
Po téměř tříměsíční  pauze se 25.  5.  2020
vrátily děti do školních lavic. Nejsou úplně
všechny, ale konečně máme zase ve škole
veselo.  Nejvíc  se  prý  děti  těšily  na  paní
učitelky  :-)  a  kamarády.  Doma to  prý  už
bylo  moc  dlouhé.  Ve  třídách  je  nyní
poloprázdno.  Nepotřebné  lavice  a  židle
jsme  odklidili  a stanovili  pevný  zasedací
pořádek,  který  bude  platit  až  do  konce
června.  Děti  jsou  rozděleny  do  dvou
skupin,  ve  společných  prostorách  chodí
v rouškách  a  nasazují  si  je  i při  společné

práci. Protože všichni v domácím vzdělávání pracovali, dokázali jsme se
do týdne sladit, procvičujeme učivo a upevňujeme si vědomosti. Chodíme
se protáhnout i ven, když zasvítí sluníčko, hned toho využijeme. Hodně si
povídáme a zařazujeme socializační aktivity. 
Výuka na dálku nadále probíhá asynchronní formou – zadáváním úkolů
v souladu s tím, co probíráme ve škole. Děti vzdělávané na dálku mohou
vhazovat své práce do školní schránky ke kontrole. Po týdnu jsme nabídli
také možnost individuálních telefonických konzultací v čase, který jsme
schopni přizpůsobit jednotlivým požadavkům. Je to zvláštní čas…      -zk-
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NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC 

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



Motto:
Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. 

(Charles Darwin

I  v tomto školním roce se nám podařilo získat  grant od MAS Hrubý
Jeseník pro podporu přírodovědného vzdělávání, a to ve výši 30 000 Kč.
V plánu  projektu  bylo  během celého školního  roku uskutečnit  několik
přírodovědných  aktivit,  např.  umístění  ptačích  krmítek,  ptačích  budek,
instalace  Sýkorníku  s  webkamerou,  zapojení  se  do  sčítání  ptactva  na
Birdlife.cz, výtvarné a pracovní aktivity spojené s výrobou budek, ptačích
atlasů apod. Domluvené byly také besedy s rybářem a hlavním zoologem
ostravské  ZOO nebo  třeba  zapojení  rodičů  i  prarodičů  při  umísťování
budek na školní zahradě. 

Kvůli uzavření škol jsme však plně
své plány naplnit  nemohli.  I  tak se
nám  ale  většina  aktivit  podařila
zrealizovat  a  cílů  projektu  jsme
dosáhli.  Největší  radost  máme

z našich sýkorek – 5. května se vylíhlo 7 ptáčat, která 25. 5. budku v plné
síle opustila. Teď už víme, že se v budce chystají drobné úpravy obydlí
a druhá snůška. Zatím ale není úplně jisté,  zda se všechno povede. Do
života našich sýkorek můžete nahlídnout ve videu na stránkách školy. -zk-
https://www.youtube.com/user/skolarudnapp/feed 
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