LEDEN 2020

O jedné lednové sobotě nám krásně nasněžilo, tak to bylo třeba zdokumentovat, protože
sníh, jak se zdá, začíná být vzácným artiklem. Snímek níže působí spíše jarně než lednově,
viďte? A přitom oba obrázky dělí od sebe jen pár dnů.

Po náročném prosinci začal po vánočních prázdninách neméně náročný leden. Dalo by se
říci, že letos byl leden obzvláště těžký. A nešlo jen o složité ekonomické uzavírání
kalendářního roku a začátek nového.
~
Tak jaký tedy byl školní měsíc leden 2020? Jistě Vás zajímá, co vše měly možnost děti,
žáci naší školy, mimo vše učení zažít a prožít. V lednu se totiž více zkoušelo, na poslední
chvíli se někteří, jak už to bývá, snažili u nerozhodných známek vylepšit své skóre.
A tak přibylo zkoušení, písemek a případných pokusů o opravu, bylo-li to možné
a smysluplné.
Kromě předklasifikačních porad 1. a 2. stupně se konaly informační schůzky pro rodiče
9. ročníků (přijímací zkoušky na střední školy se blíží…) a také pro rodiče 5. a 7. ročníků
(zájemci o přijímací řízení na 8letá a 6letá gymnázia). Obě schůzky vedla naše výchovná
poradkyně paní Mgr. Vladimíra Knytlová.
A samozřejmě se o jednom pondělním podvečeru a večeru svítilo v celé škole, protože
probíhaly hovorové hodiny ve všech třídách. Zákonní zástupci žáků měli možnost být
informováni o úspěších i nezdarech svých ratolestí, ať už v oblasti vzdělávání či chování
nebo pouhého docházení do školy.
Tak si přejme, ať máme všichni možnost mít radost z každého žáka. A je jedno, zda jsme
jeho rodičem či učitelem. Podporujme jejich snahu vydat ze sebe to nejlepší a oceňujme
to.
~
Po vánočních prázdninách překvapili vedení školy „Tři králové“. No, vlastně těch králů bylo
více, ale to vůbec nevadilo. Důležitá byla pohnutka. Zazpívat koledu a udělat radost lidem.
Myslíme, že se to povedlo.

V lednu se pokračovalo v Empíkovi, ale dopravní výchova se zaměřovala na chodce, téma
cyklista probíhá v teplejších měsících a je určena čtvrtým ročníkům. Zásady
správného a bezpečného pohybu na chodníku i na silnici je určena třeťákům. Na
dopravním hřišti Riviéra se zaměřovali na přecházení vozovky, vyhodnocování
rizika, využívání přechodů, podchodů a nadchodů plynoucí ze zákonné povinnosti.
Protože se pohádkový příběh „Čaroděj ze země Oz“, představený herci z Divadla
Radost, třeťákům v listopadu líbil, vydali se v lednu na představení i čtvrťáci,
aby se nechali okouzlit Dorotkou a jejími přáteli, strašákem, plecháčem a lvem.
~
Leden je jeden z měsíců, kdy se obvykle na školách pořádá lyžařský výcvikový kurz (LVK).
Stejně jako vloni a předchozích letech, i letos jsme nebyli výjimkou. První běh LVK se
konal v půli ledna, další etapa je naplánována na březen.
Letos bylo obecně málo sněhu, i na horách o ně někde byla nouze. Ale v Jeseníkách na Dolní
Moravě, kam se žáci VII. A vypravili, bylo sněhového materiálu dosti, tak se
mohly děti učit lyžování či prohlubovat své dovednosti. Protože bylo ještě
několik volných míst, využilo toho pár starších žáků a lyžařský kurz si zopakovali
také.
Vedoucím LVK byl pan Mgr. Tomáš Fiala. Školní tým doplnili neméně zkušení učitelé
a instruktoři lyžování Mgr. Sylva Tůnová, Mgr. Zuzana Petrová a náš bývalý kolega,
oblíbený Bc. Tomáš Otruba.
A jaké to bylo? Dle fotek a slov úžasné, báječné, skvělé… Žáci se učili i první pomoci, před
samotným lyžováním vždy proběhlo rozcvičení a všechny případné zdravotní komplikace se
díky zkušenému týmu zvládly dobře.

A čas zbyl i na obyčejné, ale v životě tolik důležité radostné dovádění. Na takové chvíle
se pak možná nejvíce vzpomíná, viďte? …

V prvním měsíci tohoto kalendářního roku proběhlo na Slovaňáku školní kolo soutěže
v anglickém jazyce, a to v kategorii pro 6. – 7. ročníky a 8. – 9. ročníky. Přípravě a průběhu
se věnovali naši vyučující tohoto jazyka a patří jim za to veliké díky, a jak to dopadlo, se
dozvíte v únorovém čísle školní kroniky.

Na konci ledna pořádala naše škola školní kolo biologické olympiády. Přihlášení žáci se po
vyučování s chutí pustili do praktického poznávání vycpaných savců, ptáků, rostlin, dřevin
a dalších přírodnin a také do psaní testu. Děkujeme pedagogům, vyučujícím biologie, za
vynaloženou práci s organizací celé soutěže.

