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ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ
ROK 2020 - 2021
Přečtěte si úvodní slovo ředitelky
naší školy paní Mgr. Yvety Hruškové

PROJEKT LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE
Chcete vědět, co všechno programy
zahrnují?
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Školní rok 2020/2021 - úvodní slovo ředitelky školy

Naše škola v době koronaviru
Ve 2.pololetí minulého školního
roku přišla 10.března zpráva, že
se s okamžitou platností zavírají
všechny základní školy
v republice. Slovo koronavirus
se skloňovalo ve všech pádech.
Zavřeli jsme školu, začali jsme
posílat žákům úkoly a čekali
jsme na informace z ministerstva
školství, jak bude vzdělávání
probíhat. Situace byla
nepřehledná, informací málo, tak
učitelé v rámci svých možností
začali vyučovat online. Na 1.
stupni využili Skype a Hangouts,

na 2. stupni vznikla platforma
Google Classroom, kde se
vyučující různých předmětů
domluvili a zadávali společné
badatelsky orientované projekty.
Některé paní učitelky nahrávaly
výuková videa na YouTube.
S informační technikou
a novými programy se nově učili
nejen žáci, ale i většina učitelů.
Za to patří všem obrovská
pochvala. Nezaháleli ani ostatní
zaměstnanci a paní školnice
např. šila roušky přerovským
občanům. Zápis do 1. třídy i do
mateřské školy proběhl zcela
netypicky elektronickou formou
bez přítomnosti dětí i rodičů.
V době uzavření školy jsme
zprovoznili školní knihovnu
online, aby si mohly děti
půjčovat knihy přes internet.
Přesto jsme všichni nedočkavě
čekali na zprávu, že můžeme
opět školu otevřít. Jakmile to
bylo možné, neváhali jsme ani
vteřinu a žáky 9. tříd jsme 11.5.
přivítali v rouškách, aby se
mohli intenzivně společně
připravovat na přijímací zkoušky

na SŠ. Potěšila nás zpráva, že
všichni byli přijati. Dětem z 1.
stupně jsme umožnili vstup
do školy 25.5. Nabídky využilo
65% žáků. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem
vyučujícím, kteří do práce
nastoupili a podařilo se nám tak
zajistit téměř běžný provoz
školy. Děti byly v kolektivu, už
nemusely psát úkoly doma
a společně si převzaly
vysvědčení, které bylo tentokrát
více motivační než vypovídající
o úrovni znalostí a dovedností
žáků. Poděkování náleží
i rodičům, kteří se obětavě
věnovali vzdělávání svých dětí.
V letošním školním roce jsme se
nemohli dočkat 1. září a tradičně

ZŠ A MŠ PŘEROV NAD LABEM

jsme přivítali prvňáčky. Do lavic
usedli všichni žáci. Netěšili jsme
se z běžné výuky moc dlouho.
Od 10.9. jsme museli zavést
nošení roušek ve společných
prostorách a 18.9. se zavedla
pro žáky a pedagogy na 2. stupni
povinnost nosit roušku i ve třídě.
Opět bylo ze všech sdělovacích
prostředků slyšet nejčastěji slovo
covid a nakažených rychle
přibývalo. V říjnu jsme dle
pokynů MŠMT zrušili všechny
kroužky a jedna třída dokonce
musela od 12.10. do karantény.
Žáci na 2. stupni měli tzv.
střídavou výuku,
ale od 14.10. vláda opět zavřela
všechny školy a žákům
i učitelům, nastala distanční
výuka, letos již povinná
pro všechny zúčastněné. Tato
situace se pro naše žáky
před Vánocemi krátce změnila ,
ale s nástupem nového roku byla
distanční výuka opět obnovena
s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků.
Proto přeji nám všem, aby tato
doba rychle pominula a mohli
jsme se zase sejít, organizovat
společné akce a všichni se
vzdělávat prezenčně ve škole.
Mgr. Yveta Hrušková
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Zapojili jsme se do projektu Les ve škole - škola v lese

