Únor 2021
Měsíc únor se nesl ve znamení mrazu, sněhu, ale v závěru občas i nadprůměrných teplot.
Škoda, že nám kovid znemožnil užít si konečně pořádnou zimu typickými radovánkami beze
strachu. Věříme, že jste si našli čas alespoň na hezkou procházku zasněženým lesem,
pozorováním u nás přezimujících ptáků, a hlavně, že jste nikde neuklouzli a nespadli.
Vedení školy, zaměstnanci i rodiče ve většině případů vyhlíželi, zda už se nevrátí do
školních lavic alespoň deváťáci. Ale v tomto měsíci k tomu nedošlo, a tak měli velikou,
starobylou školu pro sebe jen ti nejmenší, prvňáčci a druháci. Nutno říci, že je nám bez
žáků smutno. V mnohých třídách se nachází ještě vánoční výzdoba jako tiché memento
současné doby. Neztrácejme naději, ani odvahu, i když se to může zdát někdy velmi těžké.

Následující snímky ukazují školu a její okolí v průběhu února. Díky sněhu se země dočká
spodních vod, které tolik kvůli několikaletému suchému počasí chyběly.

I školní dvůr se záhonky a jezírkem sevřel sníh a mráz…

V říjnové kronice proběhla zmínka o sběru kaštanů s dovětkem, že vyhodnocení nejlepších
sběračů nastane, až to bude možné. Stále jsme čekali, že se do školy vrátí i ostatní žáci.
Jelikož k tomu prozatím nedošlo, a poněvadž nejvíce kaštanů nasbírali stejně ti nejmenší
žáci, rozhodli jsme se v únoru vyhlásit školním rozhlasem výsledky. Zde jsou:
Pořadí tříd:

1. místo: II. B – 581 kg
2. místo: I. C – 440 kg
3. místo: II. D – 261 kg
4. místo: I. B – 255 kg
5. místo: V. C – 153 kg

Pořadí jednotlivců:

1. místo: Vojtěch Štefl (II. B) a Kateřina Košická (II. D) – oba
nasbírali neuvěřitelných 211 kg
2. místo: Sabina Volná (II. B) – 89 kg
3. místo: Dominik Surý (I. C) – 82 kg
4. místo: Jan Dušek (II. B) – 79 kg
5. místo: Dominik Filo (I. C) – 75 kg

Drobné odměny byly rozdány přímo v konkrétních třídách a nestihli jsme sběrače na
památku vyfotit. Máme k dispozici pouze obrázek šťastné Kačenky Košické, která na
podzim chodila kaštany denně poctivě sbírat v doprovodu své maminky. Blahopřejeme.

Naši družinoví vychovatelé se i nadále věnovali také dětem doma a na dálku se s nimi
propojovali, aby se mohli holky a kluci zúčastnit dobrovolného programu. Mnohé děti jsou
velmi šikovné a pod vzdáleným „on-line dohledem“ manuálně tvoří, zejména z papíru.
Autorem následujících výrobků je Šimon Hanák ze třídy IV. B.

Děkujeme také všem rodičům (i žákům), kteří nám posílají pochvaly a uznání za práci
(nejen) ve školní družině, ať už distanční, či prezenční. Věřte, potěší to velmi.
A když dovolíte, ocitujeme některé z nich:
„Dobrý večer, paní vychovatelko, … za syna moc děkuji, vždy se hrozně těší, účast už je
otázkou prestiže.
Jste mezi školami výjimka, ostatní nám Vás dost závidějí. …“
„Paní vychovatelko, moc vám děkuji za ON-LINE družinu. Moc mě to bavilo a jsem rád, že
jsem nebyl doma sám... Přeji dobrý DEN!!!“

