Leden 2021
Té noci padal první sníh
a na ulicích bělil křižovatky,
měsíc se proměnil v slaměný vích
a měkce, měkce dopadaly zátky.
A všechna náměstí jsou cítit vínem,
parfémy vanou ze všech stran
milenci splynou s vlastním stínem,
ve tmě se bojí cizích ran.
Ať stopy míří do laskavých dní
a vločky sněhu tají závratí,
kéž všechna přání nejsou poslední
a adresáti – ať se neztratí.
Vítězslav Horálek

Milí čtenáři a příznivci naší školy, přejeme vám do nového roku hodně lásky, pevného zdraví
a naděje, která dokáže prosvětlit i tu největší tmu.

I my se těšíme, až se budeme moci s vámi osobně vídat a setkávat.

Podle vládních nařízení se po Vánocích vrátili do lavic základních škol pouze prvňáčci
a druháci. Všichni ostatní žáci, včetně studentů středních, vyšších odborných a vysokých
škol, museli zůstat doma a zírat do počítače, tabletu či mobilu.
Děkujeme všem rodičům žáků a jejich blízkým, že se jim snaží doma v rámci možností
pomáhat a také je psychicky podporovat. Moc to potřebují a budou vám jistě vděčni.
Někteří z nás velkých, co už jsme vyrostli ze starobylých školních škamen či z novějších
lavic, si možná vzpomeneme, jak jsme byli také rádi, když jsme se mohli nějakým způsobem
ze školních povinností a přítomnosti ve škole tak trochu „ulít“. Ale při představě být
dlouhodobě zavřen doma, nemožnost vídat se naživo se svými spolužáky, pedagogy, asi by
nám z toho také bylo smutno, stýskalo by se nám a nebavilo by nás to.
Podpořit dobrou myšlenkou, hezkým mailíkem můžete i pedagogy. Také jim distanční výuka
ubírá někdy sílu a radost.
Každý den v životě člověka je vzácnost. Když se budeme snažit na každém dni najít něco
dobrého a pozitivního, co se ten den povedlo (a může to být i zdánlivá drobnost), pomůže
nám to překlenout toto zvláštní období. Nebojte se.

Vloni se pár prvňáčků převléklo a přišlo celému vedení školy coby tři králové (ono těch
králů bylo tedy více) zazpívat. Letos tomu tak nebylo, protože zpěv je zakázaný jako v té
známé černobílé pohádce. Musíme to respektovat.
Jelikož nemohli koledníci chodit zpívat a hrát na flétničku ani v moravských a českých
ulicích, vymysleli jsme si maličkou, dobrovolnou sbírku ve prospěch Tříkrálové sbírky u nás
ve škole. Pravda, mnoho peněz se nevybralo, anžto leden fyzickou přítomností učitelů příliš
neoplýval. Přesto děkujeme všem bystrým očím a dobrým srdcím, které na tuto sbírku
přispěly jakoukoliv formou.

V lednu se s námi rozloučila naše kolegyně Mgr. Petra Šamalíková, vyučující českého
a francouzského jazyka a třídní učitelka IX. C. Za pár týdnů ji čeká radostná událost.
Přejeme ji pevné zdraví a hodně sil. Jistě se na „své“ deváťáky přijde podívat, jakmile to
bude možné.

Na začátku každého kalendářního roku je mimo jiné ve znamení „růžových papírů“, které
jsou známy každé účetní, ekonomce či hospodářce. Díky tomu jsme se vizuálně mohli
přesvědčit, že se našim zaměstnankyním na mateřských a rodičovských dovolených daří
dobře. Některé vzaly svou ratolest s sebou.

V lednu se konaly další třídní schůzky v tomto školním roce a opět byly v „on-line“ režimu.
Přes počítač se viděli a jednali spolu i učitelé na pedagogických a klasifikačních poradách.
Musíme se dočasně danému stavu přizpůsobit jako všichni ostatní. I když si každý člověk
může o všech nařízeních myslet své, je důležité být především ohleduplný k ostatním
lidem.

