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Celé podzimní období bylo ve škole ovlivněno opatřeními v souvislosti s nákazou Covid- 19. Pro ochranu dětí
i zaměstnanců jsme omezili akce mimo školu i ve škole. Přednášku manželů Motani jsme přesunuli na březen, zrušili
jsme Mikulášské a předvánoční kino, odložili návštěvu divadla. Odpadl Medlovský kros a zrušeny byly i další sportovní
soutěže. Aktivity, které se pořádaly pouze v jedné třídě, jsme upravili a zařadili do výuky.
V sobotu 16. 10. jsme otevřeli nově opravenou budovu školy u Modré hvězdy pro veřejnost. Rodiče a občané obce
byli zvědaví na výsledek přestavby, která trvala více než rok. Prohlédli si nově vybavené učebny a hernu pro činnost
kroužků a školní družiny a vyzdobenou školu. Děti z družiny nezapomněly vyzdobit i školní zahradu dýněmi a výrobky
z přírodnin. Malé občerstvení, při němž si mohli návštěvníci popovídat a zavzpomínat na vlastní školní léta, podtrhlo
přátelskou atmosféru celého odpoledne.
Žáci 1. – 4. třídy průběžně využívají nově vybudované prostory v prvouce a angličtině. Sálek je využíván pro pohybové
aktivity o přestávkách a v rámci kroužků. Do nové jazykové učebny docházejí na výuku také žáci 8. ročníku.
Na konci října oslavily děti z 1. stupně svátek Halloween. Děti přišly do školy ve strašidelných kostýmech a užily si
netradiční vyučování, vyráběly kostlivce z brček, pečené čarodějné prsty, procvičily si angličtinu.
Žáci 9. třídy řešili v pátek 15. 10. úkoly školního kola soutěže Přírodovědný klokan. Zde si mohli vyzkoušet svůj
rozhled v oblasti přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. Nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Zatloukal. Na postup do
okresního kola to ale nestačilo. V úterý 2. 11. proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
Z 6. a 8. třídy se zúčastnilo 38 žáků. Nejlepšími řešiteli se stali K. Ptáčníková z 6. třídy a Jan Holý z 8. třídy.
Školní kolo zeměpisné olympiády patří už tradičně k oblíbeným soutěžím. K žákům 6. a 8. třídy se letos v lednu
připojili i sedmáci. Vyhodnocení a výsledky budou známy v únoru.
V průběhu měsíce října a listopadu jsme se zapojili do testování žáků, které připravilo MŠMT. Testování proběhlo
on-line přes portál ČŠI. Testování mělo pomoci žákům a pedagogům odhalit nedostatky ve znalostech a kompetencích,
které mohly vzniknout během dlouhé distanční výuky.
V listopadu proběhly také národní srovnávací testy SCIO pro žáky 9. ročníku. Škola deváťákům v rámci přípravy
na volbu povolání zakoupila testy z obecně studijních předpokladů, češtiny, matematiky a angličtiny. Výsledky těchto
testů mohou také žákům a jejich rodičům pomoci při směřování dalšího vzdělávání.
Výběr středních škol byl v letošním roce opět poznamenán covidovými opatřeními. Zástupci středních škol nemohli
v naší škole z důvodů nepřehledné epidemiologické situace představit obory, které je u nich možno studovat. Zrušena
byla Burza práce a vzdělání, náhradním řešením měly být Oborové dny, které byly též odvolány a omezeně proběhla
i přehlídka škol Scholaris. Žáci i rodiče se museli spokojit s papírovými letáčky a on-line materiály a informace sami
vyhledávat na webových stránkách jednotlivých škol. Střední školy velmi často pořádaly virtuální prohlídky a Dny
otevřených dveří v režimu videokonferencí.
Na společné třídní schůzce 15. 11., která proběhla formou videokonference, byli rodiče deváťáků seznámeni
s postupem výběru střední školy. Na druhé schůzce 10. 1. (taktéž pouze on-line) byli rodiče vycházejících žáků seznámeni
s postupem podávání přihlášek a s průběhem přijímacího řízení. S případnými dotazy se mohou žáci i rodiče obrátit
na výchovnou poradkyni Mgr. Marcelu Plhákovou (tel. 585000401) nebo na školní email marcela.plhakova@skoladl.cz.
Přihlášky ke vzdělávání se odesílají v únoru.
Zájem o studium na gymnáziu projevili 4 žáci 5. ročníku. Přijímací zkoušky proběhnou v dubnu. Tam se ukáže, zda
jsou na přechod na střední školu připraveni.
Na začátku listopadu připravila paní učitelka Mašková pro žáky 4. třídy projekt Jednou budu občanem. Čtvrťáci
navštívili obecní úřad, diskutovali s panem starostou v jeho kanceláři a vyzkoušeli si svatební obřad v prostorách obřadní
síně obecního úřadu.
Spolupráce s obecním úřadem probíhá i při vítání nových občánků. P. Mráčková, E. Strážnická a T. Černý si připravili
písně a recitaci. Na flétnu je doprovodila L. Foukalová.
V listopadu se v 6. a 7. třídě výuka realizovala hybridní metodou, kdy učitelé vyučovali část žáků ve škole a část žáků
doma formou videokonferencí a zadávání úkolů on-line. Tento způsob výuky je velmi náročný a doufáme, že se k němu
již nebudeme muset vracet.
