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NOVINKY VE ŠKOLE
Sportovní hala, nástavba školy,
renovace tříd
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Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Karla Morice

Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy,
vítám Vás u nového čísla našeho
školního časopisu.
Druhé pololetí školního roku
bylo velmi poznamenáno
mimořádnými opatřením
v důsledku COVID-19. Ze dne
na den jsme se všichni žáci,
rodiče a učitelé ocitli v pro nás
zcela nové situaci a nových
rolích. Především žáci se naučili
mnoha novým zkušenostem,
dovednostem a kompetencím,

které je budou provázet celý
život, jako je zodpovědnost,
samostatná práce, rozvržení
a plánování úkolů a jiné. Věřím,
že nás všechny tato mimořádná
situace a nařízená karanténa
určitým způsobem obohatila
a přinesla nám jiný pohled nejen
na výuku, ale také na život
samotný.
Taktéž věřím, že i díky našemu
dlouholetému vzdělávání žáků
a pedagogů pro práci
s informačními technologiemi
byl přechod na distanční formu
vzdělávání pro nás všechny
podstatně jednodušší a rychlejší.
Dle mého názoru naše škola
distanční výuku zvládla a opět
jsme byli pro mnoho okolních
škol inspirací.
V průběhu mimořádné situace
proběhl také zápis do prvních
tříd. Ovšem vzhledem k již
zmiňovaným opatřením se
v letošním roce bohužel
uskutečnil pouze formálně
bez dětí. Od 1. září se ale

Získali jsme bronzový certifikát!

Již druhým rokem je naše škola
zapojená do programu Skutečně
zdravá škola, o kterém jsme vás
již několikrát informovali. Cílem
je seznámit žáky i širokou
veřejnost s myšlenkou nejen
zdravého stravování, ale
celkového životního stylu. Již
v předchozích měsících žáci
vypěstovali bylinky a různou
zeleninu, která se poté
zakomponovala do hlavních
jídel či do zdravých salátů.
Proběhl také Den kulinářských
dovedností, ve kterém žáci
s učiteli připravovali pokrmy
z předem vylosované suroviny.
Také parlament se činil,
když monitoroval zbytky jídla,
které žáci nesnědli, a následně
vypracoval tabulku vyjadřující

tyto zbytky v kilogramech. Vše
ale spěje k vytčenému cíli a my
jsme rádi, že jdeme zdravou
cestou - odměnou je první
bronzový certifikát. Vedoucí
projektu paní učitelka Hana
Halodová neskrývá radost,
ovšem naznačuje, že jsme teprve
na začátku dlouhé cesty. „Je to
zásluha hlavně naší školní
jídelny, protože od začátku nám
vychází vstříc v mnoha věcech
a naplno spolupracujeme na tom,
abychom dosáhli v budoucnu
i zlatého certifikátu. To ale
nesvedeme sami a hlavně to je
běh na dlouhou trať, je zapotřebí
myšlenku zdravého stravování
brát vážně a prezentovat se jako
zdravá škola. Již nyní vidím
velký posun ve kvalitě
stravování, probíhá velmi dobrá
spolupráce s kolegy a také
hlavně se žáky, kteří mohou tuto
krásnou myšlenku zdravého
života předávat v budoucnu
dalším lidem, což je pro nás
obrovská motivace. Protože v
této uspěchané době je zdravý
životní styl velmi důležitý, což
se ale bez kvalitní stravy
neobejde - ta je alfou i omegou
spokojeného života.“

i přesto můžeme těšit na 62
prvňáčků. Velmi mne těší zájem
o naši školu nejen z naší obce
Ludgeřovice, ale také
z přilehlých vesnic.
V průběhu mimořádné situace
jsme ve škole nezaháleli
a zvládli udělat ve škole celou
řadu renovací. Na mateřských
školách jsme například
vymalovali herny a pořídili
na zahradu nové herní prvky.
V naší škole jsme dokončili
renovaci poslední třídy na 1.
stupni. Všechny třídy 1. stupně
tedy máme kompletně
zrenovované - podlahy,
elektřina, voda, odpady, nábytek,
síťové prvky a v následujících
letech se můžeme pustit
na postupnou renovaci tříd 2.
stupně.
Díky daru SRPDŠ jsme také
mohli další třídu vybavit novými
školními jednolavicemi
a židlemi. Dále jsme učebnu
angličtiny vybavili klimatizací,
do tříd vyššího stupně

VÝUKA BĚHEM
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Online výuka - názor dětí i učitelů a
mnoho dalších
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nainstalovali nové reproduktory,
zrenovovali dva kabinety
a vymalovali také třídy, chodby
a ostatní prostory školy.
Během letních prázdnin nás
čekají velké stavební práce
spojené se začátkem “Nástavby
školy a renovaci stávajících
dílen”, vybudování a napojení
kontejnerových tříd a také
věřím, že se podaří zahájit
stavební práce související
s novou nafukovací halou včetně
zázemí.
Závěrem mi dovolte poděkovat
Vám za spolupráci nejen
během mimořádné situace, ale
také za spolupráci během celého
školního roku.

