
Příroda usíná – škola žije 

Podzimní dny, týdny a měsíce jsou ve škole těmi nejaktivnějšími. Opakujeme učivo minulého školního roku a 
hned navazujeme novým, aby ani chvíle nepřišla nazmar. Výuka v naší škole je kvalitní a velmi pestrá – střídá se 
vyučování ve třídách a odborných učebnách s exkurzemi a projektovým vyučováním. Dáváme přednost 
činnostnímu učení, skupinové práci, sportujeme, soutěžíme, bereme děti za kulturou, zveme zajímavé hosty. 
Snažíme se o to, aby škola děti bavila a vše co děláme, dávalo smysl nám, dětem i rodičům. 

V posledním období zorganizovali vyučující dějepisnou exkurzi pro žáky 6. třídy do Prahy, kde se v Národním 
muzeu podívali do expozice pravěku a zároveň si připomněli svátek svatého Václava přímo „u koně“.  

Osmáci tentokrát cestovali do Brna na multimediální výstavu s názvem  Rudolf II. ožívá a seznámili se také 
s centrem a památkami naší blízké jihomoravské metropole. 

Významný svátek vzniku samostatného Československa připomněli všem svým putovním pásmem děti z 9. třídy. 
Je prima učit se navzájem. Zároveň se s paní učitelkou Tomkovou zapojili do projektu Krokus Židovského muzea 
Praha a vysázeli kolem pomníku padlých v 1. světové válce a obětí holokaustu žluté krokusy – symbol Davidovy 
hvězdy. 

V rámci divadelního předplatného navštívili všichni žáci jedno představení ve žďárském divadle. Ti mladší o počasí 
a ročních obdobích, starší program Démoni současnosti zaměřený na prevenci. 

Úplně všichni se těšili na projektový den k Halloweenu, který tradičně chystali deváťáci tentokrát ve spolupráci 
se svým třídním Štěpánem Prokopem. Jednotlivá stanoviště byla perfektně připravená a i obsah byl velmi 
různorodý – napínavé texty, lektvary, zajímavé úkoly, všichni v maskách a jakési tajemno v celé škole. Do toho 
pravé halloweenské menu včetně dýňové polévky i gumových pavouků. Tento svátek děti opravdu baví.  

Děti z 1., 2. a 3. ročníku si formou projektového dopoledne zpříjemnily také svátek svatého Martina – lidská 
dobrota, skromnost a pomoc v nouzi – to jsou základní hodnoty, které se od Martina učíme a samozřejmě husa, 
víno a rohlíčky jsou dobrým bonusem navíc. Děti ze 4. a 5. ročníku byly stejný den na návštěvě u hasičů ve Žďáře, 
kde se seznámily zblízka s jejich náročnou a nebezpečnou prací. Prohlédly si a vyzkoušely zajímavou techniku.  

Abychom podpořili jejich čtenářskou gramotnost, navštívili šesťáci 2x okresní knihovnu ve Žďáře. Seznámili se 
s vývojem písma, historií knihtisku i prvních knih a zároveň se dozvěděli nové knižní tipy i to, jak se stát 
pravidelným čtenářem. Zajímavá byla přednáška na téma Žďárské pověsti a závěrečný kvíz byl pro všechny 
hračkou. Děti z 2. stupně se opět po roce setkaly s pane Vítem Bohumilem Homolkou, který jim zprostředkoval 
své osobní zkušenosti se samizdatovou literaturou a dobou před sametovou revolucí.  

Dalším milý hostem, který byl u nás už podruhé, je cestovatelka a fotografka paní Blanka Sadílková. Tentokrát se 
sešla s  nejmenšími dětmi a povídala si s nimi mimo jiné o tom, jak se chovat v džungli a jak správně dýchat podle 
mnichů šaolinského kláštera. 

Důležitou součástí školního života je i pohyb a sport. Na 1. stupni se děti věnovaly dopravní výchově, proběhly se 
se svými draky při tradiční drakiádě a úplně všichni si zabruslili na zimním stadionu. Prvňáčkům byli opět oporou 
jejich patroni z deváté třídy už ve svých letošních absolventských mikinách a doslova si vyzkoušeli, jak prima je 
mít se o koho opřít. Velkou radost sobě i nám udělal tým házenkářů ze 4. a 5. ročníku, kteří pod vedením Pavly 
Prokopové už už sahali po zlatu na turnaji na 5. ZŠ ve Žďáře. Konečné druhé místo bylo úspěchem i motivací pro 
příště. 

Děti z 8. a 9. třídy navštívily v rámci volby povolání Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou a také bohatě obsazený 
Festival vzdělávání v Domě kultury. 

V rámci vzdělávání pedagogů jsme přijali pozvání na dvě pražské konference – S asistenty k lepší škole a Zástupce 
v dobách dobrých i zlých, kde byla oceněna naše zástupkyně ředitelky paní Irena Pechová cenou Zlatá karabina. 

K podzimu ve škole už tradičně patří příprava komunitní akce spojená se společnými čtvrtletními třídními 
schůzkami. Tentokrát jsme zvolili jako motto výročí 300 let kostela na Zelené hoře. Kromě prohlídky školy spojené 
s ukázkami činností dětí v jednotlivých dílničkách, jsme pozvali všechny na zajímavou besedu s panem farářem 
Vladimírem Záleským o Santinim v Čechách proloženou barokními houslovými skladbami. 

Přejeme všem hodně zdraví, energie a optimismu!                                                        Romana Chlubnová 



Více ze života školy na webu zspolnicka.cz a facebookovém profilu zsamspolnicka. 