V letošním školním roce jsme se
zapojili do projektu Les ve škole
- škola v lese.
V České republice je v programu
Les ve škole více než 400
základních škol, přírodovědných
kroužků nebo družin a zhruba 15
000 žáků.
Projekt v ČR probíhá již více
než 19 letSamotnou výuku na školách
realizují přímo pedagogové
podle připravených ročních
plánů.
Myšlenku učit se nejen o lese

přímo v lese, na které program
stojí, sdílíme spolu s dalšími cca
4000 školami z 28 zemí světa.
Všichni jsme součástí
mezinárodní organizace LEAF Learning about Forests. Naše
zkušenosti jsou celosvětové, a to
se počítá!
Bohužel k naší smůle byly naše
aktivity vyhlášením nouzového
stavu pozastaveny. A tak nám
nezbývá než doufat, že se co
nejdříve do školy vrátíme,
abychom mohli v našich
aktivitách pokračovat.

Přecházíme na druhý stupeň

Přestože jsme byli ve škole
docela krátce, něco se nám již
podařilo realizovat.
V září žáci naší školy navštívili
Vodní dům v Hulicích, kde se
v krásné krajině kolem řeky
Želivky a v blízkosti vodní
nádrže Švihov seznamovali
s významem vody v krajině,
s pravidly ochrany vody
a hospodařením s ní, ale také
s jejími fyzikálními vlastnostmi
a v neposlední řadě také jako

Den proti rakovině 30. září

Český den proti rakovině je
nejstarší sbírka v ČR, která se
pravidelně koná již od roku
1996.
Začal nám další školní rok a na
druhém stupni jsme přivítali
šesťáky.

Slušnost,

Ti se na třídnické hodině shodli
na společných pravidlech,
kterými se chtějí a pokusí celý
školní rok řídit.

respekt,

Přejeme, ať jim to vydrží nejen
ve školním roce, ale po celý
život.

kamarádství

a vzájemná tolerance .

s nezbytnou podmínkou
pro život . Této školní akci je
věnován samostatný příspěvek
v tomto čísle.
Kromě této společné aktivity se
do projektu zapojují samostatně
i jednotlivé třídy naší školy.
O tom, jakými způsoby se to
děje , se dočtete na následujících
stránkách .

Cíle této sbírky:
1. Přinést veřejnosti informace
o prevenci rakoviny
prostřednictvím rozdávaných
letáčků.
2. Za nabízené kvítky měsíčku
lékařského získat prostředky
na boj proti rakovině –
na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické
výuky, výzkumu a vybavení
onkologických center.
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I letos jsme se zapojili do této
akce a mohli jste si u nás koupit
známé žluté kytičky.
Akci organizovali již tradičně
naši deváťáci. V obci jsme
prodávali od 8,30 do 9,30 hodin
a všechny kytičky jsme prodali.
Každý rok je sbírka věnována
jinému typu nádorového
onemocnění. Se zakoupenou
kytičkou obdržíte i letáček
k aktuálnímu tématu nádorového
onemocnění.
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Takhle jsme se učili o vesmíru v 6. třídě

Den boje proti rakovině 30. září

I letos jsme se zapojili do této
akce a mohli jste si u nás koupit
známé žluté kytičky.
Akci organizovali již tradičně
naši deváťáci.
V obci jsme prodávali od 8,30
do 9,30 hodin a všechny kytičky
jsme prodali.
Český den proti rakovině

Svět očima žáků 7.ročníku a třídnická hodina
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Učíme se venku 6.třída Přírodověda

Počítání s Matýskem v 1. třídě

Projekt podzimní matematika
1. ročník - Matýskův obchod
Na konci září jsme si uspořádali
v rámci prvouky výstavku
zeleniny, kterou jsme využili
také při naší výuce matematiky.
Nejenže jsme museli při nákupu
správně pojmenovat nakupované

zboží, ale také jsme se museli
rozhodnout, jaké množství si
můžeme za naše peníze koupit.
Na jednu hodinu se z nás stali
prodejci a kupující a vyzkoušeli
jsme si, zda bychom mohli jít
nakupovat do běžného obchodu
a také, zda bychom už dokázali
někomu něco prodat.

Také jsme si vyrobili vlastní
peníze, za které jsme nakupovali
a na závěr jsme si spočítali,
který obchodník prodal nejvíce
zboží a utržil nejvíce peněz.
Prodávání a nakupování se nám
dařilo a moc nás bavilo.
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Návštěva Vodního domu Hulice program Vodník Švihák
Dne 18. září se naše první, druhá
a třetí třída vydaly na letošní
první školní výlet autobusem.
Cílem naší cesty byla návštěva
Vodního domu v Hulicích
v blízkosti vodní nádrže Švihov
na řece Želivce.