Děkuji a přeji hezké letní
prázdniny
Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

Cambridge exams

Naše škola se již tradičně věnuje
přípravám na jazykové zkoušky
nabízející po úspěšném
absolvování žákům mezinárodní
certifikáty, které mohou
studentům pomoci nejen k přijetí
na střední školy, ale jsou
uznávané také v zahraničí. Již
v únoru naši žáci devátých
ročníků získali zmíněné
mezinárodní certifikáty
ze zkoušek úrovně KET. Poctivě
se s paní učitelkou Jitkou
Šílovou připravovali a dřina
přinesla své ovoce. Mnoho žáků
dosáhlo výborných výsledků,
které jsou jednak krásnou
reprezentací a také zpětnou
vazbou pro naši školu, že kráčí
tím správným směrem.
V jiné situaci se ocitli žáci

ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE

osmých ročníků, kteří si
na základě mimořádných
opatření museli na konání
Cambridge zkoušek počkat až
do 6. června. „Na jednu stranu
jsme měli čas na procvičování,
ale taky hrála velkou roli
nervozita, protože jsme to chtěli
mít konečně za sebou. Věříme,
že se nám to podařilo“, říkají
s úsměvem na tváři i nadějí
v hlase naši osmáci,
mezi kterými je i Tereza
Janíková z 8.A - ta se pokusila
mířit ještě výše, když se
rozhodla absolvovat úroveň
PET, která je více náročnější.
Doufáme, že se všem žákům
podaří získat vytoužených
certifikátů a deváťákům
blahopřejeme!

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ LUDGEŘOVICE, ŠKOLNÍ ČASOPIS

Nafukovací sportovní hala se
zázemím
Naše škola se ve spolupráci
s vedením obce Ludgeřovice
připravuje na výstavbu
nafukovací sportovní haly
včetně zázemí a celoročním
provozem. Hala vznikne
na místě dnešního tenisového
kurtu, jehož povrch je již
nevyhovující a je nutná jeho
výměna. Důvodem vzniku
nafukovací haly jsou také
nedostačující prostory naší
“malé” školní tělocvičny, která
nám již kapacitně nestačí. Nyní
jsme ve fázi přípravy
a projednávání projektové
dokumentace s příslušnými
stavebními orgány.

Nástavba školy za dveřmi

Věříme, že na začátku školního
roku budou zahájeny přípravné
práce spojené s výstavbou a v
průběhu školního roku začneme
s žáky halu využívat. Hala by
měla v odpoledních hodinách
a během víkendu sloužit všem
občanům a složkám z obce.
Vybíráme proto co možná
nejuniverzálnější povrch,
abychom si na něm mohli zahrát
mnoho druhů sportu jako je
tenis, volejbal, fotbal a jiné.
Pevně doufáme, že se nám hala
osvědčí a bude plně využívána
nejen našimi žáky, ale i širokou
veřejností.

Ve spolupráci s vedením obce
Ludgeřovice se nám podařilo
získat dotaci na nástavbu
a modernizaci odborných učeben
ZŠ Ludgeřovice podporující
rozvoj technicko-řemeslných,
přírodních, jazykových
a digitálních kompetencí žáků.
Díky tomuto projektu dojde
k nástavbě patra nad hlavní
budovu školy a vznik pěti
nových odborných učeben pro výuku cizích jazyků,
přírodních věd, technických
oborů a digitálních technologií.
Celá nová přístavba včetně
obslužných prostor je
koncipována bezbariérově a ve
škole vznikne vnitřní výtah.
Společně s nástavbou školy

dojde také k rekonstrukci
a modernizaci stávajících
dílenských prostor.
Dne 26.06.2020 dochází
k předání staveniště a práce se
mohou rozběhnout. Již
během letních prázdnin chce
dodavatelská firma stihnout
zvládnout celou řadu stavebních
prací - ty budou následně
realizovány za plného provozu
školy. Bude nutné přijmout
zvýšená bezpečností opatření
a organizačně vše naplánovat
tak, aby stavba co nejméně
narušovala plynulý chod školy.
O všech podstatných
organizačních a bezpečnostních
opatřeních Vás budeme
s předstihem informovat.