Na naší škole přibylo několik zbrusu nových učebních pomůcek, jak pro distanční
vzdělávání (například vizualizéry), tak pro běžnou výuku. Máme nové pomůcky pro výuku
vyjmenovaných slov či do matematiky, fyziky či chemie, ale také další resuscitační
figurínu. K figuríně dospělého člověka a kojence přibyla nově figurína dítěte. Tak se
těšíme, až tu budou žáci a budeme s nimi procvičovat první pomoc.

V listopadové kronice 2020 jsme zmínili, že se někteří žáci zapojili do zábavněvzdělávacího projektu Minisčítání 2020.
Mgr. Martina Slavíková nás informovala, že konečné výsledky této zajímavé statistiky
můžete najít na internetových stránkách www.miniscitani.cz. Zveřejnění výsledků
proběhlo právě v lednu 2021. Můžete si je prohlédnout podle jakéhokoliv kraje České
republiky i v rámci celé naší země.
Dozvíte se například, že děti přečtou za rok více než 4 knížky. Že doma nejvíce pomáhají
s vysáváním. Z nápojů nejčastěji pijí čistou vodu. Pokud mají děti problém, obvykle se
obracejí o pomoc na rodiče… A nejdůležitější pro děti je rodina. Počítač a mobil byly až
na posledním místě, což je potěšující.
Podívejte se sami. Je to velmi zajímavé. V roce 2021 bude stejně jako ve většině zemí
světa probíhat velké sčítání lidu, domů a bytů, které probíhá jednou za 10 let
již od 19. století, jak se můžete dočíst na webových stránkách Českého
statistického úřadu.

~
Na následujícím obrázku vidíte ukázku druháků z Déčka, kteří se cvičí nejen v kreslení,
ale zábavnou formou poznávají části lidského těla.

I nadále probíhá pro starší děti na 1. stupni družinový program distanční formou. Obvykle
je to hodina až dvě. Vše je dobrovolné. Děti se učí na dálku se svými vychovateli tvořit
nějaké výrobky či poslouchají četbu, hrají vědomostní hry apod.
Ukázku tvořivosti dětí si můžete prohlédnout na obrázcích, které děti doma samy či
s pomocí rodičů pořídily a poslaly…

V první půlce prvního měsíce nového kalendářního roku jsme se také dočkali sněhové
peřiny, dokonce několika. To bylo radosti mezi dětmi, ale i mezi dospělými, kterým také
chybí sport a pobyt venku na vzduchu.
Slovaňák v lednovém ránu…

… a odpoledne.

Sníh je tak vzácný, že přidáme ještě snímek krásně zachumeleného dvora a školy z blízka.

Milí přátelé školy, držme si vzájemně palce, ať toto období překonáme. Nenechme se
strhnout a ovlivnit mrzutostí jiných lidí, zlobou a špatnou náladou, která se v poslední době
může u někoho nashromáždit. Podporujme se navzájem a nezapomínejme se usmívat na
svět a někdy se pořádně od srdce zasmát. Třeba i sami sobě.
A také hrajme s dětmi stolní hry. Berme to jako terapii stmelování. Přejeme vám hezké,
společně prožité chvíle.

Výpis z vysvědčení v papírové podobě za I. pololetí dostali zatím jen prvňáčci a druháčci,
ale máme na závěr pro čtenáře naší školní kroniky malý „dáreček“ v podobě dobového
vysvědčení z roku 1944/1945 s laskavým svolením majitelky. Můžete posoudit, porovnat.
Myslíme si, že i když lidé tenkrát neřešili kovid, přesto to byla doba chmurnější
a smutnější. „Hlavu vzhůru, ruce nikdy.“ (nápis v dělostřelecké tvrzi Bouda)

Všimli jste si jedné podstatné věci? Z pololetí čiší německá nacistická nadvláda, zato
závěrečné vysvědčení voní svobodou. A za války bylo hůře. My to také zvládneme, věřte.

