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…
Proto, když loučíme se, pak slovem milým.
Vždyť kdopak ví, zda sejdeme se ještě zas,
nástrah je plno kolem nás,
pak ve vzpomínkách znít nám budou slova poslední
nechť nejsou zlá, nechť laskavě nám zní.

~ Radoslav Ondráček st. ~

A je tu prosinec, dle indiánů měsíc dlouhých nocí, které se pak od zimního
slunovratu začnou zase zkracovat.

Prosinec je hektický měsíc. Po stránce ekonomické i lidské. Žáci vyhlížejí Mikuláše
a pak vánoční nadílku pod stromečkem, tak jsou divočejší než jindy.
I my, dříve narození, rádi vzpomínáme na naše dětství a prožité adventní a vánoční
období. Na rodinné zvyky, těšení se na Ježíška, společné zpívání koled, první sníh,
tajemství a očekávání…
Ať nám advent prochází srdcem celý rok, nikoliv jen v prosinci. A jak zaznělo
v úryvku úvodní básničky, nechť se nikdy s nikým neloučíme zlým slovíčkem.
Nástrah je všude kolem nás plno a nemusíme mít už možnost omluvit se…

Svatý Martin nám sněhovou nadílku nepřivezl, tak jsme vyhlíželi sníh během
prosince, ale lehkého pocukrování jsme se dočkali snad jen jednou.

Prosincový Slovaňák byl hodně tvořivý. V hodinách výtvarné výchovy či pracovních
činností vznikala půvabná dekorační dílka, která zkrášlovala třídy a jiné prostory,
některé výrobky si pak děti vzaly domů.
Paní učitelky z 1. stupně využily možnosti a pozvaly si zkušené pracovníky z DDM
Helceletova, pobočka Fantázie. Zručné lektorky dovezly spoustu drobného
přírodního či umělého materiálu. Děti se učily pracovat s lepícími pistolemi, a tak
byl pro jistotu po ruce chladící přípravek na drobné popáleniny.
Děti však byly
šikovné a vznikla spousta originálních dílek.

Ke zdobení jednotlivých učeben a školních chodeb přispěly i samotné paní učitelky.
A dokonce i někteří rodiče. Je príma, že existují i takoví, kteří škole fandí
a pomáhají, dobrým slovem či skutkem podpoří.
Děkujeme.

Na prvním stupni se toho však událo více než jen tvoření a zdobení…
například…

Tak

Třídy prvňáčků vyrazily na předvánoční výlet prohlédnout si výstavu betlémů na
zámku ve Slavkově u Brna a také řešily záhadu ztracené koruny pomocí indicií
a čteného příběhu. Trasa byla doplněna dekoracemi a rekvizitami včetně využití
kostýmů.

Na prvňáky a druháky čekalo zábavné dopoledne v horní tělocvičně. Na „opičí
dráze“, kterou připravila paní učitelka Mgr. Jana Veselá, se mohly děti hezky
vydovádět. Jako tato opička na ilustrační fotografii.

Adventní čas menším žákům zpestřil první prosincový svátek. Ano, ano, Mikuláš
doprovázený bělostnými anděly a blekotajícími čerty. Této úlohy se zhostili, jak je
zvykem, vybraní deváťáci. Tento den byly děti určitě nejdivočejší, a tak není divu,
že si pedagogové oddychli, když už bylo po mikulášské nadílce.

Čtvrťáci z třídy C se vydali „Na stopu zločinu“ v královopolské pobočce
Knihovny Jiřího Mahena a seznámili se tak se známými detektivkami pro
mládež.
Během prosince stihly páté ročníky projít „Cestou Sluneční soustavou“. Tak se
jmenoval výukový program ve Hvězdárně a plánetáriu Brno. Díky
fascinujícímu průzkumu vesmíru měli žáci možnost proniknout do zázraků
Sluneční soustavy.

I žáci na 2. stupni se měli na co těšit. Šesťáci se vypravili do oblíbeného vědeckého
parku VIDA v Brně zkoumat zákony magnetické přitažlivosti. A také se zúčastnili
mediální výchovy na Lávce (pobočka Lužánek). Nesla název „Sdílím-nesdílím“
a jednalo se o formu jednoduchých cvičení a metody dramatické výchovy, které
mají žákům pomoci v oblasti sociálních sítí. Aby věděli, jakou funkci má jedinec
a jaký může mít vliv na formulování vlastních názorů.

