Co nového u nás ve škole
Březen – měsíc knihy a také březen, za kamna vlezem. To se k sobě hodí. S pěknou knížkou zalézt a
číst si. Také letos si děti užily přespání ve škole s knížkou a hraní her a plnění úkolů. Poznaly, že
s knížkami se dá zažít spousty zábavy a sílení zážitků z četby je vlastně prima. A to je dobře. Četba je
pro nás všechny důležitá, učíme se porozumění textu, rozšiřujeme si slovní zásobu, rozvíjíme cit,
kreativitu, fantazii, prožívání, hledání smyslu, pociťujeme napětí, radost, vášeň a mrazení. Fandíme
hrdinům, hltáme každé další slovo, nedokážeme přestat, dokud to neskončí. a pak hledáme další
příběhy, které nám obohatí náš čas. To vše předáváme dětem, aby to mohly prožívat s námi.
Češi jsou národ knihomolů, máme nejhustší síť veřejných knihoven na obyvatele. Neznám větší
napětí, než když otevírám novou knížku a pouštím se do prvních stránek textu. Prostřednictvím
knížky můžu být kdekoliv a čímkoliv. A co vy? Kterou knížku máte nejraději?

K zápisu s malou čarodějnicí
V úterý 2. dubna 2019 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých Opatovicích. K zápisu
přišlo 38 dětí. Zápisem je provázela malá čarodějnice s havranem Abraxasem. Děti pomáhaly
čarodějnici postavit zbořený komín z barevných kostek. Čarodějnice si vykouzlila kamarády zvířátka a
děti je poznávaly, počítaly a nakonec zavedly do jejich domovů. Pomohly čarodějnici připravit stůl k
večeři, uvázat mašli do vlasů na čarodějnický bál, nakupovat potraviny. Začarovaly si a naučily se
čarodějnickou básničku. Aby jim šla práce pěkně od ruky, zazpívaly si písničku, zahrály si na hudební
nástroje. Úkoly byly zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy, logické
myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti obdržely pohádkovou knížku a
zápisníček s důležitými informacemi pro rodiče. Na památku zápisu do 1. třídy dostaly upomínkový
list, papírový dáreček a propagační balíček s legem. Rodiče se na informační tabuli dozvěděli důležité
informace o provozu školy, školních pomůckách, školní jídelně, družině. Těšíme se na všechny žáky
při slavnostním zahájení nového školního roku.
Mgr. Jarmila Havlíčková

Biologická olympiáda
Dne 4. 3. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší 6.
– 7. třída, starší 8. – 9. třída. Zúčastnilo se celkem 53 žáků. Olympiáda obsahovala praktickou část, a
to poznávání rostlin a živočichů.
V mladší kategorii 6. – 7. tříd dopadlo umístění takto:
1. místo – Michaela Živná 7. B
2. místo – Emma Rikanová 7. B
3. místo – Kristýna Haderová 7. B, Filip Kouřil 7. A
Ve starší kategorii 8. a 9. tříd bylo toto umístění:
1. místo – Kateřina Smékalová 8. B, Petra Zvejšková 8. B
2. místo – Magdalena Koutná 8. B, Lucie Kovaříková, 8. A
3. místo – Kristýna Kubínová 8. A, Martin Knödl 8. A
Mgr. Libuše Mikulášková
Nové projekty – chromebooky
V rámci tzv. Šablon II se ve škole objevily nové chromebooky. Jsou to malé notebooky s operačním
systémem Android, tedy stejným jako mají chytré telefony. Pracují s nimi deváťáci v rámci školního
klubu. Zde mají aplikace k úpravě fotek, videa apod. V běžné výuce pak testují na vlastní kůži zatím
sedmáci a osmáci ve čtenářských dílnách v rámci českého jazyka. Plní v Google Classroom úkoly, tvoří
básničky, vyhledávají informace a sdílejí dokumenty. Postupně si práci na těchto užitečných

platformách vyzkouší i další žáci školy v dalších předmětech.
Cílem je vést žáky ke smysluplné práci s moderní výpočetní technikou a představit jim, co všechno
mohou na počítačích a chytrých telefonech dokázat.
A pomalu se blíží čtvrtletí, jaro, přijímačky, zájezd do Anglie a olympiáda prvňáčků, pasování na
čtenáře, výlety, ….
Stále se něco děje! Sledujte nás na webu a Facebooku školy.
Mgr. Markéta Illová

