, kde se
skončilo, ale silnější, odpočatější a s větší
chutí do trénování.
Neměli jste taky pocit, že byste s tím
(trénováním) chtěli skončit?
„Nikdy jsme nechtěli skončit. Příjem
jakýchkoliv změn (paradoxně i pozitivních)
je vždycky určitý "diskomfort". Opustili jsme
naši komfortní zónu a bylo zapotřebí se
naučit něco nového a jinak s malinko
odlišným přístupem. Nebylo a není to pro
nás lehké, ale kdybychom nic nemuseli dělat,
proč potom vůbec ráno vstávat z postele?“
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Fotosoutěž 2020 výsledky
V průběhu druhého pololetí předchozího školního roku jsme na naší škole realizovali
soutěžní seriál s názvem Fotosoutěž. Každý týden dostávali mladí fotografové nové zadání
- nové téma. Fotografie, které nám přicházely, jsme vystavovali prostřednictvím webové
prezentace. Kromě možnosti zhlédnout práce žáků mohli všichni účastníci hlasovat o
nejzajímavější fotografie pro dané kolo, a protože bylo celkem 9 soutěžních kol, mohli
jsme vyhlásit celkem 9 vítězů. Určili jsme vždy první a druhé místo.

Vytvořili jsme kritéria a pravidla hodnocení.
Fotografie jsme vždy anonymizovali a původní
zájem ze strany žáků i veřejnosti byl veliký - až nás
to překvapilo. Avšak s tím, jak sluníčko přejímalo
vládu nad zimní a pochmurnou krajinou, se
účastnilo fotosoutěže méně a méně žáků. Po devíti
kolech jsme tak soutěž ukončili, ale jsme rádi, že se
jí zúčastnilo mnoho žáků a mohli tak poznat trochu
distančního soutěžního napětí.
Abychom dostáli umělecké náplni soutěže, oslovili
jsme celkem 6 profesionálních (nebo polo-
profesionálních) fotografů, aby zhodnotili práci

našich žáků a vyhlásili vítěze odborné poroty.
Jejími členy byli: manželé Vlkovi (Olomouc), Ivoš
Troneček (Blansko), Jiří Princ (Liberec), Jaroslav
Kruliš (Litoměřice) a Michal (Liberec). Jména
soutěžících a jejich zařazení do ročníků uvádíme s
platností tohoto školního roku. Ceny předáme
osobně, až to situace dovolí. Všichni. Kdo zaslali
alespoň jednu fotku se mohou těšit na něco
sladkého. Výhercům pak připravujeme věcnější
ceny - je se na co těšit. Tak co - uděláme druhé kolo?

První kolo - Jaro (43 fotografií)
Vítězové školního kola:

1. místo: Petra Procházková (8.A)
2. místo:Hugo Zerzán (6.A)

Vítěz odborné poroty:
Hugo Zerzán (6.A)

Druhé kolo - Pastelky (24 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo:Marie Mandlová (7.B)

2. místo: Jiří Krejbich (8.C)
Vítěz odborné poroty:

Veronika Grobárová (8.A)

Třetí kolo - Detail (24 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo:Matěj Košíček (6.B)
2. místo: Lukáš Krejbich (5.B)

a Marie Mandlová (7.B)
Vítěz odborné poroty:
Matěj Košíček (6.B)

Čtvrté kolo - Lavička (18 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo: Jakub Habel (8.B)

2. místo: Kristýna Mikešová (3.B)
Vítěz odborné poroty:

Kristýna Mikešová (3.B)

Páté kolo - Pohyb (15 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo: Veronika Grobárová (8.B)

2. místo: Anna Košíčková (6.B)
Vítěz odborné poroty:

Veronika Grobárová (8.B)

Šesté kolo - Jablko (13 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo:Matěj Košíček (6.B)

2. místo: Anna Košíčková (6.B)
Vítěz odborné poroty:
Anna Košíčková (6.B)

Sedmé kolo - Krajina (19 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo: Adéla Hudcová (6.B)

2. místo: Jan Haken (6.B)
Vítěz odborné poroty:
Lukáš Krejbich (5.B)

Osmé kolo - Materiál (11 fotografií)

Vítězové školního kola:
1. místo: Filip Hudec (8.C)

2. místo: Adéla Hudcová (6.B)
Vítěz odborné poroty:
Adéla Hudcová (6.B)

Poslední kolo - Píseň (6 fotografií)

Vítězové školního kola:
všechny fotografie se staly vítěznými

Vítěz odborné poroty:
Filip Hudec (8.C)

Všichni soutěžící obdrží věcné ceny, které do
soutěže věnovala naše škola a fotoateliér pana
Kubáta. Vítězné fotografie budou vystaveny v
prostoru vestibulu naší školy a budou
zpřístupněny veřejnosti, jakmile opadnou
protipandemická opatření.

