VLAŠTOV+FFKY - PROJEKT MAS
Spolu s distanční výukou se mladé generaci doširoka
otevřely dveře nástrah internetu. Nás, dospělé, rodiče
a prarodiče postavil tváří v tvář realitě dnešní doby. Ještě
více jsme si uvědomili, že je potřeba chránit děti před
nástrahami internetu.
V naší škole jsme s žáky shlédli dokument s názvem Řekni
ne, pro věkovou skupinu 7+ věnovaný vydírání žáků
pomocí sociálních sítí. Připomněli jsme si Desatero
bezpečné komunikace a v besedě jsme sdíleli osobní
zkušenosti. Hovořili jsme o možných následcích a společně
nalézali řešení rizikových situací. Při výtvarné výchově
jsme zpracovali téma, jehož jsme se dotkli. Vlaštovky,
poslové jara a dobrých zpráv vnesly do tohoto tématu
světlo. Každý žák jedním slovem zformuloval poselství
toho, jak si představuje veselý, ideální a bezpečný svět.
Panel, který jsme vyvěsili na dveře naší základní školy, tak
promlouval ke všem, kteří šli kolem. Věříme, že jste se
zamysleli spolu s námi.
Zvedněte hlavy, první vlaštovky už vzlétly. Bude jich celé hejno?
Poselství vlaštovek
Vlaštovičky švitořičky přiletěly z dálky,
přinesly nám dobré zprávy bez svárů a války.
Berte kolik unesete, ze srdce se smějte,
radujte se ze svobody, jen se nehněvejte.
Iveta Chládková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přestože byla škola pro veřejnost uzavřená a zápis
do školy se měl konat pouze elektronicky, bez přítomnosti
dětí, rozhodli jsme se, že zapíšeme každého žáčka zvlášť.
Pozvali jsme rodiče s dětmi na určitou hodinu, aby
se s dalšími rodinami nesetkali. Budoucí prvňáčci mohli
předvést, co už umí a posedět si ve školní lavici.
Za odměnu dostali dárek a pamětní list na tento důležitý
den v jejich životě.
Jsme v závěru školního roku 2020/21. Byl to rok, jaký
tu ještě nebyl. Náročný po všech stránkách. Bezpochyby
se vepíše do našich životů a životů příštích generací.
Zvrátit ekonomický a politický směr, kterým se náš národ
vydal je z našich úrovní těžké.
Úkol pedagogů má však vždy stejný cíl. Snažíme se tím nejlepším způsobem vychovat nastupující
generaci a připravit ji pro život. Přeji Vám i Vašim dětem klidné prožití prázdnin. Načerpejte nové
síly a věřím, že se v září setkáme v lepších časech.
Mgr. Marie Hackerová