Paní PhDr. Jolana Kubíková, vyučující dějepisu a občanské výchovy, zajistila pro
žáky z šestých ročníků přednášku „Čas proměn“, určenou pro dospívající. Jinou
přednášku, „Ženy z Venuše, kluci z Marsu“, si vyslechly deváté ročníky, které ji
ještě neabsolvovaly.
V prosinci se i na 2. stupni uskutečnilo několik školních výletů. Tak například
dozvědět se mnoho zajímavostí přímo v terénu o Napoleonovi a bitvě u Slavkova
měli možnost přihlášení žáci 8. ročníků. Výše zmíněná paní učitelka Kubíková, která
akci pořádala, má dějepisné znalosti v malíčku, tak se měli žáci na co těšit.

Třída VI. D se vypravila vlakem do Olomouce, kde si všichni prohlédli samozřejmě
místní vánoční trhy, ale hlavně prošli s domluveným zkušeným průvodcem
historické centrum města a svůj zrak zaměřovali vzhůru na domovní znamení. To
byste nevěřili, kolik jich je a jak jsou zajímavá. Žáky doprovázela jejich třídní
učitelka Mgr. Ivana Kováčová spolu s paní učitelkou Mgr. Libuší Burkertovou.

Stejné město na Hané si vybrala jako cíl i paní učitelka Mgr. Petra Šamalíková,
která se svou třídou VIII. C využila rovněž momentální levné železniční dopravy
a s žáky absolvovala stejný program jako třída VI. D. S pedagogickým dozorem
pomohla i paní učitelka Mgr. Kateřina Mikuláštíková.

Třídní učitelka VIII. D, Mgr. Sylva Tůnová, chtěla „svým dětem“ zpestřit adventní
čas a dopřát jim zároveň poslech cizího jazyka naživo. Zajistila ubytování ve Vídni
a vypravili se vlakem na dvoudenní výlet v půli prosince i s paní učitelkou Mgr.
Vladimírou Knytlovou, vyučující německého jazyka. Výletu se zúčastnili i žáci,
němčináři z třídy IX. C.
Jediným cílem nebyly dle slov paní učitelky Knytlové jen vyhlášené
vánoční trhy před budovou vídeňské radnice, ale také zhlédnutí
nejzajímavějších památek, jako je císařský palác Hofburg,
Uměleckohistorické a Přírodovědné muzeum, památník Marie
Terezie, gotická katedrála sv. Štěpána, Burgtheater a další
historické či umělecké skvosty tohoto překrásného města na Dunaji.
Někteří účastníci „zájezdu“ si nejen vychutnávali atmosféru trhů, které
byly podle historiků poprvé otevřeny před 170 lety, ale využili i možnosti
zabruslit si na přilehlém kluzišti.
Paní učitelky věří, že poznatky z této cesty budou přínosem nejen při výuce cizích
jazyků, ale i v rámci společenskovědních předmětů.

Jen pár dnů před vánočními svátky se uskutečnil větší výlet ve zkušené režii paní
učitelky PhDr. Jolany Kubíkové. Poznávací zájezd byl určen zájemcům z 6. až
9. ročníků. Odjíždělo se od školy v brzkých ranních hodinách a po dospání během
jízdy v autobuse následovala velice zajímavá prohlídka ve světoznámé míšeňské
porcelánce.

V jednotlivých místnostech bylo možné pozorovat šikovné zaměstnance, kteří
předváděli svůj um – točení na hrnčířském kruhu, vytváření drobností z keramické
hlíny (okvětní lístky, postavičky aj.), kresba vzorů na talíře, hrnečky… Ke všemu
bylo k dispozici české mluvené slovo, což přispělo ještě k většímu pochopení výroby
uměleckých děl. Nakonec bylo možné si prohlédnout místní muzeum porcelánových
skvostů.

Po Míšni čekala na všechny návštěva drážďanských adventních trhů spojená
s případnou ochutnávkou místních specialit ve městě, které bylo za druhé světové
války takřka celé vybombardované.

V podvečerních hodinách dorazil autobus se všemi účastníky na místo, kam se žáci
asi těšili nejvíce. Tropical Island nedaleko Berlína. Jedná se o bývalý letecký
hangár na vzducholodě, který Němci přetvořili na „tropický ostrov“. Prostor je
dosti velký, na délku by se do něj vlezla Eiffelova věž, kdyby se položila. A na výšku
by se mohly na sebe postavit dvě sochy Svobody. Spaní bylo zajištěno v plátěných
stanech pouštního typu.

