Duben 2021
Měsíc duben s aprílovým počasím. Letos to opět platilo. Člověk si občas dal jarní kabát či
lehčí bundu, jindy byl rád za teplou čepici a holé ruce bez rukavic zábly. Jaro se však dere
za námi, větve se obalovaly svěžími pupeny, někde už i naplno rašily květy, ptáci cvrlikali
jako o závod a člověk měl z toho nějak přirozeně lepší náladu. Sláva jaru a vzkříšení života.
Co bychom bez něj dělali.

Dnem aprílových žertíků začaly velikonoční prázdniny, které většina strávila asi doma,
protože bylo vládou zakázáno cestovat do jiného okresu. I tak věříme, že je naši žáci
prožili se svými nejbližšími alespoň trochu v radosti a odpočinku od náročného distančního
vzdělávání, které se od 1. března vztahovalo úplně na všechny věkové skupiny. A také, že
si odpočinuli naši pedagogové.
A pak od pondělí 12. dubna bylo povoleno žákům 1. stupně navštěvovat fyzicky svou školu,
i když jen „rotačním způsobem“ – tzn. jeden týden šly na výuku na našem Slovaňáku třídy
I. A a B, II. B a D, III. A a B, IV. A a C, V. A a B. Po týdnu následovaly třídy I. C a D,
II. A a C, III. C a D, IV. B a D a V. C.
Pan ředitel Mgr. David Jalový v předstihu vytvořil „Průvodce rodiče žáka 1. stupně školními
dny od 12. dubna 2021“. V něm se zákonní zástupci dozvěděli, jak to bude s povinným
testováním dětí včetně odkazu na podrobné materiály a manuály ministerstva školství.
Každé pondělí a ve čtvrtek se žáci, ale i zaměstnanci testovali antigenními testy.
Výjimku tvořili ti, kdo v předchozích 90 dnech prodělali nemoc Covid-19 a mohli to písemně
doložit. Ti zaměstnanci, kteří prošli očkováním proti Covidu-19 a od její druhé dávky
uplynuly dva týdny, byli také zproštěni povinnosti testovat se.

Jelikož platí, co člověk, to jiný názor, bylo jasné, že ne všichni budou se vším souhlasit.
A tak bylo umožněno rodičům, kteří testování svých dětí odmítají, nechat je doma a jejich
absence bylo omluvena stejně, jako by byli běžně nemocní. Od třídní učitelky dostávali
úlohy, ale dohánění učiva již bylo více pod dohledem jejich zákonných zástupců.

Rodičům 1. až 3. ročníků bylo rovněž umožněno po vlastním zvážení přijít pomoci
s testováním. Popř. si mohli přinést vlastní, jiný typ testů (např. ze slin), který však musel
splňovat požadavky ministerstva zdravotnictví a testování bylo provedeno také ve škole.
Vše probíhalo za dodržování hygienických pravidel před, během a po testování. Ač jsme
měli dopředu trošku obavy ohledně samotného průběhu, nakonec byla skutečnost mnohem
příznivější, než se původně jevila.
Děti se testování obvykle vůbec nebály, některé to braly spíše jako jakési zpestření,
bojovku.
Inu, slova Jana Amose Komenského, učitele národů, platila i nyní. Škola hrou
= testování hrou.
A to je dobře. Důležité je brát věci s nadhledem a s humorem, když
už to musí být. Na světě jsou horší věci, než cca 2 cm šimrání v nosních dírkách (nikoliv
hluboko v nosohltanu, jak se mnozí rodiče, ale i pedagogové obávali).

V druhé půlce dubna měli možnost přijít do školy zájemci z devátých ročníků, a to na
konzultace ohledně blížících se přijímacích zkoušek, které byly z důvodu tehdejších
epidemických podmínek přesunuty asi o měsíc, na začátek května. A tak se ve škole s nimi
sešli jejich vyučující matematiky a českého jazyka, aby na poslední chvíli procvičili
záludnosti v daných předmětech. Samozřejmě se i tito žáci museli povinně otestovat.
Budeme všem žákům, zejména našim deváťákům, držet u přijímaček palce.

Také před příjímacími zkouškami se museli všichni žáci devátých ročníků, ale i pátých
a sedmých ročníků, kteří se hlásili na gymnázia, povinně otestovat u své kmenové školy,
aby předložili na středních školách potvrzení o své negativitě vůči nemoci Covid-19.