Další třídy vymalovány a
zvelebeny

Nové lavice i židle

Máme velkou radost, že
i navzdory uzavření škol se
podařilo zrenovovat poslední
třídu na prvním stupni!
Kromě toho proběhlo
vymalování ostatních tříd, nově
byl natřen také plot a zábradlí,
některé třídy byly odhlučněny
a došlo také k zapojení

Díky daru SRPDŠ zakoupila
naše škola jednolavice a židle,
které pomáhají jednak dodržovat
nastolené hygienické podmínky,
jednak ještě více
individualizovat výuku. Našim
žákům se tedy bude sedět o něco
lépe, opisování od souseda bude

klimatizace do učebny
anglického jazyka. Na “Dolní
škole“ došlo k nainstalování
markýz, vybudována byla také
tréninková místnost pro naše
vzpěrače ve sklepních
prostorech za pomocí vedení
obce Ludgeřovice.

Kontejnerové třídy
Je velmi potěšující, že se naše
škola stále rozrůstá počtem žáků,
ovšem to má za následek také
nedostatek prostoru a tedy
i počtu tříd. Proto jsme byli
nuceni pronajmout pro dvě třídy
nižšího stupně “kontejnerové
třídy“. Jedná se pouze o dočasné
řešení, které plánujeme využít
pouze pro období jednoho
školního roku.
S “kontejnerovými třídami” již
máme zkušenosti z minulého
školního roku, kdy v podobných

kontejnerech bylo po dobu
rekonstrukce MŠ Sovičky jedno
oddělení dětí z mateřské školy.
Po prvotních pochybách
a očekávání, jak to všechno
zvládnou, byly nakonec paní
učitelky mateřské školy Sovičky
velmi spokojené s prostory
i zdejším vybavením.
Kontejnery se nám velmi
osvědčily, protože nabízejí
komfortní prostory pro výuku
včetně sociálního zázemí. Co se
týče zmíněných dvou tříd, ty

budou kompletně vybavené
včetně tabulí, projektorů, lavic,
židlí a mnoho dalších pomůcek,
které napomohou k hladkému
průběhu výuky a zpříjemní
žákům zdejší pobyt.
Finančně se na pronájmu
“kontejnerových tříd” podílí
obec Ludgeřovice společně
s obcí Markvartovice. Škola
zabezpečí napojení tříd na média
a kompletní vnitřní vybavení.
Věříme, že paní učitelky 3.
ročníků se budou snažit našim
milým žákům zpříjemnit výuku
natolik, že hodiny budou vnímat
stejně jako v klasických třídách.
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o to více náročnější, ovšem
věříme, že uvítají svůj prostor.
Tímto děkujeme SRPDŠ
za vstřícné jednání a pomoc
při realizaci našich plánů.
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Výuka během mimořádných opatření

Zažili jsme to všichni
bez výjimky, jakoby se svět
najednou zastavil. Nastalo
mimořádné opatření a všichni
čekali, co bude dál. Naše škola
se od 11. března na základě
ustanovení vlády do odvolání
zavřela. Ovšem netrvalo dlouho
a začali jsme učit online pro nás něco naprosto nového,
pro žáky také. Docházelo
k nejasnostem i obavám, jak
tenhle koncept výuky
zvládneme. Po třech měsících
můžeme se vztyčenou hlavou

říct, že jsme se s tím poprali
na výbornou.
Přestože ne každému žákovi
vyhovovala online výuka,
dlouho neviděli své kamarády
a někteří si přáli, i když tomu
nevěřili, že to řeknou, být zpátky
ve škole, kvalita výuky si držela
po celou dobu velmi dobrou
úroveň. Nebyl čas na dohady
a pochyby, semkli jsme se jako
jeden celek a dělali vše pro to,
abychom navzdory překážkám
plnohodnotně nahradili
prezenční výuku. Právě

díky pozitivnímu přístupu
ze strany žáků, rodičů i učitelů
měla online výuka chvályhodné
ohlasy a dobrou zpětnou vazbu.
Také díky technické vyspělosti,
pravidelnému školení i zapojení
se do různých workshopů byla
naše škola dobře připravena
a usnadnila nám těžkou situaci.
Během měsíce května a června
byli žáci prvního, respektive
druhého stupně pomalu puštění
do školy, kdy někteří zůstali
doma a vyučovali se dále
prostřednictvím online přenosu.

Jak tuto situaci viděli samotní
žáci se dočtete níže. Děkujeme
žákům za jejich výkon,
odhodlání i studijní výsledky,
děkujeme také rodičům
za nekonečnou trpělivost, která
byla v některých případech
určitě vážně ohrožena,
a děkujeme také vedení školy,
učitelům a všem, kteří se aktivně
podíleli na chodu školy. Tato
situace nás nezastavila, ale
sjednotila ještě více, posilnila
a posunula dále. My jsme
Ludgeřovice!

