LEDEN 2022

Starý rok skončil a nový začal. Tak si vzájemně přejme, nechť je rok 2022 v mnoha věcech
a událostech lepší než rok předchozí. Místo jednorázových konkrétních předsevzetí je
lepší nevzdávat se při prvních neúspěších, ale sledovat svůj dobrý cíl celoročně.
A nezapomeňte, že někdy může být cílem samotná cesta. Tak vzhůru po ní!

Na závěr prosincové školní kroniky jsme přislíbili věnovat v lednu pozornost soutěžím,
olympiádám, sportovním utkáním a dalším činnostem, na které tehdy nezbyl prostor.
A protože sliby by se měly (alespoň občas) plnit, tak vám teď povíme více:

Na podzim sbírají mnozí žáci kaštany a vlečou je, často se svými rodiči, do školy. Je
zvykem, že jsou po skončení sběru vyhlášeni nejlepší sběrači. A to jak jednotlivci, tak
třídní kolektivy. Pro letošní školní rok to dopadlo následovně:
Pořadí tříd:

Pořadí jednotlivců:

1. místo – II. C – 272 kg

1. místo – Lily Řehová – I. D – 140 kg

2. místo – I. D – 176 kg

2. místo – Dominik Surý – II. C – 110 kg

3. místo – III. D – 161 kg

3. místo – Maxim Rakušan, Debora Navrátilová
I. C + II. C - každý 70 kg

4. místo – III. C – 156 kg

4. místo – Jonáš Lípa – II. C – 60 kg

5. místo – I. C – 140 kg

5. místo – Sofie Kučerová – III. C – 55 kg

Celkem se nasbíralo 1382 kg kaštanů. Vyzvedli si je členové
Mysliveckého kroužku VETUNI Brno (Veterinární univerzita Brno).

Nyní si trošku blíže povíme o soutěžení ve finanční gramotnosti, které proběhlo na naší
škole a záštitu jí dělala paní učitelka Mgr. Martina Slavíková. Jednalo se o 1. ročník
soutěže Filipova olympiáda o nejlepší znalosti ze světa peněz, kterou pro 5členné týmy
žáků 6. ročníků připravila Československá obchodní banka.
A proto se Jakub Jašek, Matyáš Greguš, David Nakládal, Ondřej Raab a Helena
Zavadilová, žáci z třídy VI. A, sešli první prosincový den, aby plnili závěrečný online test
této netradiční olympiády.
Samotná soutěž měla dvě kola – krajské a celostátní. První kolo proběhlo tedy ve škole
virtuálně a žáky to velmi bavilo. Nejprve si studovali jednotlivé lekce s videi a plnili testy,
za které sbírali „zlaťáky“. Na závěr je čekal ještě hlavní online test. Do druhého kola
postoupil jen nejlepší tým z daného kraje (v případě Jihomoravského kraje to byl tým ze
Základní školy z Novolíšeňské 10 v Brně). A protože krajů je celkem 14, všech
14 nejlepších týmů z každého kraje se utká ve finále. Termín a místo konání je na Den
učitelů 28. 3. 2022 v prostorách České národní banky. Vítězný tým obdrží hodnotné ceny.
My sice nejlepším týmem v našem kraji nejsme, ale jak praví staré osvědčené moudro, není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A také něco nového se dozvědět a rozšířit stávající
znalosti. To nikdy není k zahození v jakékoliv oblasti dobrého lidského snažení.
V případě finanční gramotnosti není tudíž cílem naučit děti shromažďovat peníze, ale
zacházet s nimi, šetřit, učit se hospodaření v domácnosti…

A z finanční oblasti se přesuneme mezi rostliny a živočichy. V předmětu biologie probíhá
olympiáda každý rok také. Letos již 56. ročník! Do školního kola se zapojilo celkem 41 žáků
z 2. stupně. Po vyhodnocení výsledků budou do okresního kola, které se uskuteční v dubnu
2022, vysláni tito žáci. Držíme jim palce.
kategorie D (6. – 7. třída):

kategorie C (8. – 9. třída):

