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Motto: I have achieved nothing, until I found myself.

SLAVNOST ATLASŮ
V nelehké době domácího
vyučování si děti doma
vyráběly své atlasy ptáků,
jarních bylin a hub. Zároveň
byla
vyhlášena
soutěž
o nejzajímavější atlas. Když
jsme viděli hotová díla,
spadla nám brada… takovou
krásu jsme nečekali! Proto
jsme se rozhodli práci dětí
oslavit a zorganizovali jsme
rouškovou Slavnost atlasů. Připravili jsme dětem pohoštění, namazali
jednohubky a teta Jaruška vyrobila kakaový koktejl. Využili jsme projektů
Mléko a Ovoce do škol a z obdržených surovin připravili hostinu.
Za dodržení všech přísných hygienických opatření jsme
se sešli před školou, kde paní ředitelka vyhlásila
3 nejpropracovanější díla. Oceněny byly ale nakonec
všechny děti, všichni přece pracovali, jak nejlépe uměli.
Každý přikročil ke zpracování atlasu po svém. Někdo
měl krásně propracované kresby ptáků, bylin nebo hub,
jiný přidal množství krasopisného textu, někdo vlepil
doprovázející exempláře – pírko, semínko, vylisovanou
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rostlinu, sušenou houbu apod. Každý atlas byl jedinečný. Pro všechny
jsme našli drobný dárek, plyšáčka nebo poznámkový deník.
Zároveň děti představily jeden z posledních úkolů distančního vzdělávání,
Alfabox. Na vytvořenou maxi čtvercovou síť vymýšlely nějakou věc
z přírody, kterou buď doložily fyzicky nebo ji aspoň vepsaly. Tento úkol
byl zcela dobrovolný, ale i tak se několik řešitelů našlo.
A protože ke správné slavnosti patří právě ta hostina, tak jsme si nakonec
všichni pochutnali na obloženém talířku, koktejlu a ovocném džusíku.-hv-

UČÍME SE (I) VENKU
Počasí nám přálo a tak jsme s dětmi v rámci předmětu
Člověk a jeho svět chodili do přírody. Procházeli jsme
vodním, lesním, polním i lučním ekosystémem.
Poznávali byliny, stromy, keře i rozličné živočichy
přímo v terénu. Na jedné vycházce jsme objevili velké
množství jitrocele. Využili jsme tedy tuto výzvu,
jitrocel jsme nasbírali a v družině zadělali na
jitrocelový sirup. Děti si tak přímo vyzkoušely jeho
výrobu a potom se 2 týdny těšily, až budou moci
ochutnat. Pozorovali jsme i život na školní zahradě. Na
stromech i keřích jsme objevili několik ptačích hnízd, u kterých jsme
potom dalekohledem pozorovali, co se to tam vlastně děje.
Na školní výlet jsme se museli rozdělit. První skupina zvládla výlet na
lodičce po Slezské Hartě, ale druhá skupina pro nepřízeň počasí navštívila
narychlo muzeum na zámku v Bruntále. Prošli jsme výstavu s názvem
Řemeslo ná zlaté dno, kde se děti seznámily s řemesly známými i těmi
zaniklými. Potěžkaly si starou žehličku, která vážila asi 4 kg, kladivem
tloukly do kovadliny, prohlédly si staré bankovky a měly jedinečnou
možnost poslouchat starou hrací skříň. Nakonec přišlo to nejlepší. Protože
nás bylo málo, paní průvodkyně nás zavedla i do depozitáře, kam se běžný
návštěvník nedostane. Tam jsme obdivovali množství pokladů, které na
své vystavení teprve čekají. Byl to prémiový zážitek a děti byly nadšené.
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Slezská Harta (Zatopené osudy)
Školní výlet se původně vůbec neměl konat. Děti
ale po návratu do školy pracovaly na plné obrátky,
a tak se nabízelo, že bychom aspoň někam do
okolí vyrazili. Vyhrála to Slezská Harta, výlet na
lodičce a světe div se, nakonec došlo i na koupání.
Vše jsme museli zvládnout linkovými autobusy,
což byl největší oříšek. Prostoje jsme naštěstí díky
krásnému počasí dokázali vyplnit vycházkou po
parku či výukovou vsuvkou. Připravena totiž byla
také naučná část, která korespondovala s naučnou
stezkou Zatopené osudy. A tak jsme se kromě letních zážitků také něco
nového dověděli.
-zk-

Rozloučení s páťáky

I letos jsme se nezapomněli rozloučit s našimi absolventy. Vše sice
proběhlo komorněji, než v jiných letech, ale o slavnostní náladu děti
nepřišly. Jistě k tomu přispěla i návštěva pana starosty, který na letošní
páťáky nezapomněl a přišel jim popřát hodně zdaru a štěstí do dalších let.
Přinesl opět pamětní listy a upomínkové knihy, a se všemi si krátce
povykládal. Nezapomněl také poděkovat slovem i květinou všem
zaměstnancům školy za jejich práci. My také děkujeme za podporu! -zk3

SLOVO ZÁVĚREM
Tento způsob školního roku zdál se mi poněkud nešťastným… Divný čas,
divná nařízení, divné postupy… Zrušení povinné školní docházky…
Podivný návrat do školních lavic – ano či ne? Nemá smysl všechno
komentovat, chci jen poděkovat.
Poděkovat rodičům, kteří chápali, že bez jejich pomoci a dohledu nad
výukou se děti neobejdou. Rodičům, kteří si uvědomovali vyšší míru
zodpovědnosti za vzdělávání svých dětí.
Představuje si někdo distanční výuku i do budoucna? Děsím se toho, že
ano. Na seminářích a diskusních klubech jsem v závěru školního roku
opakovaně slýchala, jak to bylo všechno super, jak všichni všechno
zvládli, jak se školy zamýšlejí nad tím, že se budou více vzdělávat on-line.
Zástupci vysokých škol se pyšnili tím, že rozjíždějí pilotní projekty
přednášek a výuky na dálku. Jistě. V případě nutnosti, nemoci,
individuálních rozvrhů je to jedna z možností, ale stejné nadšení nesdílím
a bojím se toho, že za pár let se toto stane normou.
Bohužel ti, co o výše uvedeném rozhodují a nejsou v přímé školní realitě
zapomínají, že primární funkcí školy je socializace. Předávka informací
má teprve sekundární roli. Doufejme tedy všichni, že to někdo začne
hlasitě připomínat…
Ještě jedno poděkování směřuji k dětem. Každý pojal přístup
k samostudiu po svém a při návratu do školy měl nečekané srovnání.
Občas někdo zjistil, že spolužák měl něco propracovanější, stihl více
cvičení a zamakal víc tam, kde on sám polevil. Myslím, že některé to
i mrzelo, když najednou viděli, co se dalo zvládnout lépe nebo jinak. I to
je ponaučení. Život se nezastavil, nepřestali
jsme na sobě pracovat jenom proto, že jsme
nemuseli do školy…
A tak se zase oklikou po nějaké době vracím
k tomu dobrému, co se opět projevilo. Naše
děti a jejich rodiče. Většinově se dá říct, že to
klaplo. Díky!!!
Přeji vám všem krásné léto prožité ve zdraví a spokojenosti. Zdeňka Kadláčková
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