„Chtěla bych touto cestou moc poděkovat za práci pana vychovatele Ondráčka, dcera
chodí z družiny nadšená a pana vychovatele zbožňuje. S dětmi to opravdu umí. …“
„Ďakujem za Vaše teams s Vikim. Vždy sa na to moc těšil. Nech sa Vám darí a dúfam, že
sa s Viktorom coskoro uvidíte. Aj ked s Vámi nerobil ulohy, aj tak mu to veľa dalo.“
„… Mějte hezký den a děkuji za to, jak se dětem pečlivě věnujete. …“
„… Moc děkuji, jak se o děti staráte. Budeme se snažit také doma, aby to mělo nějaký
smysl. …“
Děkujeme všem citovaným i necitovaným podporovatelům, kteří dobrými slovy či
myšlenkami školu provázejí. I my vás, rodiče, velmi chválíme. V drtivé většině případů se
opravdu snažíte svým dětem v jejich nelehké situaci pomoci, povzbudit a poradit.
Současný stav není jednoduchý pro nikoho, pro vás, vaše děti a naše žáky i pro naše
pedagogy. Ale nesmíme to vzdát.

V únorovém měsíci nosili zákonní zástupci žáků 5., 7. a zejména 9. ročníků či žáci samotní
přihlášky ke studiu středních škol a gymnázií. Poté, co jim paní učitelky třídní vše
zkontrolovaly, dopsaly průměry, nechaly přihlášky orazítkovat a podepsat vedením školy
(popř. vrátily k přepracování domů
), začali si je i se zápisovými lístky žáci či zákonní
zástupci znovu vyzvedávat. Termín podání přihlášek na střední školy byl stanoven do
1. března 2021.
Velkou pomocí škole je výchovná poradkyně pro II. stupeň Mgr. Vladimíra Knytlová, která
má organizaci a realizaci celé agendy na starosti, a na kterou se mohou rodiče i žáci
obracet v případě dotazů, nejasností či rady. Děkujeme jí i všem třídním učitelkám, které
jezdily kvůli kontrole přihlášek do školy (a byly shovívavé a chápavé k občasným

nedostatkům v přihláškách) a v mezičase stíhaly učit distančně. A děkujeme i rodičům,
kteří se snažili respektovat termíny a pokyny třídních pedagogů a chápali i nutná
epidemiologická opatření při vstupu do budovy.
Bez vzájemné spolupráce a tolerance to prostě nejde. Díky za to.
Držíme palce žákům, kteří se připravují na
přijímací zkoušky ve ztížených podmínkách
a musí vyvinout mnohem větší úsilí, píli, trpělivost
a houževnatost, než bylo požadováno v jejich
věku po nás. Za každou pomoc od vás rodičů vám
jistě budou vděčni. I za všechny svačiny, obědy
s láskou přichystané, vitamíny v podobě ovoce, za
humor a laskavé jednání a čas věnovaný jen jim.
~
Jarní prázdniny proběhly letos poslední týden v únoru. Pravda, nebylo příliš možností, kam
vyrazit na hory. Nebo se někdo mohl bát trávit čas u prarodičů. Ať už jste se rozhodli
jakkoliv, doufáme, že si nejen žáci odpočinuli.
O jarních prázdninách přišla oficiální zpráva z ministerstva školství, že se mohou od
soboty 27. února 2021 pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol v celé České republice
registrovat k očkování proti Covidu-19. Vše na bázi dobrovolnosti. Mnozí, zejména
pedagogičtí pracovníci, toho využili, a ještě týž den či v nejbližší době si zarezervovali
termín na vybraných místech v Brně. Např. v Nemocnici u sv. Anny, na brněnském
výstavišti a jinde.

Dne 3. února 1914, tedy před 107 lety, bylo zahájeno vyučování na Slovanském náměstí
v Brně na tu dobu v moderní škole vybavené plynovým osvětlením, ústředním topením,
domácím telefonem, a dokonce i vodovodním zařízením poháněným elektrickým motorem.
Myslíme si, že pro naše životy je dobré a užitečné připomínat si historii své země, místa,
kde jsme se narodili či žili, historii své školy… být vděční, hrdí a umět odpouštět.

Hleďte na ptactvo nebeské,
jak se živí, jak je hezké!
šat má velmi rozmanitý,
z heboučkého peří šitý.
Karel Alois Vinařický (1803 – 1869)