Adventní období začalo návštěvou Mikuláše a čertů, kteří s dětmi řádili na školní zahradě a to díky rodičům a členům
SRPDŠ.

Z epidemiologických důvodů jsme opět nemohli rozsvítit obecní vánoční strom. Děti se velmi těšily na vystoupení,
pilně nacvičovaly vánoční pásmo a velmi je mrzelo, že se akce nemohla uskutečnit. Doufáme, že alespoň pásmo vysílané
v obecním rozhlase všechny potěšilo a pomohlo navodit tu správnou předvánoční atmosféru.
Video z natáčení si mohli zájemci též prohlédnout na obecním facebooku. V prosinci připravily děti
z 1. a 2. oddělení školní družiny předvánoční jarmark pro své rodiče. V omezených podmínkách měly radost, že se
výrobky líbily.
Ve třídách si potom všechny děti připomněly vánoční zvyky, navštívily místní kostel a nezapomněly ani na nadílku
pro zvířátka, kterým dobroty při vycházkách přinesly ke krmelcům.
V posledním zkráceném předvánočním týdnu se žáci 2. stupně zapojili do projektu Evropská unie. Ve třídách
se seznamovali s kulturou, politickou situací, historií i současností států EU. Tradičně děti vařily jídlo typické
pro vybranou zemi. Ze svých poznatků vytvořily nástěnné prezentace.
Součástí vzdělávání je povinný kurz plavání. Děti z 2. a 3. třídy absolvovaly výuku plavání od listopadu do ledna.
Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce výuka neproběhla, zajistili jsme náhradní lekce od února do dubna. Tohoto
kurzu se zúčastní děti z 3. a 4. třídy.
Působení kroužků bylo v 1. pololetí značně omezeno. Pravidelně pracoval čtenářský kroužek. Děti navštívily místní
obecní knihovnu a vytvořily pracovní listy do projektu Knížka pro tebe, na kterém dlouhodobě spolupracujeme s dalšími
školami v regionu. Na 1. i 2. stupni se děti zapojily do Klubu deskových her. Nově byl opět otevřen keramický kroužek.
Jeho činnost je omezena poruchou keramické pece. Pracujeme na zakoupení nové pece, protože ta současná je již
za bodem své životnosti. Dodací lhůty nových zařízení jsou sice dlouhé, ale ke konci ledna se nám podařilo novou
keramickou pec zakoupit.
Učitelé prvního a druhého stupně i asistentky pravidelně doučovali žáky ve všech třídách. Ve druhém pololetí bude
doučování pokračovat. V některých předmětech zaznamenaly děti, které se doučují pravidelně, solidní úspěchy. To je
může motivovat k další práci.
DDM Vila Tereza v Uničově pořádá v prostorách budovy u Modré hvězdy kroužky Zálesák a Nerf. Podle zájmu dětí
mohou kroužky pokračovat i ve druhém pololetí. Bohužel se nepodařilo naplnit kapacitu pro výtvarný kroužek.
Zástupci SRPDŠ měli velmi složitou situaci. Připravili pro děti mnoho akcí, některé ale nebylo možno uskutečnit. Proběhla oblíbená Drakiáda, kde se sešlo 75 dětí s rodiči. Děti si užily malování draků, skládání šipek a sledovaly, komu drak
vylétne nejvýše. Halloweenské období završily děti procházkou osvětleným tajemným parkem. Děti

s rodiči se mohly projít krásně osvětleným parkem a plnit různé strašidelné úkoly. Tato akce se setkala
s velikým úspěchem nejen u dětí, ale i u rodičů. Velice se zdařila návštěva Mikuláše a čertů v 1. až 4. třídě.
V dubnu a na podzim vyzdobili členové SRPDŠ v rámci projektu Malované hřiště chodník na cyklostezce do Valšova
a chodník u školy pěknými obrázky s úkoly. Malované chodníky si děti zamilovaly.
SRPDŠ děkuje všem rodičům za příspěvky, které budou využity pro přípravu dalších dětských akcí.
Zástupci školy děkují všem členům SRPDŠ za jejich práci a aktivitu.
Dne 31. ledna bude žákům vydán výpis z pololetního vysvědčení. Žáci budou hodnoceni známkou.
Rodiče zapíší do žákovské knížky informaci: "Seznámili jsme se s výpisem vysvědčení" a připojí podpis.
Jednodenní pololetní prázdniny mají žáci v pátek 4. února.
Jarní prázdniny pak připadají na týden od 21. 2. do 27. 2. 2022.
Žádáme rodiče, aby v případě jakýchkoliv změn adres, zdravotní pojišťovny a kontaktních údajů - telefon, email, vždy
tuto změnu oznámili třídní učitelce.
Základní škola děkuje všem sponzorům a rodičům, kteří přispívají na chod školní družiny a zájmových kroužků a na
vybavení školy. Zvláště děkujeme firmě STT Servis za zakoupení ochranných sítí do
nové herny v budově u Modré hvězdy a firmě DAP clean s.r.o. za finanční podporu
práce školní družiny.
Plánovaný Školní ples se v březnu opět z důvodů epidemiologických
opatření neuskuteční.
V Dlouhé Loučce 31. 1. 2022
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