Co nového u nás ve škole – Otevíráme!
Už je to tady, konečně jsem se dočkali! Sice má návrat dětí do školy řadu překážek, rotace, testování
dvakrát týdně, ale my se nedáme! Toho bohdá nebude, aby české učitelky a čeští učitelé z boje
utíkali! Naše škola obdržela dodávku testů Singclean, který se skládá z testovací tyčinky, zkumavky
s kapátkem, pufru s fyziologickým roztokem a testovací kazety. Takže celý odběr připomíná
badatelskou činnost. Děti si vše nachystají, vydesinfikují ruce, „polechtají“ se v nose a pak s pomocí
roztoku nakapou odběr na testovací kazetu. Ve všech třídách kromě třídních pomáhají i další učitelé,
kteří jsou všem nápomocni. K dispozici jsou i videa a návody, děláme vše pomalu a postupně,
abychom to zvládli.

Škola je nachystaná, všichni chystali své třídy i nové učebny. Vybalovaly se pomůcky, čistily ty starší,
opravovaly, uspořádaly do nových skříní, zdobily se nové nástěnky. Na choby přibyly nové sedáky,
proměňuje se i vestibul školy.
Pojďme na malou exkurzi, nejprve učebny přírodopisu s vystavenými pomůckami. Máme i nové
sbírky motýlů!

V laboratoři fyziky už je také vše nachystáno na nové pokusy. Vystaveny jsou například různé modely
vah a nové čekají na laboratní práce.

V modrých krabicích se schovávají různě sady na pokusy – třeba optika, mechanika, model různých
zdrojů elektrické energie.

A své nové místo získala i sbírka různých názorných modelů, třeba motoru.

A také v chemii by se už brzy mohly konat pokusy a různé experimenty.

Nové prvky najdeme i na chodbách školy, máme nová místa pro posezení a popovídání. Doufáme, že
je děti budou moci
brzy využít.

Naši pedagogové se také učili pracovat s novými pomůckami, takže vedle celé řady školení k distanční
a online výuce absolvovali také zaškolení v nových učebnách a s novou technikou. Ke školení jsem
využili i kolegiální nabídky ze ZŠ Jaroměřice, k online nástrojům vedl webináře i pan učitel Marek
Řeháček, fungovalo i sdílení příkladů dobré praxe. Vedle toho je škola zařazena i do programu
Pomáháme školám k úspěchu a pokračujeme i online v tzv šablonách, napříkla pokračuje čtenářský
klub Vočko a rovněž distančně pokračují i podpůrná opatření – pedagogická intervence a předmět
speciální pedagogické péče.
Pro naše budoucí školáčky jsme připravili únikové online hry, kde si děti mohly se svými rodiči
vyzkoušet některé úkoly, které by jinak proběhly v rámci projektu Předškoláček a mohly pak získat
diplom. Zároveň se virtuálně prošly i po naší škole. Celkem byly připraveny 4 hry, startovalo se vždy
v pátek a to jak na FB, tak i na webu školy.
Stejně virtuálně se konal i zápis do 1. tříd, letos děti aspoň na webu a FB školy vítal krteček.
Skleník neustále vzkvétá! Další sklizeň zeleniny do školní kuchyně! Tentokrát salát a ředkvičky.

V minulém článku jsme psali také o úspěších našich dětí. S hrdostí oznamujeme, že žákyně Linda
Tománková ze 9. B zvítězila i v okresním kole chemické olympiády a rovněž v tomto předmětu nás
bude reprezentovat v kole krajském! Již se online zúčastnila krajského kola v matematiccké
olympiádě, kde byla úspěšným řešitelem.
Děkujeme za reprezentaci a přejeme všem hlavně zdraví!
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