Výsledky

Petra Procházková
1.Místo školního kola v kategorii Jaro,

Hugo Zerzán
2.Místo školního kola v kategorii Jaro
1.Místo odborné poroty v kategorii Jaro
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Jiří Krejbich
2.Místo školního kola v kategorii Pastelky

Marie Mandlová
1.Místo školního kola v kategorii Pastelky

Veronika Grobárová
1.Místo odborné poroty v kategorii Pastelky
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Matěj Košíček
1.místo školního kola v kategorii Detail Marie Mandlová

2.místo školního kola v kategorii Detail
Lukáš Krejbich
2.místo školního kola v kategorii Detail

Kristýny Mikešová
2.místo školního kola v kategorii Lavička
1.místo odborné poroty v kategorii Lavička
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Jakub Hebel
1.místo školního kola v kategorii Lavička

Veronika Grobárová
1.místo školního kola v kategorii Pohyb
1.místo odborné poroty v kategorii Pohyb

Anna Košíčková
2.místo školního kola v kategorii Pohyb
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Anna Košíčková
2.místo školního kola v kategorii Jablko
2.místo odborné poroty v kategorii Jablko

Adéla Hudcová
1.místo školního kola v kategorii Krajina

Matěj Košíček
1.místo školního kola v kategorii Jablko

Lukáš Krejbich
1.místo odborné poroty v kategorii Krajina
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Jan Haken
2.místo školního kola v kategorii Krajina

Filip Hudec
1.místo školního kola v kategorii Materiál

Filip Hudec
„Ej padá, padá rosenka“
1. místo odborné poroty v kategorii Píseň

Adéla Hudcová
2.místo školního kola v kategorii Materiál
1. místo odborné poroty v kategorii Materiál
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Matěj Košíček
„Medvídek z Bogoty“

Jan Haken
„Voda, čo ma drží nad vodou“

Jana Kamenská
„Kvítek mandragory“

Anna Košíčková
„Zajíček v své jamce sedí sám“

Adéla Hudcová
„Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko“
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Práce našich žáků a rodin
Jsme rádi, že nám do redakce posíláte svoje články, fotografie, náměty, ale i kresby a
dokonce i vlastní prózu. Z příchozích dopisů vybíráme následující koktejl.

Fotografka Johanka Devátá ze
4.B nám poslala čtyři fotografie
s popisem: „... z přírody a
z hor.“ Vybíráme jednu z nich,
a protože nám Johanka více
neprozradila, domníváme se
v redakci, že fotografie vznikly
třeba na procházce přírodou.
Pokud využijete krásných slun-
ných dní a půjdete také na
procházku - foťte a zašlete také
svoji památku.

Vzpomínka na letní
atletickou sezonu..
BOJ

Dneska večer konaly se,
Ve své plné kráse,
Běhy, skoky, hody.
Já měl dneska nastoupit,
Měl jsem trému - little bit.
Stovka za 13 vteřin.
Už se těším do svých peřin.
Hod 26 metrů.
Možná si to s něčím pletu...
Skok: 354 centrimetrů.
Byl jsem lepší než Marek Petrů!
Tak skončili mé slavné závody.
Mé výkony nebyly náhody!

Online výuka

Když je online hodina,
zavře se celá rodina, a tajně odposlouchává.

Když hodina začíná až v devět,
a probudím se v sedm pět, pak se těžko vstává.

Když celej den jsem na kompu,
a výuka skončí - stůl radostí prokopnu. To už se holt stává.

Když se učitelka ptá " Kolik je 5 x 5?"
A máma radostí vykřikne "Dvacet pět!", Pak se těžko vědomost
získává.

Když 3 děti řeknou " Ke DVOUM dětem",
Pletou si sčítanec s podmětem, to už učitelka záchvat vzteku mívá.

"To není v mojí kompetenci, trápit se s takovými pitomci,"
To už hodina zpravidla končívá.

Když učitelka nápady hýří,
děti jí poradí ať zmáčkne ALT+F4, to začátek legrace nastává.

Doufám, že tahle tragikomedie skončí, že kormidlo se otočí.
Covid však neporažen zůstává...

Velmi zajímavé básně nám poslal autor, který si přeje uveřejnit pod pseudonymem Kluk z 5.A. Osobitý
styl, zvolená tématika a široká slovní zásoba předurčuje budoucí kariéru Kluka ke spisovatelské dráze.
Už se těšíme na první vydanou sbírku básní a uvádíme tři básně k posouzení našim čtenářům.
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