DUBEN 2020
Všichni v České republice víme, že od 11. března 2020 byly z nařízení vyšších orgánů
uzavřeny všechny školy, nejen základní. Všem lidem se život poněkud pozměnil.
I na našem Slovaňáku si museli žáci, jejich rodiče a učitelé zvyknout na nový režim
a systém vzdělávání.

Učitelé procházeli různými školeními či on-line semináři, aby se seznámili se systémem
Microsoft Teams, pomocí něhož se propojovali se svými žáky či zákonnými zástupci.
Samozřejmě se užívala i komunikace prostřednictvím emailů a interní školní systém.
Protože je tato situace nová naprosto pro všechny v celé republice, je jasné, že bylo třeba
zodpovědět spoustu dotazů, „vychytat mouchy“, vše vyladit, aby byla distanční výuka co
nejvhodnější a uživatelsky nejpříjemnější všem. Našim žákům, jejich rodičům i našim
pedagogům.
Neustále bylo a je v čem se vzdělávat a zdokonalovat. Tak jako v běžném životě člověka.

Velikonoce prožila každá domácnost po svém. Kdyby byly děti ve škole, jistě by něco
hezkého k velikonočním svátkům tvořily. Takto se vše odehrávalo doma
a věříme, že jste svátky prožili, milí čtenáři školní kroniky, v pevném zdraví
a dobrém rozpoložení.

V dubnu proběhl i další důležitý moment pro život školy a jejich „obyvatel“. Ano, zápisy do
prvních tříd. Pravda, byly poněkud jiné, než jsme zvyklí. Ale co je v době koronavirové
stejné jako před ní?

Kdo ze zákonných zástupců budoucího prvňáčka disponoval vlastní datovou schránkou,
mohl ji využít. Nebo emailovou poštu s elektronickým podpisem. Další možnost bylo zaslat
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doporučeným dopisem klasickou poštou.
A poslední eventualitou byly „časovky“ k osobnímu dodání dokumentů. Vše proběhlo
v pořádku, sterilně, s nařízenými rouškami a jinými pokyny.

Mrzí nás, že se nemohly dostavit samotné děti. Vždyť to pro ně znamená hodně. Jejich
VELKÝ DEN. Ale co se dalo dělat. Vynalézaví rodiče si mohli či ještě mohou doma vymyslet
hru se svými dětmi „na zápis ve škole“. Nachystat papír, pastelky, hezky se obléknout,
připravit nějakou drobnou odměnu a zahrát si na paní učitelku. Tak třeba někoho
inspirujeme.
A můžete nám poslat obrázky a povídání.

Na naší školní zahradě v dubnu vše pučelo a kvetlo. Včelky a jiný hmyz pilně bzučel svůj
hymnus, ptáčci jarabáčci již dávno objevili naše maličké školní jezírko
a chodí k němu coby k pítku. Málem se tvořila fronta…

A protože chyběli žáci, kteří na školním pozemku pomáhali a učili se v rámci svých hodin
pracovních činností, škola postupně začala připomínat zámek z pohádky O Šípkové
Růžence. Naštěstí se objevilo několik ochotných dobrovolníků, kteří pomohli školní
zahradě zase prokouknout ve vší kráse a užitečnosti. Zasadily se některé rostliny, vytrhal
se plevel, Rezekvítek pomohl s ostříháním keřů, pan školník posekal bujnou trávu, začalo
se s úklidem ve skleníku… pořád je co dělat. Ale to nevadí. Kdyby jí nebylo, nebyla by ani
poctivá radost z manuální práce a jejich dobrých výsledků.

Jsme zvyklí ve školní kronice psát o našich žácích, jejích úspěších, ale také o obyčejných
radostech dětí. Co vše nového zažili, dozvěděli se, zakusili. Teď vám o nich tolik
nenapíšeme, ale věříme, že se jim daří doma v rámci možností dobře. Že je o ně postaráno
a čas věnují nejen domácímu učení, ale i ne/obyčejnému hraní s hračkami, deskovým hrám
s rodinnými příslušníky, četbě oblíbených knížek, malování obrázků, hraní na hudební
nástroje, společnému zpívání, sledování kvalitních pořadů, filmů, pohádek v televizi…
prostě, co má kdo rád. A že si také najdou čas se provětrat, zajít do parku nebo do lesa,
zavolat babičce či dědečkovi.
Přejeme vám všem pevné zdraví a dobrou, pozitivní mysl. Těšíme se na shledání s vámi.
Prázdné třídy působí smutně.

Přece však jednu zprávu o hezkém úspěchu tří žáků máme. Pavlína Hanáková, Vojtěch Vlček
a Martin Grégr z třídy VII. C se přihlásili na mezinárodní zkoušku KET (úroveň A2)
z anglického jazyka. Dle jejich vyučující, Mgr. Sylvy Tůnové, se všem hodně dařilo. Pavlína
s Vojtou zkoušku složili dokonce velmi úspěšně, a to sice na hodnocení A. Tím získali rovnou
certifikát A1. Jejich spolužák Martin obdržel certifikát A2, což byl původní hlavní cíl.
Všem třem upřímně gratulujeme.
No, a to je z dubna vše. Na viděnou v květnu.