Do krajského kola postupují tito žáci, kteří získali nejvíce bodů:

Kategorie D – 6. – 7. třída:
1. - Jana Linhartová – VI. B
celkem 59,5 bodu
2. - Petra Kaňáková – VII. C
celkem 57 bodů

Kategorie C – 8. – 9. třída:
1. - Petr Zatočil – IX. D
celkem 50,5 bodu
2. - Kristýna Debsová – IX. D
celkem 44,5 bodu

Na 2. stupni probíhala mediální výchova na Lávce, pobočce Střediska volného
času Lužánky. Třídní kolektivy našich osmáků zkoušeli připravit rozhlasové
vysílání podle daných pravidel. Žáci měli k dispozici i technickou podporu
nahrávacího studia.
Třídu VIII. D a VII. C čekala navíc přednáška pracovníka Technického muzea
Brno na téma kosmonautika. Deváťáci z céčka a béčka si zajeli do brněnské
hvězdárny a planetária.
Kromě lyžařského výcvikového kurzu se v lednu zpravidla neuskutečňují školní výlety.
Výjimkou, která toto pravidlo potvrzuje, byla třída VII. B. Paní učitelka Mgr. Kateřina
Mikuláštíková vzala „své“ děti před pololetními prázdninami na jednodenní výlet do
Bystřice nad Pernštejnem na prohlídku centra EDEN.
Žáci využili programu „Tradiční řemesla“, a jak už název napovídá, byly jim v areálu
představeny stará řemesla, jako je třeba pěstování obilnin v dřívější době, mletí mouky
v mlýně, zpracování lnu a s ním související tkalcovství. Po prohlídce s průvodcem si mohli
celé centrum sami projít a vyzkoušet jeho interaktivní prvky. Neplatí zde žádné zákazy.
Vše si mohli žáci ohmatat, očichat, vyzkoušet nebo vyfotit.
Centrum Eden už v minulosti navštívili někteří naši menší žáčci při cestě na školu v přírodě
na Vysočině. A sedmáci z béčka si prostě výlet užili v lednu. A vlastně, proč ne? Být na
čerstvém vzduchu a něco zajímavého vidět, slyšet, a dokonce si sáhnout, je to nejlepší
učení. Aspoň někdy určitě.

Velmi nás těší, když se občas přijdou za námi na Slovaňák podívat naši bývalí žáci.
Povykládat, jak se mají, jak se jim na nové škole daří a zavzpomínat na svoje léta „školou
povinná“.
A tak se nám také stalo, že v lednu přišla mladá slečna, která v loňském školním roce
ukončila 9. ročník. Mimo jiné nám poděkovala za výuku 1. pomoci, kterou absolvovala na
naší škole. Zkušenosti takto získané využila o loňských letních prázdninách, kdy
zachraňovala kamarádku a musela jí masírovat srdce. A podařilo se! A my se z toho
radujeme. Nikdy nevíte, kdy se budou znalosti z nácviku záchrany života člověka hodit.
A proto máme čest Vám představit naši novou „učební pomůcku“. Říkáme ji Zuzanka.
Škola vlastní resuscitační figurínu dospělého člověka, kterou někteří naši žáci už znají
(kromě výuky ve škole se „dospělák“ půjčuje i na lyžařský výcvikový kurz). Ale protože je
rozdíl v oživování dospělého člověka, dítěte a kojence, pořídili jsme „naši Zuzanku“.
Tak až Vám budou Vaše dcery a synové vyprávět, jak zachraňovali Zuzku, budete již vědět.

Kromě bývalých žáků nás navštěvují, jak už se jsme občas v některé starší kronice zmínili,
i naše zaměstnankyně, toho času na mateřských a rodičovských dovolených.
Je potěšující vidět, jak se jejich ratolesti vyvíjejí, rostou, sílí a jejich maminkám dělají
radost. Budeme se těšit i nadále.

V lednu vyrazili naši šikovní florbalisti na krajské kolo florbalové soutěže ČEPS cup
2019/2020. Konalo se v Brně-Bohunicích (Tatran). Hoši pod vedením Mgr. Jany Veselé
vybojovali hezké třetí místo. Pokaždé být první nemůžeme.
Týmový duch a poctivá hra
Chlapcům srdečně blahopřejeme a paní učitelce
má být na prvním místě, to úplně stačí.
Budeme jim držet palce v jiné soutěži na začátku března v Rousínově.
děkujeme.

A pak nastal čtvrtek 30. ledna 2020 a s ním spojené vysvědčení. Věříme, že ve většině
rodin udělaly tyto úřední listiny radost. A pokud známky nevypadaly tak, jak by si rodiče
přáli, věřte, že nikdy není nic ztraceno. Známky jsou důležité, ale nejsou to nejdůležitější.
To, že dítě nepatří k „jedničkářům“, ještě neznamená, že nebude v životě šťastné.
Podstatnější je, když človíčkovi jednou v dospělosti nebudou chybět vlastnosti jako
laskavost, citlivost, empatie, schopnost radovat se z maličkostí, něha a přijetí
zodpovědnosti za své činy a slova. A jak říká jedna maminka: „Hlavně, že jsou zdraví
a nepropadli.“
Přejeme všem žákům a jejich rodinám, zaměstnancům a jejich blízkým co nejvíce laskavých
lidí okolo sebe. Takových si važme. Jsou poklad v našich životech.