I přesto jsme oslavili mnoho významných událostí

Naše škola vždy ráda oslavuje
významné dny jako Den Země,
Den dětí nebo Den učitelů,
ovšem na základě mimořádných
opatření jsme tyto dny oslavili
pouze na dálku. Neznamená to

však, že jsme si to neužili, ba
naopak!
Den Země nám opět připomněl,
že další planetu nemáme, a je
třeba se o ni náležitě starat
nejenom na její svátek, ale

Jak to zvládali žáci?
Michal Blejchař, 6.A
Svět se asi změní k horšímu,
nedodržují se pravidla, lidé
chodí hodně ven. Přínos vidím
v tom, že lidé mají čas udělat
domácí práce, děti se také
zapojují. Bere mi to kontakt
s kamarády a chybí mi škola,
kde se s nimi můžu setkávat.
Bere mi to možnost jít ven, kam
chci já, vidět se s kamarády
a volně se pohybovat. Nemůžu
jezdit na kole nebo chodit
do kroužku. Ale myslím si, že až
karanténa skončí, tak se to zase
dá do pořádku a my budeme
využívat možnosti komunikace,
tak, jak to využíváme
v současnosti, můžeme si nechat
poradit od učitele
díky videokonferenci, to se mi
moc líbí.

Petr Blahut, 6,B
Škola i děcka mi už chybí. V létě
asi nebudeme moct jezdit
na koupaliště a nemůžeme být
moc venku. Budeme muset nosit
roušky. V září se snad setkáme
všichni společně ve třídách
a bude už všechno normální.
Budeme muset více dodržovat
hygienu a pravidla. Všichni si
určitě přejeme, aby už to
skončilo. Snad už nebudou nutné
roušky. A jak to na mě působí?
Moc to nesleduju, spíše o tom
jen slyším, když se o tom mluví
doma. Myslím si, že není
podstatné sledovat “věc”, která
ve mně udělá jenom zmatek.
Musím to prostě vydržet a nejen
já, ale všichni ostatní, aby se to
zlepšilo co nejdříve.

každý den v roce.
Na facebookových stránkách
školy je také ukázka toho, jak
naši učitelé dělají planetu čistější
- třídění odpadu, snižování
spotřeby energie a mnoho
dalších aktivit.
Druhou každoroční akcí je Den
učitelů, vždy plný zábavy
a nových zkušeností; také

na tento den vytvořila naše škola
video na Facebooku.
Na Den dětí se školní družina
rozhodla i díky krásnému počasí
strávit tento den venku různými
hrami a soutěžemi, za které byly
děti také náležitě odměněny.
Výsledkem byla spousta zábavy,
skvělé výkony dětí a hlavně
úsměv na tváři.

Jiří Lazar, 6.C
Nikdy jsem si nemyslel, že bych
mohl zažít něco takového, co se
děje v dnešní době. Celé se mi to
zdá, jako bychom prožívali děj
nějakého filmu. Velice se mi
líbil postoj mnoha šikovných
lidí, kteří začali šít roušky
a snažili se zabezpečit i své
známé i neznámé. Tohle se jinde
myslím nedělo. Je vidět, že je
u nás hodně hodných lidí.
Nemyslím si, že si to jako lidé
zasloužíme. Na druhou stranu,
asi je zastavení výroby
a průmyslu dobré pro přírodu,
ovzduší a vodu na zemi. Svět už
asi nebude takový jako býval,
zůstane na dlouho mnoho
opatření, hodně firem zkrachuje
a bude velká nezaměstnanost.
Doufám, že bude brzy lék, který
to všechno zastaví a zase budou
všichni více v pohodě.

Valentýna Lukášová, 6.B
Karanténa nám toho hodně
vzala, ale i nabídla nové
možnosti. Jako každá věc má
i dobrou a špatnou stránku. Sice
nemůžeme moc chodit ven, což
mi upřímně zase nějak extra
nevadí a kysneme doma, ale je
náhle mnohem více času něco
dělat a pustit se do věcí, které
odkládáme.
Koronavirové “prázdniny”
pro mě byly na začátku šťastnou
událostí a přála jsem si, aby
neskončily. Mohla jsem si
odpočinout od školy, zbavit se
stresu, dělat plno věcí, na které
jsem předtím neměla čas.
Po čase ale mé nadšení začalo
upadávat a já dělala pořád
dokola ty samé věci, až se z toho
stal trochu stereotyp. V životě
jsem si nemyslela, že se někdy
budu těšit do školy.

