Co nového u nás ve škole – Jsme všichni!
Konečně jsme se sešli ve škole všichni, sice s testy a rouškami, ale bez rotace. Také se naplno využívají
nové učebny a pomůcky. Sice je spíše oťukáváme, ale i tak se toho spoustu naučíme.
Naše úspěchy v soutěžích
Naše škola se každým rokemúčastní řady soutěží a olympiád. Pravidelně se naši žáci umísťují na
předních místech v okresních a letos i v krajských kolech. Také MAS Boskovicko+ podporuje a oceňuje
žáky za skvělou reprezentaci v matematických soutěžích. Moc nás těší, že letos se ocenění dočkali
Filip Kouřil, Linda Tománková, Zuzana Hauznerová a Michaela Živná. Linda naši školu reprezentovala i
v krajských kolech matematiky a chemie.

Fyzika
Do výuky fyziky jsou připraveny různé sady do výuky, např. obnovitelné zdroje energie. Deváťáci
vyzkoušeli, jak vyrobil elektrickou energii, např. jim pomohl solární panel či větrná elektrárna. Funční
autíčko pak potvrdilo nabitou baterii. Najednou byla fyzika trošku zábavnější.

Vaření
V nové kuchyňce to žije! Vaří nejen sedmáci, ale teď se to prověřování svých kuchařských dovedností
pustili i páťáci. Vyzkoušeli si velmi chutné pizza šneky, a přestože je jich ve třídě hodně, do nové
kuchyňky se krásně vešli. V rámci procvních činností si vaření užijí i na 2. stupni, kdy se na kuchařské
šéfy převtělují sedmáci.

Projektová výuka
Badatelsky orientovanou výuky už jsme si popisovali např. v matematice nebo fyzice. Jde to i v jiných
předmětech. Velmi vhodné jsou soudobé dějiny ve výuce dějepise. Zejména dějiny viděné z pohledu
lidských osudů. Dnes máme k dispozici spoustu pramenů a databází online, včetně aplikací, které
umožňují sestavovat příběhy, hledat souvislosti, vidět historii přímo jako pamětníci. Např. HistoryLab
umožňuje sestavit a zkoumat události na dobových fotografiích, iWittness zase obsahuje databázi
výpovědí pamětníků genocid. Nejdůležitější je pak klást si otázky, zejména proč se to stalo.

Prorodiče budoucích prvňáčků jsme pořádala informační schůzky ve venkovní učebně, pokračujeme
v projektech, těšíme se na nové hřiště a už se samozřejmě nemůžeme dočkat prázdnin. Ale než
nastanou, ještě nás čeká spousta věcí.
Na co se můžete těšit příště? Nejlepší žáky školy, další zajímavé aktivity a na úplný konec jedna
ochtunávka na fotografii. A nezapomeňte nás sledovat na webu a FB školy.
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