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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé 
školy, 
napsat úvodní článek do našeho školního časopisu se mi nyní zdá poněkud složitější 
než dříve. Hlavou se mi honí řada témat, o kterých bych se ráda zmínila, ale na to 
by mi nestačilo ani celé číslo Zpravodaje, natož jedna stránka. 

 Všichni zažíváme přinejmenším ZVLÁŠTNÍ období. Ze všech stran jsme 
zásobováni řadou zpráv a informací o situaci, která se v různých směrech dotýká 
každého z nás –  KORONAVIROVÁ PANDEMIE.

 Pokud předpokládáte, že budu psát právě o ní, jste na omylu. Rozhodla 
jsem se psát o věcech pozitivních a povzbuzujících. Těch není nikdy dost!

 Škola je živý organismus a spousta věcí se v ní děje, i když to tak možná 
navenek nevypadá. O tom se mohli přesvědčit hned 1. září žáci všech tříd  
v 1. poschodí na budově 68 (budova do ulice). V letních měsících se nám podařilo 
ve třídách vymalovat a vyměnit starou podlahovou krytinu za novou. Výměny 
podlahy, vymalování i nového vybavení se dočkala také výdejna stravy. 

 Rovněž budova 70 (ve dvoře) nepřišla zkrátka. Zde se podařilo  
s pronajímatelem budovy domluvit dokončení modernizace žákovských i učitelských 
toalet a úklidové místnosti. Rekonstrukce začala před dvěma lety a postupovala 
od 2. poschodí směrem dolů. Na konci srpna letošního roku byla k naší radosti 
dokončena. 

 Milým překvapením byla pro všechny pedagogy na začátku školního roku 
zpráva, že škola obdrží od MŠMT účelovou dotaci k nákupu ICT techniky pro 
případnou distanční výuku. Na základě podrobného zmapování požadavků učitelů 
jsme pořídili notebooky, tablety, sluchátka s mikrofony, webkamery a další vybavení, 
které pedagogům a hlavně žákům usnadní a především zkvalitní nejen distanční, ale 
také prezenční vzdělávání. 

 Z důvodu zkvalitňování výuky ve škole jsme se v době distanční výuky pustili 
do realizace rozsáhlého projektu, který obnáší rozvedení pevného internetového 
připojení do všech tříd a kanceláří na obou budovách školy. Na samotné realizaci 
tohoto záměru se podílí mužská část pedagogického sboru ve spolupráci s panem 
školníkem. Z výše uvedených informací je patrné, že nezahálíme a snažíme se naše 
plány neodkládat na tzv. lepší časy. 
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Milí rodiče, žáci a zaměstnanci školy,

před námi je jedno z nejkrásnějších období roku – Vánoce. Moc nám všem přeji, 
abychom je prožili v pohodě a klidu, bez obav o zdraví naše nebo našich blízkých. 
Také doufám, že v roce 2021 doženeme vše, co nám rok 2020 neumožnil. Těším 
se na spoustu akcí, zájmové kroužky, školu v přírodě, den otevřených dveří, školní 
slavnost, jarmark... 

 Zároveň vám všem děkuji, že jste toto nesnadné období zvládli a dokázali 
se vyrovnat se všemi nároky, které na vás byly nejen ze strany školy kladeny. 

Do nového roku 2021 všem přeji hlavně pevné zdraví a radostnou mysl 
s vírou, že zase bude líp!  
Lenka Herzová, ředitelka školy 

Distanční výuka 
 V době druhé vlny epidemie Covid – 19 jsme opět vzdělávali žáky formou 
distanční výuky. Od jarních měsíců, kdy jsme uzavření škol a přechod na distanční 
výuku řešili bez přípravy, jsme od 2. 11. začínali již s kvalitnějším vybavením, se 
získanými zkušenostmi a také lepší organizací. Nejvýraznější změna je v tom, že na 
rozdíl od jara je nyní distanční výuka pro žáky povinná.

 Nákup lepšího vybavení nám umožnily finanční prostředky, které jsme 
obdrželi ze státního rozpočtu, a také sponzorské dary firem, politických stran  
i nadací. Šest zánovních notebooků bylo darováno konkrétním žákům p. Bártou  
z České pirátské strany a k zajištění techniky žákům ze sociálně slabých rodin 
přispělo zapojení školy do projektu „IT pro děti“ manželů Tykačových.

 Samotnou výuku jsme zahájili podle rozvrhu v pondělí 2. 11. v 8:00 
hod. V rozvrhu byly zastoupeny všechny vyučovací předměty (neučily se pouze 
výchovy). Abychom naplnili ideu naší školy, probíhaly v on-line formě i komunikace 
a individuální péče školních psycholožek.  

 Do výuky se podařilo zapojit 90 % žáků. Mile nás již první den překvapila 
účast na výuce, většina žáků se připojovala ke schůzkám přesně podle rozvrhu 
a v rámci svých možností se děti snažily spolupracovat s vyučujícími. Vyskytly se 
samozřejmě i problémy, naštěstí většinou řešitelné. Moc nás potěšila i schopnost 
žáků pomáhat si navzájem s nástrahami techniky.  

 V době distanční výuky jsme společně s paní ředitelkou uskutečnily i hospitace.  
S úrovní výuky jsme byly velice spokojeny. 

