Co nového u nás ve škole
Tak nám začal ten nový školní rok. Z důvodu realizace projektu IROP bylo na první dyn uděleno žákům
ředitelské volno, takže jsme se sešli poprvé až 7. září. Prvňáčci se těšili na své první zvonění, konané
tentokrát ve venkovní učebně. Nová „třída“ tak byla pokřtěna novými žáky. Hned si také vyzkoušeli,
co je ve škole čeká a prožili si své adaptační dopoledne. Také pro žáky 6. ročníku se konal podobný
adaptační program, aby se blíže seznámili i s novými třídními učitelkami a novými žáky. Během
různých aktivit si vyzkoušeli spolupráci ve dvojicích i týmech, společně vybrali pravidla třídy a poznali,
co každý může kolektivu nabídnout. Doufáme, že se jim všem bude dařit.

Legiovlak
Jednou z mála akcí, které se podařilo kvůli koronavirové pandemii zrealizovat, byl Legiovlak.
Nadšenci, vojenští historikové, dobrovolníci rekonstruují železniční vagóny do podoby, jakou měl
legionářský vlak, který putoval s našimi legionáři pro transsibiřské magistrále. Tato významná kapitola
v našich dějinách je tak velmi pěkně představována žákům, zájemcům a všem návštěvníkům. I žáci
naší školy se tak mohli podívat do útrob vlaku, aby na vlastní kůži poznali, jak žili naši legionáři při své
sibiřské anabázi.
Komentované prohlídky absolvovali žáci 2. stupně, vlak navštívili i žáci mladší a v odpoledních
hodinách se mohli vypravit všichni se rodiči.
A jaké byly ohlasy od žáků?
Líbilo se mi, že na průvodcích bylo vidět, že se o to vážně zajímají, a že je to baví. Bylo taky fajn, že se
tam dali dohledat i příbuzní, co byli legionáři.
Legiovlak byl velmi zajímavý. Pan průvodce to vykládal velmi zajímavě. Nejvíce ě na tom zaujalo to, že
se jsme si mohli vyhledávat legionáře, a to kde spali.
Moc se mi to líbilo, nikdy jsem nic takového neviděl. Bylo to jiné, než o tom jenom slyšet.
Ten kanón na konci byl hustej.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o návštěvu Legiovlaku ve Velkých Opatovicích a doufáme, že
vyjdou i další akce.

Doba koronavirová přináší, bohužel, řadu omezení i rušení akcí. Doufáme, že se podaří zrealizovat i
besedy se spisovateli, jak se povedlo pro prvňáčky ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké
Opatovice. A také se těšíme na nové učebny!
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