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Na konci ledna 31. 1. si prvňáci odnesli své první vysvědčení, které jim na malé slavnosti
v místním kině předali symbolicky žáci 9. ročníku. Současně proběhlo vyhodnocení čtenářských aktivit dětí
zapojených do projektu Knížka pro tebe. Mottem aktivit bylo 55. výročí uvedení Večerníčku. Děti si je připomněly
četbou knih a výstavkou maskotů. Každá třída si navíc připravila krátké vystoupení inspirované právě Večerníčkovými
pohádkami.
I v tomto pololetí pokračuje naše škola v projektu MŠMT Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ,
Šablony II. pro ZŠ a MŠ. Opět jsme zavedli oblíbený čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem. Z těchto aktivit z důvodů uzavření školy probíhal formou videokonferencí a
domácího čtení pouze čtenářský klub. Ostatní aktivity budeme realizovat v dalších obdobích. Ve 2. a 4. třídě jsme
přivítali studentku pedagogiky, která v projektu Tandemová výuka pomohla třídním učitelkám realizovat nové
zajímavé aktivity ve výuce. Plánujeme též financování projektových dnů, které jsme taktéž z důvodů uzavření školy
přeložili na nový školní rok. Využití metody CLIL pro výuku angličtiny probíhalo v 1. a 2. třídě formou videokonferencí
po celé druhé pololetí. Pro zefektivnění učení stále využíváme 20 notebooků, které nám umožní využití výukových
programů a práci s internetem přímo ve třídách. Projekty ve školní družině byly pozastaveny a jejich realizace se
přesune do následujících období.
Ve středu 19. 2. si žáci 5. až 9. třídy udělali výlet do Olomouce. Navštívili Moravské divadlo, kde na ně čekalo
představení Sluha dvou pánů. Toto velmi zdařilé představení se stalo pro děti nezapomenutelným zážitkem, protože
jen málo z nich má možnost navštěvovat divadlo pravidelně vícekrát za rok.
Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v průběhu ledna ve všech třídách druhého stupně. Soutěže se
zúčastnila asi polovina žáků každé třídy. Do okresního kola se probojovali dva žáci, a to Martin Knybel ze šestého
ročníku a Patrik Marcinák ze sedmého ročníku. Toto kolo proběhlo 26. 2. v Olomouci na ZŠ Řezníčkova. Ve velké
konkurenci se chlapcům nepodařilo probojovat do krajského kola.
V pátek 28. 2. navštívil žáky 1. - 3. třídy maskot Bovýsek z firmy Bovys, která dodává ovoce a zeleninu do škol.
V krátké aktivitě si Bovýsek povídal s dětmi o významu ovoce a zeleniny v jídelníčku.
29. 2. se uskutečnil 14. školní ples. V programu se představily děti z tanečního kroužku a dívky z 5.- 8. třídy,
které si nacvičily pěkné předtančení. Hlavním bodem programu bylo tradiční představení žáků 9. ročníku. K tanci a
poslechu hrála kapela Toby Band. Pro návštěvníky akce byla připravena bohatá tombola a široká nabídka občerstvení.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům za příspěvky do tomboly.
Již během podzimu se 1. a 2. oddělení školní družiny zapojilo do Šablon pro ŠD. Děti absolvovaly 8. 10. 2019
zájezd do Domu přírody v Moravském krasu. Děti ŠD se zúčastnily projektového dne ve Vlastivědném muzeu
v Šumperku, kde si se zájmem prohlédly expozici historie, přírody a přechodnou expozici hraček a ukázku života po
roce 1968. Děti 1. a 2. třídy si zazpívaly písničky, zahrály na orffovy nástroje, vyrobily si drobný nástroj z ruličky papíru
a rýže, s kterým pak si zazpívaly koledy. Děti 3. a 4. třídy si utkaly malé prostírání. Všechny pak odjížděly domů plné
dojmů, zážitků a s malým dárkem v ruce. Dalším projektem mimo školu byl Masopust v centru ekologické výchovy
v Mladoňově. Chlapci a děvčata z 2. a 3. oddělení si 9. 3. užili staré tradice, výrobu masek i masopustní průvod.
I přesto, že během pobytu v družině mají denně bohatý program, výlet mimo školu je pro všechny velkým zážitkem.
Ve škole se děti ze všech oddělení zúčastnily promítání 3D-kina s názvem Podmořský svět, které bylo též
zorganizováno v rámci Šablon pro ŠD.
Projekt Knížka pro tebe pokračoval i v období distanční výuky. Děti se zapojily do přípravy soutěže zaměřené na
dílo Boženy Němcové. Soutěž měla proběhnout na konci března, ale byla odložena. Děti se tak mohly dostatečně
připravovat doma, četbu pohádek Boženy Němcové si prodiskutovaly na videokonferencích a v závěru školního roku i
přímo ve škole, kdy probíhala pravidelná výuka dětí 1. stupně. Děti tak měly možnost přímé konfrontace.
