Co nového u nás ve škole
Vzdělávací dny
Naše škola se úspěšně zapojila do projektu Vzdělávacích dnů, který pořádala Asociace školních
sportovních klubů (dále AŠSK) a MŠMT. Motivem této akce bylo pomocí vzdělávacích a
volnočasových aktivit umožnit dětem prožít netradiční den, něco si připomenout z učiva, dozvědět se
něco nového a zasportovat si.
Pro žáky od 1. do 8. ročníku tak byly připraveny opravdu různorodé aktivní dny. Dětem se věnovali
pedagogové, asistentky, vychovatelky školní družiny. Programy byly vždy organizovány pro určitou
věkovou skupinu, každý měl jiný námět. Díky dotačnímu programu měly děti zaplaceny vstupy,
cestovné, oběd, pomůcky, sportovní potřeby a odměny.
Na výběr děti měly honbu za pokladem s plněním úkolů z historie Velkých Opatovic, návštěvou MKC,
procházku Jevíčkem a okolím, výletem na hrad a zámek Boskovice, cestu do pravěku v Muzeu
Blanska, putování za pověstí o kamenné svatbě, únikovou hru s úkoly a QR kódy, kurz přežití
s Robinsonem, výtvarný ateliér a různé matematické hádanky a rébusy. Naučily se nové hry, zahrály
turnaj v pétanque, posilovaly ve venkovní posilovně. Všem dětem se atraktivní dny líbily, dověděly se
hodně zajímavostí a získaly nové kamarády. Snad jim to také umožnilo snadnější návrat do školních
lavic a rodiče určitě ocenili, že bylo o děti postaráno.
Všem lektorům děkujeme, že se v době své dovolené postarali o atraktivní program a oceňujeme
náročnou přípravu.

A tak nám začal ten nový školní rok. Prvňáčky jsme přivítali v nové venkovní učebně. Přejeme jim
v jejich novém dobrodružství zvaném škola hodně úspěchů a pěkných zážitků, rodičům pak pevné
nervy a hodně trpělivosti.
V budově školy pokračují práce na projektu IROP, nyní se dodělávají oborné učebny a laboratoře.
Hotové jsou nové dveře a opravený vestibul školy, nové jsou i dveře do jídelny. Zároveň se zapojuje i
internet a nový server školy. Co nám ale dělá vrásky na čele, je epidemiologická situace. Doufáme, že
tento článek nečteme v karanténě. Dodržujme hygienická nařízení, mějme odstup a používejme
správně roušky. Společně to zvládneme!
Mgr. Markéta Illová