V dubnu se toho dělo mnohem více než jen testování žáků a zaměstnanců. Stejně jako
vloni, i letos se konaly zápisy do prvních tříd jinak než tradičně v nazdobených třídách
s našimi usměvavými učitelkami, které se na potencionální naše prvňáčky těší.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či žádost o odklad bylo možno dodat
různou cestou – osobně v dohodnutých časech na vrátnici školy, doporučenou poštovní
zásilkou, datovými schránkami, jsou-li jejich vlastníky sami zákonní zástupci budoucích
žáčků, popř. emailem s ověřeným elektronickým podpisem. Pevně věříme, že příští zápisy
do prvních tříd se již budou konat tak, jak jsme všichni byli zvyklí.
A protože se ani letos nemohl konat „Den otevřených dveří“, mohou (nejen) zájemci
o základní vzdělávání v naší škole zhlédnout na webu novou virtuální prohlídku školy, a navíc
využít každoměsíčních reportů v podobě školních kronik. I archivní čísla jsou k mání.

První testovací den v dubnu byl i dnem třídních schůzek, opět však jen v on-line režimu.

~

V jedné ze školních družinových učeben (v tzv. „dolní družině“ – vchod z ulice Bulharské)
vyzdobila paní vychovatelka Vendulka Jebáčková nástěnku pestrými výrobky, postupu
vytváření učila děti během distanční výuky. Vše na bázi dobrovolnosti se snahou vyjít
vstříc zejména prací zaneprázdněným rodičům. Obrázky některých výrobků se již ve
školní kronice objevily dříve. Ale tolik papírových rukodělných výtvorů jste jistě
pohromadě neviděli.

Žáci 1. stupně jistě zaregistrovali při průchodu školními chodbami v přízemí budovy školy,
že na zemi něco zajímavého přibylo. Jedná se o barevné nálepky sloužící k pohybové
relaxaci o přestávkách za současného spontánního procvičování násobilky a vůbec
seznamování se s čísly. Však se koukněte. Nelákalo by vás to také?

Poslední dubnový den se na školním dvoře sešlo několik ochotných rukou, aby pomohly se
zvelebením záhonků, květinových a bylinkových skalek a vůbec daly školní zahradu trochu
„do pucu“, jak se říká.
Vláda zatím nedovolila žákům 2. stupně chodit fyzicky do školy, a možná by na to ani nebyl
čas, aby se žáci v rámci výuky pracovních činností zapojili do práce na školním pozemku.

Byli jsme tudíž rádi za všechny, kdo přiložili ruku k dílu. Pozemky se očistily od odpadků,
které na záhonky zavál vítr či hloupí lidé, dále se vytrhával plevel, stříhaly suché rostliny,
motýlímu keři se udělal účes „ála ježek“, přesadily se nějaké květiny a zasadily i nové,
pročistily se jahodové záhonky, trochu se opět ostříhaly muškáty a truhlíky se vynesly na
oba balkóny… drtivá většina brigádníků byla naočkovaná proti Covidu-19, zbytek čerstvě
otestován. Dodržovaly se rozestupy.
Byla to taková příjemná komunitní zahrada. Navíc se předchozí den vypršelo a v pátek
stihla země částečně proschnout. Sluníčko svítilo, vládla hezká, dobrá nálada.
Pro všechny zúčastněné se zajistil pitný režim, a i drobné, většinou po domácku vyrobené
občerstvení. Samozřejmostí byla možnost pořádně si umýt ruce mýdlem, popř. je
vydezinfikovat. Kdyby někdo potřeboval, byla po ruce dobře vybavená lékárnička na
drobné šrámy.

Třeba se bude brigáda někdy opakovat, přidat se může kdokoliv.
fotodokumentace, jak nám bylo v pátek dobře.

A nyní trochu

Osm družinových dětí pod vedením pana vychovatele Aleše Ondráčka přišlo pomáhat také.
Separovali jsme je od ostatních, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými lidmi. Děti ze
III. B vytrhaly plevel po obvodu hřiště, které se nachází uprostřed dvora. Poté se vrhly
na odplevelení tzn. Františkovy stezky, kterou si vzápětí s nadšením vyzkoušely. I ony
dostaly minerálku k pití a k doplnění energie využily pro ně nachystané dobroty.

Kromě toho si za odměnu kreslily křídami. Myslíme, že se jim taková hodina venku líbila.

Na chvíli za námi přišel i náš usměvavý Frantík Uzel, bývalý pan školník, na jehož počest
vznikla zmiňovaná Františkova stezka, a který si již coby očkovaný senior užívá
zaslouženého odpočinku. Rádi jsme ho viděli.

A na závěr dubnové kroniky se rozloučíme krásnou fotkou školy z netradičního úhlu
pohledu. Pořídil ji náš vychovatel ze školní družinky Aleš Ondráček, vášnivý fotograf.