STRANA 3 / 7

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ LUDGEŘOVICE, ŠKOLNÍ ČASOPIS

Ledňáčci se loučili s předškoláky

Krásné rozloučení s budoucími
prvňáčky zorganizovaly naše
paní učitelky z Mateřské školy
Ledňáčci. I když název školky
napovídá, že si děti poradí i se
zimou, určitě všichni přivítali
nádherné počasí, které bylo jako
stvořené na zahradní párty.
O zábavu se postaral Klaun
Hopsalín a jeho tanec s dětmi či
pouštění obrovských bublin.
Aby děti využily svého velkého
množství energie, uskutečnilo se
také spoustu her a soutěží. Za to

byly odměněny nejrůznějšími
cenami jako stužkami,
kšiltovkami a mnoho dalšími
věcmi, které slouží i jako
památka na školku. A co nesmí
chybět na konci každé vydařené
párty? Samozřejmě krásný
barevný ohňostroj! I na to klaun
myslel a vystřelil ohňostroj
ze stužek - děti byly šťastné
a dokonce se jim tento líbil více
než ten normální, protože, kdo
může říct, že si chytil a odnesl
domů kousek ohňostroje?

Valentýn ve znamení dobré věci

Školní parlament již loni ukázal,
že svátek svatého Valentýna se
neslaví pouze ve dvou, ale nese
poselství lásky mezi lidmi
všeobecně - i proto díky rodičům
a žákům naše škola finančně
i materiálně pomohla
potřebným. Letošní rok nebyl
výjimkou a zrodil se nápad
adoptovat zvíře z ostravské
zoologické zahrady. „Stejně jako
loni i letos jsme chtěli pomoci
nějakou finanční částkou

a zvířata nám přišla jako
výborný nápad, hlavně ohrožené
druhy. Proto jsme
prostřednictvím ankety vybrali
10 zvířat z této skupiny a žáci 1.
až 9. ročníků měli celý týden
možnost hlasovat, které zvíře
adoptujeme. Nakonec zvítězil
serval stepní s 98 hlasy. Od 10.
do 14. února byli k možnosti
zakoupení plyšáci, které přinesli
sami žáci a za symbolickou
částku si koupili plyšáka
nebo napečené valentýnské
buchty. Upřímně nás překvapilo,
kolik se toho během chvilky
prodalo a přineslo tak krásnou
částku, která činí 10700 Kč.
S radostí a úsměvem na tváři
jsme částku předali ZOO
Ostrava a udělali tak dobrou
věc.“ říká paní učitelka
Bartusková, jedna z vedoucích
členů školního parlamentu.

otestovat, musí vyplnit formulář
a my jsme moc rádi, že rodiče
mají zájem a děti testují. Letos
v červnu to bylo také v plánu,
ovšem na základě opatření jsme
museli testování přesunout
na jiný termín. Moc ráda bych to

uskutečnila během měsíce září,
abychom popřípadě našli nadané
a uměli s nimi lépe pracovat.
Na příští rok plánujeme pár
změn a také budeme mít naše
vlastní logo, ale to bych raději
nechala pod pokličkou.“
Pod pokličku se podíváme
v kroužku Prostřeno, který se
díky online setkání prakticky
nezastavil a jede naplno.
„Kroužek se schází jednou
za dva týdny a když jsme
nemohli být spolu fyzicky,
zařídili jsme se po svém. V daný
čas jsme se setkali online,
připravili si všechny ingredience
a pustili se do vaření, pečení
a smažení. Moc se mi líbila
i pomoc ze strany rodičů, kteří
ať už více nebo méně dětem
pomáhali a užili jsme si u toho
spoustu legrace.“

Klub nadaných dětí a Prostřeno

Klub nadaných dětí je projekt
pod záštitou společnosti Mensa
ČR, který má za cíl podporovat
nadané děti a poskytnout jim
širší perspektivu v jednotlivých
předmětech i v dalších oborech.
Konají se jednotlivé výjezdy
a exkurze obohacující znalosti
a dovednosti nadaných žáků.
Vedoucí tohoto klubu je paní
učitelka Fojtíková, které jsme se

zeptali na mnoho otázek
týkajících se nejen nadaných
dětí, ale také kroužku Prostřeno,
jehož průběh nezastavila ani
karanténa,
„Abychom poznali nadané dítě,
je třeba ho otestovat - a právě
o to se stará Mensa České
republiky, která zajišťuje plošné
testování žáků. Každý rodič,
který má zájem své dítě

Farmářské trhy

Farmářské trhy se těší v dnešní
společnosti velké oblibě, je to
možnost vyzkoušet něco
nového, koupit si opravdu bio
kvalitní výrobky a rozšířit si
i obzory v kulinářství. Proto se
naše škola rozhodla uskutečnit
farmářské trhy pro žáky
i veřejnost, které se uskuteční
18. září v areálu školy. Opět
jsme využili možnost popovídat

si s organizátorkou akce
a vedoucí projektu Skutečně
zdravá škola paní učitelkou
Hanou Halodovou. „Mě se ten
nápad líbil od začátku, chceme
se zaměřit na lokální potraviny,
ze kterých se dá vytvořit mnoho
zdravých, ale i chutných jídel již v minulosti proběhl Den
kulinářských dovedností, kde
děti byly velmi překvapené chutí
i množstvím variant dané
suroviny. Očekávám, že lidé
přijdou a rádi ochutnají čerstvé
zdravé bio produkty a společně
si vyměníme třeba i pár rad
a tipů. Je to zase možnost jako
škola ukázat, že nám na stravě
záleží a tyto trhy nás také
posunou k získání stříbrného
certifikátu projektu Skutečně
zdravá škola.“