Uvnitř hangáru je teplo, je možné si dosyta zaplavat i oddechnout si odpočíváním
na lehátku. Když svítí venku slunce, využívají toho návštěvníci k opalování, protože
sklo na střeše hangáru je opatřeno fólií, která propouští sluneční záření.
Lákavé byly rozličné vodní atrakce, ale také „deštný prales“, kde lze běžně potkat
volně se pohybující zlaté bažanty a jiné ptáky, v „pralesních“ vodách plavou ryby,
žijí plameňáci, tropičtí motýli usedají na ruce, papoušci skřehotají… hadi
a tarantule jsou naštěstí jen za sklem. ☺

Vše doplňuje bujné tropické rostlinstvo, informace od provozovatelů uvádějí až
50 tisíc rostlin a 600 druhů různých rostlinných druhů. A také to, že prales je
udržován bez užívání chemikálií, a aby se zde udržela přirozená rovnováha, žijí zde
nejrůznější brouci.

Po přespání čekal na všechny celodenní pobyt v Tropicalu. Začal bohatou snídaní,
která byla v ceně pobytu, a poté si žáci užívali vodních radovánek (Jižní moře,
Balijská laguna s vodopádem, Amazonie…), mohli na vlastní pěst prozkoumávat
zdejší prales, pozorovat zvířata nebo prostě jen odpočívali na pláži. Kapesné od
rodičů někdo využil k natočení a ozdobení zmrzliny, ke koupi pizzi či jiného jídla
anebo žáci baštili drobné vlastní dobroty, které jim pečliví rodiče přichystali.

Pro žáky platila přísná pravidla, pravidelné srazy, povinnost nepohybovat se po
areálu sám. Celý prostor je v kteroukoliv dobu „prošpikován“ plavčíky. Přesto si
celý doprovod žáků oddychnul, když všechny děti předal rodičům u školy po
příjezdu zpět do České republiky.
Výlet byl poučný i odpočinkový, a to nejdůležitější se splnilo: Všichni se vrátili
v pořádku domů obohacení o nezvyklé zážitky.

~
Ale budeme pokračovat dalšími aktivitami.
Žáci z osmých ročníků zajeli na Hapalovu ulici na bezplatný program „Na zdraví!“,
který organizovaly oblíbené Podané ruce. Ne, nebojte se. Program poukazoval na
nebezpečí alkoholu. Deváťáci pokračovali v návštěvě Úřadu práce Brno. Měli
možnost dozvědět se o různých typech středních škol, udělat si test profesní
orientace, zeptat se na vše, co je zajímá.
Myslíme si, že se měli naši žáci i v prosinci moc dobře. Kromě obvyklé výuky,
domácích úloh měli mnozí možnost tříbit si získané informace a poučky i mimo
školu. Tak třeba jim některé nasbírané poznatky v hlavách zůstanou…

V prosinci se konalo krajské kolo chemické soutěže Mladý chemik.
Z 230 žáků 83 brněnských škol, zapojených do I. části soutěže,
postoupilo do II., praktické, části celkem 30 potencionálních
nadějných chemiků. Z naší školy se to povedlo 2 žákům – Petru
Zatočilovi a Františku Foltýnovi, oba jsou z třídy IX. D.
Blahopřejeme a držíme v únoru palce při praktické zkoušce.
Na Slovaňáku se v prosinci také sportovalo. Tím nemyslíme obvyklé hodiny tělesné
výchovy, u menších dětí zpestřené výukou bruslení u stadionu Vodova nebo
plaveckým výcvikem na Základní škole Herčíkova, ale turnaje či závody.
Na Základní škole Novoměstská v Brně se konal florbalový turnaj. Vlastně rovnou
dva. Napřed základní kolo, a protože ho naši žáci pod vedením již tolikrát
zmiňované paní učitelky Mgr. Jany Veselé opět vyhráli, postoupili, a o pár dní
později se zúčastnili dalšího kola, tentokráte již městského. A co naši čtvrťáci
a páťáci? Nejvyšší příčka je znovu naše a s ním spojený postup do krajského kola.
Blahopřejeme hochům a budeme i nadále fandit, ať se jim daří dobře.
Nejdůležitější ze všeho je totiž dobrý pocit poctivé hry, vynaložená snaha vydat
ze sebe co nejvíce a radost z pohybu. A paní učitelce také děkujeme.
Na vybrané žákyně z 2. stupně čekal Memoriál Františka Odehnala ve
volejbale v doprovodu pana učitele Mgr. Jana Kováře. Další volejbalový
turnaj v dívčím podání, pojatý jako školní, vánoční, se konal následně
pod vedením paní učitelky Mgr. Ingrid Holáskové.
Vánoční turnaj se odbýval i ve vybíjené a byl určen pro žáky 3. až 5. ročníků.