– Nella Doleželová ze VII. C

- Petra a Renata Kaňákovy z IX. C

- Sandra Bergmannová ze VII. D

- Jana Linhartová z VIII. B

V loňském školním roce se vlivem nemoci Covid-19 nemohly organizovat lyžařské výcvikové
kurzy. Letos v lednu se však však uskutečnily dva běhy pro sedmé ročníky, v únoru je
naplánován ještě jeden kurz pro loňské sedmáky čili letošní osmáky, aby jim to nebylo líto.
Třídy VII. A a D vyrazily na Dolní Moravu v Jeseníkách v doprovodu svých učitelů –
lyžařských instruktorů Mgr. Jana Kováře, Mgr. Sylvy Tůnové, Mgr. Zuzany Petrové
a trojici doplnil Bc. Tomáš Otruba, náš bývalý pedagog a zkušený instruktor lyžování.
A jelikož Tom rád fotí, máme k dispozici nějaké snímky, z nichž vybíráme třeba tyto:

Hned další týden vyjely taktéž do Jeseníků třídy VII. B a C. Cílem však byla Ramzová. Do
poslední chvíle jsme byli napnuti, jak vše dopadne ohledně testování na Covid-19. Někteří
žáci, kteří vyšli na poslední chvíli pozitivně, to možná i oplakali, když zjistili, že jet
nemohou.
I vedoucí Lyžařského výcvikového kurzu, Mgr. Janě Chaloupkové, zabránila karanténa
odjet. Stihla alespoň poslední dva dny. A mezitím učil žáky lyžovat již zmiňovaný Mgr. Jan
Kovář a Mgr. Zuzana Petrová a také vysokoškolské studentky, instruktorky lyžování
Kateřina Bartošková, Bc. Klára Entová a Klára Paulů.
Obrázky z tohoto kurzu nemáme k dispozici, ale jistě tam bylo také krásně a sněhu na
lyžování dost.

I v lednu se testovalo. Prvních 14 dní dokonce 2x týdně a kompletně všichni bez rozdílu.
Žáci, zaměstnanci, s očkováním nebo proděláním nemoci či bez. Následně se zmenšila
frekvence testování na jednou týdně. Varianta omikron řádila i v našich řadách, jak mezi
žactvem, tak mezi zaměstnanci, zejména pedagogy. Naštěstí obvykle bez větších potíží,
mnohé děti byly dokonce bez jakýchkoliv příznaků či jen s nepatrnými.
Testovací sady nám vozí obvykle královopolští hasiči, kterým tímto děkujeme.

Měsíc leden je náročný měsíc zejména pro účetní, ekonomy, hospodářky. Uzavírá se
kalendářní rok a začíná nový. To vše s sebou nese spoustu papírování, tabulek, výkazů,
finančních plánů a statistik. Ale také návštěvy našich současných či nastávajících maminek
z řad zaměstnankyň. I ty musí občas něco podepsat či papírově doložit.
Radujeme se z takových požehnaných stavů a rádi všechny naše „maminky“ vidíme. Jako
třeba Mgr. Martinu Šárovou se svým synečkem, kterého ještě nosí pod srdcem. Přejeme
nejen jí vše dobré a hodně pevného zdraví celé rodině.

Žákovskou vánoční dekoraci na školních chodbách a v jednotlivých třídách nahradila
dekorace ryze lednová. Jeden obrázek najdete na první straně této kroniky a zde další:

Mgr. Zuzana Eremiášová, naše vyučující výtvarné výchovy na 2. stupni, je mladá a nápaditá
žena, která se snaží nabídnout svým žákům různorodý způsob výtvarného vyjadřování.
A nám se to líbí. Zde malá ukázka:

Leden je měsíc zkoušení, písemek a testů (jiných než těch kovidových).

A tak není

příliš času a příležitostí na výuku v terénu, návštěvy kulturních zařízení apod. Přesto se
alespoň „něco navíc“ uskutečnilo, zejména na 1. stupni.
Někteří třídy menších žáčků navštívily se svou paní učitelkou pobočku
Knihovny Jiřího Mahena. Program „Pozor, strašidla“ uvedl děti do
pohádek a pověstí se známými literárními strašidly a podivnými
bytostmi.