Sovičky mají auto, Vrabčáci
vláček

Nový zahradní prvek v podobě
krásného akátového autíčka
na pružinách má Mateřská škola
Sovičky. Jakmile děti viděly
tuhle zábavnou atrakci, hned ji
musely vyzkoušet a nejen kluci,
ale i holky si autíčko zamilovaly
a shodují se, že to bude
na dlouhou dobu nejoblíbenější
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prvek na školkové zahrádce.
U Vrabčáků také došlo k mnoha
úpravám a zkrášlením, jednou
z novinek je dřevěný vláček,
na jehož zakoupení se podílelo
SRPDŠ. Tímto jim moc
děkujeme a věříme, že vláček
dopraví děti kamkoliv budou
chtít.
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Co nám karanténa dala
Již v článku na straně 3 jsme
zmiňovali, jak se naše škola
vypořádala s výukou online.
Ovšem přinášíme i naši verzi,
tedy z pohledu pedagogů, kteří
se také naučili plno nových věcí,
zajímavých i přínosných,
motivujících i překvapujících.
Za velmi krátkou dobu jsme se
tedy stali virtuálními učiteli,
kteří se pomalými krůčky
dostávali k jádru fungování
některých, pro nás ještě stále
nových, aplikací a metod výuky.
Nyní pojem Google Classroom,
Padlet, Socrative či
Storyboardthat zná několik
desítek dětí i rodičů. Pokud nás
technika nezachránila, tak nám
minimálně výrazně pomohla
realizovat jinak neuskutečnitelné
výuky.
Začalo tak období, kdy učitel
v úvodu hodiny pozdravil žáky,
zamával na kameru, poprosil
o vypnuté mikrofony a výuka se
mohla rozjet. Jako každé začátky
i tyhle nebyly jednoduché - kolik
učiva žákům zadat? Jak
zkontrolovat takové množství
úkolů? Je lepší, aby mi každý
žák poslal fotku vypracovaného
úkolu nebo stačí jen vědomí, že
ho určitě udělal? A co známky?
Věřte, že tyto otázky nám
některým nedaly v noci spát a i
my se snažili držet hodiny
na vysoké úrovni a zároveň
zařídit, aby se žáci i jejich rodiče
z toho nezbláznili. A teď ta
nejdůležitější otázka - povedlo
se nám to? Samozřejmě že
povedlo! Každý proces změny
trvá nějaký čas, proto i nám
došlo, že je to hlavně pro děti
nová situace, a bude trvat, než si

na tento systém zvykneme.
Přineslo nám to spoustu nového,
ovládáme aplikace, které lze
využít i v budoucnu. Jsme
schopni přinést do prezenční
výuky mnoho užitečných metod
a inovací, rozšiřovat si dále
obzory a vědět, že jsme
do budoucna připraveni. A co se
našim žákům nejvíce líbilo? Že
první online hodina začíná až
v 9 - což je přijatelnější než v 8
ráno. Také to, že učitelé
nepožadují, aby každé dítě mělo
zapnutou kameru, a proto se
nemuseli česat a strojit.
Z hlediska obsahu výuky byli
žáci potěšeni, že mohou písemně
do chatu napsat správnou
odpověď, i když učitel vyvolal
někoho jiného - mnohokrát totiž
vidíme ve škole zklamání žáků,

kteří „to taky věděli„ a učitel je
nevyvolal - to může vést
k demotivaci a myšlence „už se
hlásit nebudu, stejně zase vybere
někoho jiného„. Dalším plusem
je situace, kdy dítě dlouhodobě
chybí, a aby nebylo pozadu,
učitelé mají možnost vytvořit
individuální online výuku či
nahrát přenos z hodiny, který si
pak může žák zpětně přehrát.
Mnoho z nás uvítalo také různé
formy komunikace se žáky, ať
už prostřednictvím emailu, sms
zprávy nebo dokonce sociálních
sítí - i to napomohlo soudržnosti
a spolupráci s našimi studenty.
Jsme velmi rádi, že i od rodičů
přicházely povzbudivé
a pozitivní zprávy, ve kterých
oceňují naši práci a sami si
na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké

to je učit se s dítětem celé
dopoledne, mnohdy i odpoledne.
Po této zkušenosti často
humorným způsobem
popisovali, jaká situace vládne
doma a čekali, kdy se opět
otevřou dveře naší školy. Ovšem
bez spolupráce s rodiči by
situace nebyla tak zvládnutá za což jim velmi děkujeme.
Sečteno, podtrženo, jsme
v konečném důsledku rádi, že
jsme si mohli projít novou
a náročnou výzvou, ale zároveň
nás těší, že tohle období
skončilo a doufejme, že se už
nevrátí. Ale pokud by se přece
jen vrátilo, my budeme
připraveni, protože MY JSME
LUDGEŘOVICE!!!

