Co nového u nás ve škole – Rotujeme!
Minule jsme si přiblížili, jak je škola nachystaná na své žáky. Dnes se podíváme na to, jak ve škole
pracujeme, když jsme konečně ve škole! Sice zatím v rotaci, ale snad to bude příští měsíc zase jinak.
Prostě se nenudíme, protože jsme neustále se střehu!
Výuka venku
V souladu s doporučením MŠMT a díky i příznivějšímu počasí se žáci prvního stupně učí i venku.
Využívá se nejen venkovní učebna, ale i celý pozemek školy, areál zdraví apod.
Venku se dá učit leccos, přírodověda, prvouka, ale třeba i matematika. Badatelskou výuku si
vyzkoušeli žáci například s geometrickými tvary.

A nově získané poznatky se pak lépe promítají do znalostí.

Venkovní učebnu si po svém návratu do školy užívají i deváťáci. Tady například v dějepisu,
zpracovaávají materiál o Norimberském soudním tribunálu a vině a trestu (s trochou hudby…).

Čarodějnice
Člověk by si řekl, že čarodějnice přežijí všechno. A pak přišel koronavirus. Všechny plánované akce ve
škole vzaly za své, protože se třídní kolektivy nesmí promíchat, musejí zůstat homogenní. Když se
však spojí čarování, míchání barev (lektvarů), kouzla a badatelská výuka fyzikálních zákonů, tak
vzniknou zajímavé věci – třeba jak je to s tou rovnováhou, nebo jakou barvu dostanu smícháním
červené a žluté…

Online výuka
Rotace znamená, že ne všichni žáci jsou ve škole, část je stále na distanční výuce a má online hodiny.
Jak se stále zdokonalujeme v digitálních nástrojích, tak umíme stále více a více. Třeba při online
hodině fyziky pak mohou probíhat i malé pokusy:

A při výuce informatiky se naučíme pracovat s grafickými programy, abychom mohli vyrobit přáníčko
ke dni matek:

A těmito krásnými přáními se dnes rozloučíme.
Doporučujeme sledovat naše nové webové stránky a také profil na FB, kde neustále něco
zveřejňujeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat tatínkům našich žáků – panu Korbelovi a panu Žákovi, kteří
pomohli připravit vyvýšené záhony a my můžeme dále pěstovat zdravou zeleninu, která je určena do
školní jídelny.
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