BŘEZEN 2020
Letošní jaro bylo trochu jiné než ty v předchozích letech a budeme si to pamatovat. Ale
nebudeme předbíhat a začneme s popisem třetího měsíce v tomto roce tak, jak jsou
čtenáři školní kroniky zvyklí.
Dny teplejší a chladnější se střídaly, ale dle zpěvu milých opeřenců a pohledu na vykukující
hlavičky květinek bylo jasné, že jaro se dere ze země za námi, za lidmi.

Začátek března znamenal pro žáky tříd VII. B a VII. C lyžařský výcvikový kurz. V lednu
si sedmáci z Áčka užili také pobyt v Jeseníkách, ale na Dolní Moravě. „Béčáci a céčáci“
jeli na Ramzovou.

Pedagogický doprovod se skládal z Mgr. Jany Chaloupkové, Mgr. Jana Kováře, Mgr. Sylvy
Tůnové (v roli zdravotníka), Mgr. Tomáše Fialy a Mgr. Zuzany Petrové.

A zatímco se naši žáci 7. ročníků učili či zdokonalovali v lyžování, mladší žáčci chodili do
školy, učili se, ale také se zúčastnili rozmanitých drobností, které oživovaly výuku.
Například třída II. C si objednala výukový program „Od semínka po papír“ jako v únoru
spolužáci z Béčka a Déčka.
Na děti z druhých, třetích a čtvrtých ročníků čekal projekt
„Zdravé zuby“, aby si opět připomněly zásady správné péče o své
zoubky. To nikdy není na škodu, viďte?
Třídy IV. A, B a C zajely do Hvězdárny a planetária Brno na program „Země v pohybu“.
Žáci měli možnost prozkoumat vzdušné proudy, oceány, zemské klima a jiné
síly, díky nímž je naše planeta Země v pohybu.
Bublinkové příběhy, jak se jmenuje program o komiksech v Knihovně
Jiřího Mahena, zaujaly a inspirovaly i jiné žáky. V březnu třeba třídu V. B.

Dne 3. března 2020 se uskutečnilo krajské kolo ve florbale, kam postoupili naši žáci pod
úspěšným vedením paní učitelky Mgr. Jany Veselé. Jistě jste napnutí, jak si hoši vedli…
přiložený obrázek vám to prozradí.

V březnu se přišly podívat děti z Mateřské školy Dobrovského do třídy I. B, aby poznaly
opravdovou třídu v opravdové škole, do které někteří z nich po letních prázdninách
nastoupí coby novopečení prvňáčci. Všechny děti dostaly na památku placku naší školy.

V tomto měsíci byly v ředitelně vyhlášeny výsledky školního kola soutěže ve čtenářské
gramotnosti – „Babylon aneb Rozumíme si?“.

V kategorii 6. ročníků se nejlépe dařilo těmto žákům:
1. - Markéta Procházková ze VI. D
2. - Jan Apostolos Joanidis ze VI. D
A o 3. místo se se stejným počtem bodů dělily Eliška Budíková, Valentýna Ciklová
a Zuzana Hudečková, též z třídy VI. D.

V 7. ročnících to vypadalo následovně:
1. – Štěpán Oubělický ze VII. B
2. – Sofia Barri ze VII. C
A na 3. místě, rovněž se stejným počtem bodů, skončil David Makovička ze třídy
VII. C a Oliver Konzbul ze VII. A.
Srdečně blahopřejeme našim oceněným žákům-čtenářům a držíme palce při městském
kole této soutěže.
A děkujeme i naší paní učitelce Mgr. Dagmar Lešenarové, která se
organizaci soutěže a dětem věnovala.

A u ocenění ještě chviličku zůstaneme. Zmíníme naši žákyni Magdalénu Chlebkovou z třídy
IX. C. Toto šikovné děvče totiž získalo certifikát DELF z francouzského jazyka. Jednalo
se o mezinárodní zkoušky – úroveň A2, které proběhly sice už na podzim, ovšem na výsledky
a certifikát si Majda musela několik měsíců počkat. Ale vynaložená snaha, píle,
a koneckonců i to čekání se nakonec vyplatily. Velká gratulace k výbornému výsledku. Paní
učitelce francouzského jazyka Mgr. Petře Šamalíkové patří také dík za pomoc s přípravou.

Dobré výsledky našich žáků zakončíme chemií. Pozorný čtenář si vzpomene na zmínku
v prosincové kronice o chemické soutěži. Její celý název zní „Hledáme nejlepšího Mladého
chemika ČR“. Z brněnských škol postoupilo do praktické části krajského kola 30 žáků,
potencionálních nadějných chemiků. Mezi nimi byli dva naši šikovní žáci ze třídy IX. D –
Petr Zatočil a František Foltýn. Soutěž se konala v prostorách Střední průmyslové školy
chemické 28. února 2020.
Můžeme s radostí konstatovat, že Petr Zatočil se umístil v rámci Jihomoravského kraje
na velmi hezkém 9. místě. Srdečně blahopřejeme. František Foltýn se, žel, nakonec
z důvodu nemoci nemohl zúčastnit, ale nepochybujeme o jeho znalostech a dovednostech.