bylo přítomno při těchto
workshopech. Paní učitelka
Nevřelová nám poskytla pár
postřehů: „Připravily jsme si
online setkání, na kterém jsme
vysvětlovaly aplikace Piccolage,
Jamboard, Padlet a Classkick,
současně i jejich použití
v různých předmětech. Cílovou
skupinou byli učitelé prvního
a druhého stupně základních
škol.
Po každé ukázce jednotlivé
aplikace jsme dávaly lidem
prostor na zpětnou vazbu,
vysvětlily různé nejasnosti
a odpověděly na otázky.
Na konci celého webináře jsme
dostaly velmi krásnou pochvalu
od účastníků, což nás potěšilo
i namotivovalo, opět se tak naše
škola krásně prezentovala.
Pro mě to byla velmi přínosná

zkušenost jednak z hlediska
nových možností prezentace
a jednak i šíření a sdílení naší
práce s ostatními lidmi, kteří se
nebojí změny a rádi zkouší nové
inovace ve školství. Jelikož
mohu srovnat GEGfest
prostřednictvím online setkání
a „naživo„ více mi vyhovuje ten
fyzický kontakt, protože tam
mají lidé možnost se zeptat hned
a i pro mě je to více užitečné,
když vidím na obličejích
pochopení, spokojenost a další
emoce. Ovšem online webináře
nechci a ani nemohu hodnotit
negativně, je to určitě velmi
dobrá varianta, jak se podělit
o zkušenosti na dálku, například
s pedagogy z různých koutů
světa.“ Všechna videa jsou
k dispozici na YouTube kanále
stránky Učíme nanečisto.

GEGfest tentokrát na dálku

Během měsíce května proběhl
GEGfest, tedy setkání otevřené
komunity učitelů, kteří rádi
používají moderní technologie
ve výuce. Za normálních
podmínek by se tohle setkání
konalo v Praze, ovšem
z hlediska pandemie pořadatelé
vymysleli zajímavou variantu,
a to workshopy prostřednictvím
online webinářů. Mnoho našich
učitelů uskutečnilo své online
workshopy. Tento jedinečný

online vzdělavací týden zahájili
paní učitelka Fojtíková společně
s panem ředitelem Karlem
Moricem (Socrative a Kahoot),
dále následovaly paní učitelky
Nevřelová a Bartusková (iPad
v akci), Alena Rajnochová
a Milena Svrčinová (SeeSaw)
a vše zakončila paní učitelka
Šílová společně s našim rodilým
mluvčím Reevesem (aplikace
Storyboardthat). Je třeba říci, že
návštěvnost webinářů byla velmi
vysoká - sedmdesát až sto lidí
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Deváťáci se loučili

Ve čtvrtek 25. června se
uskutečnilo tradiční slavnostní
předávání vysvědčení našim
žákům devátých ročníků, kteří se
stali absolventy. Nebyla to
jednoduchá cesta, zvlášť
v posledních měsících, ovšem
nakonec vše dobře dopadlo.
A jak vypadal program? Stává se
již tradicí, že žáci si připraví
prezentaci složenou z fotek
a videí od nejútlejšího věku až
po současnost, a ani v tomto
případě nebyla nouze o vtipné
momentky, dávno zapomenuté
fotky a videa, u kterých se
všichni zúčastnění od srdce
zasmáli. Žákům poté bylo
předáno vysvědčení se
slavnostní šerpou, zaznělo
poděkování rodičům i učitelům
a slovo si vzal také starosta obce
Ludgeřovice Mgr. Daniel
Havlík, starosta obce
Markvartovice Ing. Pavel
Myslivec, paní místostarostka
obce Ludgeřovice Ing. Alena
Janošová a nesmělo chybět ani
slovo pana ředitele Mgr. Karla
Morice. Všichni mluvčí se
shodli na tom, že blížící se
konec roku a ukončení povinné
školní docházky nebyl
pro deváťáky lehký, ale i přesto