~
Školní senát vyhlásil v půli prosince „ponožkový den“, což neznamená, že jindy se
chodí po škole bosky. Ale, kdo chtěl a nezapomněl, dorazil na výuku
v pestrobarevných či vtipných fusaklích. A nejen děti. Smysl pro legraci mají také
někteří vyučující. Což je dobře.

Před svátky se stihnul v horní tělocvičně sejít celý 1. stupeň se svými učitelkami,
aby si společně zazpíval vánoční koledy. Bylo to hezké…

A čas plynul a každou neděli byla v mnohých domácnostech rozsvěcována další
svíčka na adventním věnci…

Všechny třídy si poslední školní den prožily vlastní „vánoční besídky“ spojené jistě
s rozdáváním dárečkům mezi spolužáky.
A v jednotlivých odděleních družiny se nadělovaly nově pořízené
hračky, takže o radost nebyla mezi menšími dětmi nouze.
Další věcí, která nám udělala velkou radost, je náš Sboreček.
Školní Sboreček v předchozích měsících nezahálel a nacvičoval a výsledkem bylo
několik krásných vystoupení. Napřed děti zazpívaly na náměstí Svobody, kam se na
ně přišli podívat i někteří rodiče a prarodiče a děti následně sklidily velký potlesk.
Náměstím se totiž linuly nejznámější koledy v českém, slovenském, polském,
německém, anglickém, ukrajinském jazyce i v latině.

Se stejným repertoárem se malí zpěváčci předvedli v Domově pokojného stáří na
Kamenné v Brně. Zpěvem i rozdáním ručně dělaných přáníček udělali velikou radost
starouškům, obyvatelům domova, a my jim za to z celého srdce děkujeme. A také
paní učitelce Mgr. Ladě Pitrové a Mgr. Kateřině Vrbacké (toho času na mateřské
dovolené), které měly s nacvičováním práci a doprovázely děti na hudební nástroje.

Našemu vychovateli Bc. Aleši Ondráčkovi patří také díky, a to za ochotu při
doprovázení dětí, přenášení kláves a pořizování fotografií. V Alešovi jsme totiž
objevili skrytý fotografický talent.

Pokud jste si chtěli naše děti také poslechnout, měli jste ještě možnost 17. 12.
a 18. 12. ve 14:30 hodin, kdy Sboreček zapěl při příležitosti adventní výstavy ve
školním skleníku.

A tím se dostáváme k samotné výstavě, která byla letos vskutku více než povedená.
Pořádá se jen jednou za dva roky, a kdo nezavítal, připravil se o mnoho. V našem
útulném školním skleníku měl každý návštěvník výstavy možnost přenést se alespoň
na chvilku do jiného světa…

Do světa fantazie a obrazotvornosti, pohádek, zvířat, záře svíček a jejich odrazů,
tajuplných zákoutí, bezpečného odpočinku, sněhových závějí a vířících vloček,
rampouchů, dětských snů a zpěvu koled, lidského tepla, příchodu Spasitele… a také
do světa lásky, obětavosti, tolerance, odpuštění a smíření.

Kéž každého návštěvníka pohladila výstava na duši a na srdci. Pomohla na chvilku
zapomenout na každodenní starosti, předvánoční shon, který nemá s pravým
adventem nic společného. Že je třeba si odpouštět, být shovívavý a více než
rozumem se řídit srdcem. Zlo nevracet zlem, nýbrž dobro šířit navzdory.

Děkujeme všem vychovatelům ze školní družinky za jejich nápady a realizaci. Bez
nich by výstava nevznikla. Družinářovi Alešovi za fotky. Školnímu Sborečku za
písně, které dojímaly. Všem, kteří něčím přispěli k vytvoření nádherné atmosféry.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se snaží upřímně a poctivě přispívat
k pokojné atmosféře ve škole. Děkujeme všem rodičům, jež vyjadřují škole
podporu svým dobrým slovem, uznáním, nadhledem a úsměvem.
Moc to potřebujeme. 😊

Pokojné Vánoce všem lidem dobré vůle.
Váš Slovaňák

Začali jsme básní, skončíme také verši:

Zimní rozjímání
Buď milosrdný, bělostný čase,
hebkými obvazy obejmi rány a bolesti.
Horoucí čela ochlaď něžnými doteky tich.
Na stopy lidí sníh ať nevěje,
ať vedou si jak pěšiny
od domu k domu, na všechna zápraží,
k otevřeným dveřím a náručím.
Ať se jen lidé hledají, ať nebloudí,
ať vždycky a všude najdou se…
~ Vítězslav Horálek ~