Máme radost ze všech našich žáků, kteří vyvíjejí snahu o dobré výsledky nejen ve škole.
Tak je nezapomeňte chválit i doma.
Samé jedničky mít přece nemusí.

~

Až do pondělí 9. března probíhalo vše na naší škole normálně. Ještě během dopoledne
10. března jsme nic netušili. To se však z hodiny na hodinu rychle změnilo a život nabral
na nových obrátkách. Toho dne se všechny základní, střední a vysoké školy dozvěděly, že
od středy 11. března musí být z nařízení Ministerstva zdravotnictví přerušena výuka
a zakázán pobyt žáků ve školách. Do odvolání.
Důvod? Mimořádná opatření vzhledem k epidemiologické situaci. Až z daleké Číny k nám
doputoval nový typ koronaviru způsobující nemoc Covid 19.
A postupně následovala další opatření. Uzavření sportovišť, divadel, kin, restaurací,
většiny obchodů, zrušení všech veřejných i soukromých akcí, povinné nošení roušek na
obličeji… život se najednou obrátil všem lidem naruby.
Každý člověk prožíval tyto dny jinak. Někdo propadal více panice, úzkosti a strachu o sebe,
blízké a o budoucnost naší země. Někdo se to snažil brát sportovně, prakticky, s pozitivním
nadhledem a se smyslem pro humor. Možná je nejlepší zlatá střední cesta nakloněná
maličko směrem k tomu pozitivnímu nadhledu.
Jedno je však jisté. Až se vše zklidní a budeme moci roušky odložit, nebude už život takový
jako předtím. Snad bude lepší.
Třeba si budeme více vážit obyčejných, prostých věcí,
které jsme doposud považovali za samozřejmost. Více chránit přírodu. Častěji čichat ke
květinám, poslouchat zpěv ptáků, vnímat šumění stromů… Děti se budou těšit do školy, do
kroužků, rodiče si začnou více vážit práce učitelů, budeme šťastni, že budeme moci oslavit
něčí svatbu, narozeniny, jít s přáteli na divadelní představení, na společný výlet, sednout
si v kavárně, zazpívat si při kytaře, zúčastnit se přednášek, školení, hudebních koncertů
či (ne)obyčejných setkání s těmi, které máme rádi. Že si budeme více vážit nejen vlastního
života a životů našich nejbližších, ale životů všech. A také dobrých mezilidských vztahů,
které se budeme vždy snažit zlepšovat. Budeme se i nadále dívat lidem do očí, i když už
roušky potřeba nebudou…

V březnu se toho mělo uskutečnit ještě mnoho. Návštěva Divadla Bolka Polívky a Knihovny
Jiřího Mahena, pěvecká soutěž „Superstar“ ve školní družince a pobyty v solné jeskyni,
návštěvy dětí z ostatních královopolských mateřských škol, městské kolo soutěže
„Babylon“, projekt „Zdravé zuby“ pro naše prvňáčky, preventivní programy na téma
závislostí od Společnosti Podané ruce, velikonoční dílničky, účast na Pythagoriádě na
Základní škole Křídlovická, volejbalová soutěž, domluvený English Active Week čili týden
intenzivní výuky anglického jazyka pro naše osmáky… a také „Den otevřených dveří“, který
se měl uskutečnit právě 11. března 2020. Slavnostní prezentace Příběhů našich sousedů
(Post Bellum) či každoroční setkání nejlepších žáků 9. ročníků se starostkou Králova Pole
Ing. Karin Karasovou bylo odsunuto na neurčito. Vyučující přišly o své objednané školení
a semináře. Začaly se rušit domluvené školy v přírodě a školní výlety…

Věřme, že bude lépe. Virus zmizí nebo si na něj náš organismus postupně navykne. Děti co
nejdříve opět usednou do svých školních lavic a učitelé se postaví za katedru. Děti si budou
vážit svého „štěstí“ chodit do školy a vyučující se budou těšit i na obyčejné dozory během
přestávek.
Tak buďme k sobě vlídní, ohleduplní a pomáhejme si. Za každých okolností. A více se
usmívejme. Podle vějířku vrásek okolo očí se úsměv pozná, i když máme roušku.

Ale ať ukončíme školní kroniku tohoto měsíce pozitivně. Podívejte se, jak hezky rozkvetlo
i okolí naší školy. Jaro je totiž tady. I když se slunce s teplými paprsky občas střídalo se
studeným větrem, a dokonce i se sněhovými přeháňkami.

A je mně teď, jak vzduch by nesl
na vlažných vlnách bájné hlasy,
jak po slunce by zlatých prškách
se třepotaly dávné časy.
Jan Neruda