ocenili jejich snahu a píli
při přijímacích zkouškách
na střední školy.
„Každý den něco končí, ale
i něco začíná,“ tak zněla slova
paní místostarostky, která nesou
v sobě mnoho pravdy a moudra,
vždyť teprve teď, i když si to
žáci ještě neuvědomují, jim
začíná nová etapa jejich životů
určující další směr, kterým se
budou ubírat. Jejich třídní učitelé
neskrývali smutek, ovšem i pro
ně bylo úlevou, že většina žáků
dosáhla svých vysněných škol.
„Samozřejmě, že jsem smutná,
vždyť jsme spolu prožili tolik
skvělých let. Už se na ně
nedívám jako na malé, ale
skutečně z nich vyrostli lidé,
kteří mají vlastní názor a o
kterých jsem ubezpečená, že si
i v těžkých situacích poradí.
Byly to skvělé roky a já jim přeji
v životě jen to dobré, věřím, že
nás vždy rádi navštíví a budou
se vracet tam, kde to všechno
začalo,“ říká třídní učitelka nyní
už bývalé 9.A Mgr. Miroslava
Poštulková.
Samozřejmě i třídní učitel z 9.B
Mgr. Jan Schreier se ke konci
základní školy vyjádřil: „Tuto
třídu jsem dostal před třemi lety,

pamatuji si to jako včera. A v
září že nastupují na střední
školu? Ani se mi tomu nechce
věřit, každopádně je to skvělá
parta, která se umí podržet
a povzbudit navzájem, užil jsem
si s nimi spoustu těžkých, ale
i skvělých chvil - a ty zůstanou
napořád. Určitě budou stateční
na středních školách a i když to
někdy jednoduché nebude, oni to
zvládnou. Udělá mi vždy radost,
když se na nás přijdou podívat.“
Také žáci se vyjádřili ke
skvělým rokům na škole,
například Tereza Kramná, která
neskrývala smutek: „Konec
školního roku jsem moc nestihla
vnímat. Byli jsme doma dlouho
a pak najednou konec devítky. Je
mi líto, že zrovna letos,
když končíme, nás postihla
taková věc, ale jsem moc ráda,
že jsme se mohli normálně
rozloučit a udělat si ten jeden
den takový hezký.Na rozlučce
jsem si zatančila, se všemi
spolužáky si popovídala a moc
jsem si to tam užila. Všichni mi
budou strašně chybět. Pořád mi
nedochází, že už se tam
po prázdninách nevrátím
do lavice a neuvidím všechny
svoje oblíbené učitele a moje
milované spolužáky. Věřím, že
i po škole se budeme vídat
a dělat srazy.“
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Kromě třídních učitelů dostali
na slavnostním ukončení také
malý dáreček i ostatní
pedagogové, kteří žáky
doprovázeli tou dlouhou poutí
a ne vždy to bylo jednoduché což přiznali i samotní žáci.
Program byl ukončen promluvou
třídních učitelů ke svým
bývalým svěřencům. A co nesmí
chybět na každém konci? Přece
pořádný večírek! Ten si žáci
uspořádali v Kulturním domě
v Markvartovicích a k tomu
nesmělo chybět spoustu zábavy.
Věříme, že si naši absolventi
užili den přesně tak, jak si ho
užít chtěli, a vždy budou rádi
vzpomínat na školu, která jim
poskytla znalosti, zkušenosti
a bezpečné zázemí. Stejně jako
ptáci učí létat svá mláďata
i učitelé dali studentům vše
potřebné k tomu, aby se mohli
s radostí rozlétnout do všech
koutů světa. A kdyby náhodou
neznali směr, vždy mohou
navštívit své hnízdo, Základní
školu Ludgeřovice, která jim
poskytne oporu, bezpečí a znovu
je navede správným směrem.
Naše milé devítky, okuste život
s chutí a touhou poznat nová
dobrodružství, studujte, bojujte,
nevzdávejte se a vydržte.
Radujte se, smějte se,
vzpomínejte a buďte šťastní!
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Výtvory od našich žáků

Naši milí čtenáři,
věřím, že poslední číslo našeho
časopisu ve školním roce
2019/2020 Vám přineslo spoustu
zábavy, odreagování
i zajímavých informací. Příště se
můžete těšit opět na rozhovory
se žáky, reportáže z výletů
a mnoho dalších. Od září
přibude pár změn; proto věřím,
že časopis se bude těšit stále
větší oblibě.
Konec školního roku se nakonec
aspoň trochu přiblížil takovému,
v jaký jsme my učitelé doufali,
a věřte, že mohu mluvit
za všechny kolegy, když jsem
neskrýval radost při pohledu
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na zaplněnou třídu svými žáky.
I když děti trávily mnoho dní
doma, přece jen ty pravé
prázdniny jim začínají až nyní.
Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být
zavření a pocítit jakousi bezmoc.
Proto si važte přírody, čerstvého
vzduchu, volnosti a hlavně si
pořádně odpočiňte.
Krásné prázdniny všem!

Mgr. Michal Adámek
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