Jiné děti strávily svůj čas v Technickém muzeu, zejména v Uličce řemesel. A jiní žáci se
díky výukovému programu Všemi smysly (Dům dětí a mládeže Helceletka – pobočka
Fantázie) dozvěděli, co to jsou smysly, jaké všechny člověk má a jaké to může být, když
některý z nich ztratíme. Program byl poučný, preventivní a dětem nastínil život zdravotně
znevýhodněných lidí.

Další třídy páťáků se zúčastnily zajímavé přednášky na Střední průmyslové škole
chemické, ve školní kronice už o tom byla zmínka dříve. Druhý stupeň má přece jen učení
v lednu více nežli první, a tak pouze třídy VIII. A a C stihly zajet do Centra volného času
Lužánky – pobočka Legato v brněnských Kohoutovicích, kde na ně v Atelieru Lávka čekala
oblíbená mediální výchova. Tématem bylo „rádio“. Žáci se učili připravit „živé“ rozhlasové
vysílání, vymysleli program a na památku obdržela každá třída záznam simulovaného
vysílání na CD. Další osmáci pojedou v únoru.
V době „před kovidem“ vyráželi naši žáci na sportovní utkání a klání, leč v současné době
je to složitější. Na začátku prosince se konalo okresní kolo turnaje ve florbalu s názvem
ČEPS cup, na kterém reprezentovali školu tito naši žáci:
Viktor Sýkora z III. C,
Jan Heralecký a Tomáš Horák ze IV. A,
Štěpán Vávra ze IV. B,
Eduard Grulich, Leonard Jan Krause, Matyáš Sklenář a David Schejbal ze IV. D
Mikuláš Dřímalka z V. C
Hoši neměli svůj šťastný den, nikam dále nepostoupili, ale nemůže být pokaždé posvícení.
Příště se to může povést lépe.

V měsíci prosinci, a i teď v lednu proběhlo mnoho preventivních programů od Společnosti
Podané ruce či jiných organizací, určených zejména žákům na 1. stupni. Témata se týkala
ochrany před různým typem závislostí, prevencí nebezpečných situací, třeba ze strany
sociálních sítí, ale také podporou kamarádství mezi sebou. Na naší škole má prevenci
sociálně-patologických jevů na starosti Mgr. Romana Rovná (1. stupeň) a Mgr. Martina
Radová (2. stupeň).
A nyní se přesuneme do matematické vědy. Matematika je krásný předmět, i když by
s námi mnozí třeba nesouhlasili. Kdo má „matiku“ rád, obvykle se hlásí i do různých soutěží.
Kromě matematické olympiády, existuje i „Matematický klokan“ anebo soutěž MA=T+ES›O
(čteme Mateso).
Vyhodnocenými úspěšnými řešiteli městského kola Matesa se stali Jan Kunc, Marie
Petrlíková, David Štefl, Petra Buksová (všichni V. D) a Igor Musil z V. C.
To jediným úspěšným řešitelem školního kola Pythagoriády byl Matěj Kovář z třídy VI. C,
který tak postoupil do okresního kola. Další postup mu unikl o pouhý bod, ale „Matěji,
nevzdávej to a počítej dál.“
Všem dětem, které v jakékoliv oblasti hezky svou účastí reprezentovali naši školu, ze
srdce děkujeme.

A to je pro leden asi vše. Samozřejmě proběhly veškeré předklasifikační porady, zapsání
známek do katalogových listů a do informačního systému školy. Hovorové hodiny byly
zrušeny, nahradily je třídní schůzky kvůli zhoršené epidemické situaci přes MS Teams.
Některé třídy či části tříd musely občas do domácích karantén, stejně tak i mnozí dospělí.
Naštěstí karantény trvaly obvykle jen pět dní a pak se pokračovalo dále. Někdy se
vyučovalo tzv. hybridně. Pro část žáků prezenčně ve škole a zároveň „na dálku“ pro žáky
v karanténě. No, Jan Amos Komenský by byl překvapen, ale možná i potěšen, kdo ví?! Jak
se mnozí pedagogové zadaptovali a co vše by měli zvládnout, a dokonce opravdu zvládnou.
Klobouk dolů!
A nyní se rozloučíme obrázkem z předávání výpisů vysvědčení z třídy I. B…

… a také básničkou od našeho věrného příznivce a občasného přispěvovatele pan Vítězslava
Horálka, básníka, kreslíře a pedagogického nestora (učitel i ředitel školy):

