ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Začátek roku 2021 byl opět bez účasti žáků ve škole, a tak
nám nastala:
Distanční výuka /“strašák“ rodičů i učitelů?/
Ve druhém pololetí tohoto školního roku 2020/2021 jsme se
opět potýkali s nebývalým způsobem výuky – distancí.
Přestože jsme se s tímto jevem setkali již vloni, nebylo toto
období pro nikoho snadné. Škola zabezpečila výuku nejen
pomocí sociálních sítí, ale i přítomností pedagogů ve škole
pro žáky bez technického zabezpečení. Tito žáci docházeli
pro úkoly osobně a některým byly zabezpečeny i konzultační hodiny. Musím podotknout,
že pedagogové byli vytíženi mnohem více než při prezenční výuce. Ale i rodiče pracovali více než
na plné obrátky a většina žáků své úkoly plnila. Bohužel byli i tací, kteří úkoly posílali s velkým
zpožděním a někteří je neudělali vůbec. Nejvíce nám však chyběl osobní
kontakt. Vídali jsme se jen na „internetu“ a není tajemstvím, že naše práce
byla kontrolována i školní inspekcí. PŘINESLA DISTANCE NĚJAKÉ KLADY?
Ano, žáci se začali těšit do školy na své spolužáky a učitele i přes to, že museli
nosit roušky a dodnes jsou testováni. Vysvědčení je za dveřmi, a ne každý
s ním bude spokojený. Ale vše se dá napravit a čeká nás zasloužený
odpočinek. Hlavně ať se v září sejdeme všichni zdraví.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Mgr. Dana Zemanová
DEN DĚTÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Letošní oslavu svátku dětí jsme si užili v přírodě. Školáci
se rozdělili do dvou skupin a mohla začít stopovaná. První parta
vymýšlela různé úkoly, např. z přírodovědy, tělesné a hudební
výchovy, všeobecných znalostí aj. Cíl byl v táboře u pana Krause,
kde si děti po svačině zahrály různé hry. Na závěr obdržely
i drobné dárky.
Vydařilo se i počasí, takže toto příjemně strávené dopoledne
se všem líbilo.

Otýlie Menclová
HEZKY OBLÉKNOUT, PŘIPRAVIT ÚSMĚV A HURÁ NA FOCENÍ!
Konec školního roku sice ještě nenastal, ale již nyní je
nutné zajistit si "památeční" fotografie na tento školní
rok. Jelikož tento pandemický rok byl pro nás všechny
těžký, děti nemohly zasednout do školních lavic, učitelé
měli prázdnou školu, tak jsme rádi, že jsme se tu opět po
roce mohli všichni sejít. I když nás v brzké době čeká
vysvědčení a letní prázdniny, tak se budeme těšit a doufat,
že se opět v září uvidíme na svých místech a na další
fotografii v naší krásné zámecké zahradě.
Kateřina Karásková