Na toto místo jsme se vypravili,
abychom lépe poznali význam
vody nejen pro nás, ale i pro
živočichy, kteří v ní žijí a také
prozkoumali její vlastnosti
na venkovních vodních
atrakcích. Ty se nám líbily

opravdu hodně a pěkně jsme si
je užili.
Po prohlídce Vodního domu nás
paní průvodkyně odvedla
k malému jezírku, kde jsme se
seznamovali s vodními
živočichy. To nejlepší na nás ale

Fotoreportáž

Takhle jsme lovili a zkoumali
své úlovky z mokřadu. Vůbec
jsme netušili, co všechno
objevíme.

Nyní už víme, jak vypadá larva
vážky a co je plovatka bahenní.
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čekalo u močálu, kde naším
cílem bylo nalovit živočichy,
kteří tam žijí. Náš lov byl
úspěšný, a tak nám v síťce
uvízla plovatka bahenní, larva
vážky a jiní drobní obyvatelé
zdejšího mokřadu.
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Čertovský den na školní zahradě
Mikulášská nadílka
V letošním roce je mnoho věcí
jiných a tak i tradiční
Mikulášská nadílka proběhla
letos jinak.
Čerti s Mikulášem a anděly našli
nové útočiště na školní zahradě,

kde pro mladší děti připravili
Stezku odvahy a zručnosti.
Ty musely proběhnout slalom,
dostat se přes čerty, přejít
po laně, přeskákat obruče,
přeběhnout lavičku a proběhnout
ještě jeden slalom.
Potom už je čekal Mikuláš

Z čertovského dne ve škole

Přecházení po laně

Čertíci v 1. a 2. třídě
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s anděly, kteří je za básničku
nebo písničku podarovali
pitíčkem a oplatkou.
Čertům i dětem, také paním
učitelkám se celá akce venku
moc líbila. A už se těšíme, až se
k nám čerti zase za rok vrátí.
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Dopravní hra pro děti i rodiče

I v době distanční výuky pro nás
bylo důležité dostat děti ven
na vzduch.
Vyzývali jsme je ke sbírání
přírodnin a vyrábění různých
obrázků z nich, ale nejvíc dětí se
zapojilo do venkovní hry
zaměřené na dopravní značení
v Přerově nad Labem. Do hry se
děti mohly zapojit dobrovolně
a často ji plnily celé rodiny.
Každý účastník obdržel mapu
části obce, na které bylo
zakresleno 12 rámečků, které
odkazovaly na umístění
dopravních značek.
Na každé z těchto dopravních
značek byla nalepena slabika.

Dopravní hra pracovní list

Když děti našly všechny značky
a opsaly si slabiky, vznikla jim
zpráva, která zněla: Dopravní
značení, to pro mě nic není.
Úkolem samozřejmě bylo také
dopravní značky poznat
a pojmenovat.
Kromě toho si děti měly všímat
dalších důležitých značení, které
v obci máme.
Zjistily tak, že Přerovem
prochází žlutá a zelená turistická
značka, dále zjistily vzdálenost
mezi hostincem a secondhandem
a v průběhu plnění zadání si
všímaly i nebezpečných úseků
na cestě do školy.

V neposlední řadě jsme děti
vyzvali, aby navrhly nějakou
dopravní značku, která podle
nich v obci chybí.
Často se opakoval chybějící
přechod pro chodce na více
místech v obci, někdo by zde
uvítal třeba semafor či stezku
pro cyklisty.
Nejzajímavější a možná
i nejvtipnější byl návrh Pozor
kachny!, který se také objevil
víckrát.
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Do hry se zapojily především
žáci z 1. stupně často i se svými
rodiči.
Kromě samotné zábavy
při procházce obcí čekala na děti
po zaslání vyluštěné zprávy
sladká odměna.
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Práce žáků během distanční
výuky

Z podzimních procházek v okolí
naší obce jsou i tyto fotografie
žáků.
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Učíme se venku

A také jsme sportovali...

Poznáváme les
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Naši deváťáci nás již brzy opustí...

HOP A SKOK DO LAVIC