Od 11. 3. byla škola z důvodů zhoršené epidemiologické situace uzavřena. Děti i učitelé se museli rychle
přeorientovat na novou situaci. Učitelé průběžně zadávali prostřednictvím školních webových stránek dětem úkoly
k domácí práci. Informace si navzájem rodiče a žáci a pedagogové předávali také formou emailových zpráv,
telefonem, nebo využili „výdejní okénka“ či předávání pracovních listů přímo do schránek. Všichni, kdo měli zájem
pracovat v domácím prostředí, ukázali velkou kreativitu a snahu. Bohužel ne všichni rodiče považují školní docházku a
vzdělávání svých dětí za prioritu.

Od 23. března začali vyučující se žáky spolupracovat prostřednictvím videokonferencí, kde si jak žáci, tak rodiče,
mohli sdělovat důležité informace týkající se distanční výuky. I přes různé technické problémy se postupně podařilo
připojit více jak polovinu žáků školy. Děti a jejich rodiče potom různou formou předávali splněné domácí úkoly zpět
do školy učitelům ke kontrole. Tímto všem rodičům děkujeme za spolupráci.
Žákům 9. třídy bylo umožněno od 11. 5. docházet do školy na přípravu k přijímacím zkouškám. Konzultace
probíhaly dvakrát týdně a byly zaměřeny na jazyk český a matematiku. Této možnosti využilo 6 žáků.
Od 25. 5. se škola otevřela pro všechny děti 1. stupně. Možnost školní pravidelné docházky využilo 70 dětí,
které byly rozděleny do skupin podle ročníků. I nadále pro žáky, kteří z nejrůznějších důvodů zůstali doma, probíhaly
pravidelné videokonference a zadávání domácích úkolů na webových stránkách školy.
Díky postupnému rozvolňování přísných opatření se od 8. 6. mohli připojit ke konzultačním schůzkám i žáci
ze 6., 7. a 8. třídy. V několika konzultačních hodinách si utřídili své znalosti a doplnili potřebné informace, které se
prostřednictvím distanční výuky nedařilo zvládnout.
V březnu tradičně probíhají matematické soutěže. Z důvodů uzavření školy je mezinárodní soutěž Matematický
Klokan přeložena na září. Další soutěže se bohužel neuskutečnily.
Podobně se neuskutečnily ani sportovní soutěže- atletický čtyřboj pro starší žáky, atletický trojboj pro mladší
žáky, florbalové turnaje a další plánované soutěže.
Odvolat jsme museli i kulturní a vzdělávací akce- návštěvu divadla, exkurze do blízkých podniků, školní výlety,
návštěvu dopravního hřiště a mnoho dalších plánovaných aktivit.
Během měsíce dubna proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2020/21. Zápis proběhl netradičně pouze
formálně. Ani děti ani rodiče neměli do školy přístup. Celkem bylo zapsáno 23 budoucích prvňáčků. Na žádost rodičů
byl 5 dětem povolen odklad školní docházky.
Den dětí si žáci z 1. stupně připomněli ve škole hravým dopolednem, kdy soutěžili a plnili zajímavé úkoly.
Bohužel slavnosti proběhly pouze ve třídách z důvodů zvýšených hygienických opatření. Malou náplastí byla pro
všechny zmrzlina. Druháci tímto děkují paní Vendule Prášilové za sladké potěšení.
Přijímací zkoušky na střední školy se žákům 9. třídy a spolu s nimi také nadaným žákům páté třídy, kteří se
rozhodli přejít na osmileté gymnázium, přesunuly na červen. Již během dubna bylo na tříleté učební obory přijato 6
žáků. Zbývajících 7 žáků, kteří se přihlásili na čtyřleté obory s maturitou, zvládlo přijímací zkoušku a bylo přijato na
vybrané obory. O přijetí na víceleté gymnázium usilovali 2 žáci z 5. třídy.
Závěr školního roku proběhl 30. června ve třídách, kde třídní učitelé předali všem dětem vysvědčení.
S vycházejícími žáky se tradičně na místní radnici rozloučili i představitelé obce. Každý z žáků, který ukončil školní
docházku, obdržel drobný upomínkový předmět.
Během června byla zahájena plánovaná přístavba podkroví na školní budově u Modré hvězdy. Pod střechou
přibudou dvě vybavené odborné učebny (jazyková a přírodovědná) a prostor pro pohybové hry dětí. Součástí
projektu je bezbariérový přístup do budovy, zázemí pro pedagogy, nové sociální zařízení a výtah do podkroví. Kolem
školy bude provedena úprava zahrady včetně plotu.
Bleskové povodně 7. června nezanechaly na budovách školy závažnější škody. Děti se tedy budou po
prázdninách vracet do pěkného prostředí.
Z důvodů přestavby budovy u Modré hvězdy předběžně počítáme, že výuka pro žáky 1. až 4. třídy začne se
zpožděním až od 7. 9. Děti se nebudou moci ještě nějaký čas do budovy vrátit, a proto se výuka uskuteční
v náhradních prostorech. Věříme, že po dokončení oprav se budou děti vyučovat v lepších podmínkách.
Informace o pomůckách a organizaci začátku nového školního roku stejně jako fotoreportáže z akcí naleznete
na internetových stránkách naší školy www.skoladl.cz.
Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme pěkné a klidné
prázdniny, hodně nových zážitků a v úterý 1. září se budeme těšit se všemi na shledanou.
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