
 

 

Co nového u nás ve škole – Pokračujeme! 

Září uplynulo jako voda a máme tu říjen. Přes veškeré covidové nástrahy škola funguje, snažíme se ze 

všech sil pracovat na posilování třídních kolektivů, doučování, opakování a upevňování poznatků. 

Využíváme nové učebny a sportoviště, co to jde. Také jsme mohli opět ve škole přivítat na bededách 

zajímavé osobnosti. 

Dravci 

Po delší době k nám opět zavítala společnost Seiferos. V zámeckém parku nám předvedli naše dravce, 

seznámili všechny žáky s jednotlivými druhy, poznali jsme různé zajímavosti a také jsme viděli 

straktivní letové ukázky.  

Besedy pro čtenáře 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Opatovice jsme opět přivítali na besedách paní 

spisovatelky a pány spisovatele. Na 1. stupni si s dětmi četla Michaela Fišarová, na 2. stupni se osmáci 

a deváťáci setkali se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Na začátku listopadu nás čeká 

autorské čtení s Petrou Braunovou. Také jsem využili akcí Týdnu knihoven a doufáme, že mezi našimi 

žáky vyrůstají další čtenáři a knihomolové. 

Pokusy v chemii 

Minule jsme nahlédli pod mikroskopy, dnes se podíváme do laboratoře chemie. Deváťáci v rámci 

volitelného předmětu si vyzkoušeli různé pokusy, na okně laboratoře „pěstují“ krystaly a pronikají do 

tajemného světa chemie. Snad se mezi nimi objeví i nějaký nový Jaroslav Heyrovský. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpoř správného broučka 

Tentokrát se naši žáci vypravili podpořit toho správného broučka sázením sazenic stromů, které 

odolávají kůrovci, do okolí Velkých Opatovic. Je jen dobře, že se děti zapojují do obnovy naší krajiny, a 

také si vyzkoušejí náročnou práci zaměstnanců lesních závodů,kteří se o naše lesy starají. Odměnou 

je jim pak dobrý pocit z vykonané práce a nový les, který vlastnoručně zasadili. 



 

Poděkování také patří firmě Lescuc za organizaci této akce. 

 

Výběr SŠ 

Letošní deváťáky co nevidět bude čekat výběr budoucího studia, budou si podávat přihlášky na SŠ. 

V září již absolvovali Veletrh vzdělávání v Boskovicích a v řájnu měli besedu s pracovnicí Úřadu práce 

v Boskovicích, která jim i spolužákům z 8. ročníku poskytla informace k výběru povolání a předala 

také atlasy středních škol. A mezi prvními se jim na besedě představila VOŠ a SŠ Hybešova Boskovice. 

Mohli se tak podívat virtuálně do útrob školy a seznámit se s obory a také termíny DOD. 

 

Žákovský parlament 

Letos byl také obnoven žákovský parlament. Žáci z 4. do 9. ročníku si mezi sebou zvolil své zástupce   

a na začátku listopadu se konalo první zasedání. Každý může přinést zajímavý podnět nebo námět na 

akci, diskusi nad konkrétním problémem, navrhovat řešení apod. Už teď se těšíme na další schůzky a 

diskusi na nich. 

 

Do dalších čísel připravujeme ohlasy na neobyčejný projekt – protidrogový vlak Revolution train, 

který vedle našich žáků navštívili i žáci z Letovic a Knínic a v odpoledních hodinách také veřejnost.  

Vedle akcí se také stále pedagogvé školy vzdělávají, ať už v online prostředí, nebo po dlouhé době 

prezenčně. Jako škola se zapojeni do projektů Pomáháme školám k úspěchu, NPI SYPO – metodické 

kabinety, podpora začínajích pedagogů, Erasmus+ a řady dalších. Doufáme, že postupně budou 

odpadat všechna koronavirová opatření, a naše zapojení bude ještě větší, a to včetně žáků. 

   

      Markéta Emmer Illová 

 

 