 Chtěla bych poděkovat dárcům techniky i rodičům a žákům za jejich 
nasazení. Také děkuji i našim učitelům, kteří skvěle zvládli situaci, která byla ještě 
nedávno realitou leda v románech. 

Děkuji  Vám všem!

Věra Piňosová, zástupkyně ředitelky

Betlém vytvořili žáci VII. tř. pod vedením paní učitelky Jany Coufalové
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Vánoční soutěž
Chceš se přesvědčit, co všechno víš o Vánocích? Mají dlouhou tradici, není to 
jen večer, kdy se sní kapr a rozdají dárky, a pak si člověk užije prázdniny. Zkus 
odpovědět na vánoční otázky.

Pokud budeš chtít, odpovědi napiš a odevzdej paní učitelce Ludmile Račanské 
(přízemí budovy 70). Nejlepší luštitel vyhraje cenu.

1. Co znamená latinské slovo advent?

__________________________

2. Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu?

___________________________________________________________

3. Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky?

______________________________________________________

4. Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm muzika?

_________________________________________________________

5. Co bylo hlavní složkou pučálky - oblíbeného pokrmu z pohanských 
dob?

____________________________________

6. Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka 
nebo húska?

__________________________________

Pokračování projektu INSPIRO – 
podpora žáků při vstupu na trh práce
 ZŠ Palackého je i v tomto školním roce zapojena do projektu INSPIRO 
– podpora žáků při vstupu na trh práce. Projekt navazuje na loňský školní rok 
a je realizován od září do prosince 2020.  Účastní se ho žáci 8. a 9. ročníků, 
kteří budou v blízké budoucnosti řešit změnu školy. Hlavním cílem projektu je 
pomoci žákům vybrat vhodnou školu a budoucí povolání. Jednou měsíčně absolvují 
žáci pod vedením Mgr. Lenky Maléřové (metodická vedoucí pro podporu žáků 
s  SVP při vstupu na trh práce v Jihomoravském a Olomouckém kraji) a školních 
psycholožek Martiny Štefkové a Terezy Vlčkové dvouhodinový program. Programy 
jsou tematicky zacílené a věnují se např. finanční gramotnosti, silným stránkám  
a dovednostem, motivaci, vybraným oborům atd. Další částí projektu jsou exkurze 
na vybraná pracoviště a povolání. V současné době se připravuje distanční verze 
exkurzí, které by mohli žáci absolvovat online. 

 Projekt INSPIRO je skvělým doplněním kariérového poradenství, které na 
škole realizuje školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Martina Štefková, školní psycholožka
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Gábinův koutek vtipů

Žák 5. třídy Gábin moc rád vypráví vtipy. A protože smíchu není nikdy dost, alespoň tři  
z nich uvádíme. Zlepšily Vám v této náročné době náladu?

Víte, co řekne hluchý muž na koncertě? 

Tady něco nehraje.

Muž leží na smrtelné posteli, čeká na smrt a najednou ucítí vonět koblihy, dobré 
koblihy, které měl rád. Sebere všechnu svou poslední sílu a natahuje se po koblize. 
Už už se k ní jeho ruka blíží, když ho najednou žena přes ni pleskne a říká: „Nešahej 
na to, to je na tvůj pohřeb!“

Kamoš říká kamošovi:  

„Víš, proč si slon barví nehty?“  

„Ne.“   

„No,  aby se schoval v lentilkách.“  

„Cože?“ 

„Ty už jsi viděl slona v lentilkách?“   

„Ne.“   

„Tak vidíš, jak se umí schovat.“

Kresba Sebíka ze třídy IV.

Moštování
 Na přelomu léta a podzimu se letos urodila spousta jablek. Žáci  ve školním 
sadu jablka pilně sbírali a za odměnu si pod vedením paní učitelky Braunerové mohli 
vylisovat lahodný mošt. Z jablek jsme vyráběli i další produkty, například křížaly.
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Halloweenské odpoledne
 Dne 23. října se v 2. oddělení školní družiny uskutečnilo halloweenské 
odpoledne. Na děti čekal program v podobě strašidelné promenády, příšeráckého 
binga s halloweenskými motivy, mumifikace na čas a rozkódování čarodějnických 
receptů, ze kterých byla vyčarována odměna. Velkým překvapením však bylo, že 
místo dětí přišly různé druhy strašidel. Smrtky, chodící marshmallow, mumiová 
Kleopatra, netopýr či tajemná princezna. Tolik strašidel v tento den našlo cestu až 
k nám do školy, a tak pevně doufám, že příští rok k nám zase dorazí.

Za 2. oddělení ŠD Jenifer Svitavská 

Komunikace
 I v tomto školním roce probíhají téměř ve všech třídách kroužky 
Komunikace. Jednou týdně se děti schází se školní psycholožkou - učí se orientovat 
ve svých emocích a v sociálních situacích,  učí se spolupráci, kritickému myšlení, 
trénují paměť a pozornost, rozebírají aktuální dění v třídních kolektivech. Děti jsou 
v kroužku hodnoceny bodově, za konkrétní počet bodů si vybírají drobný dárek  
a na konci školního roku společně absolvují výlet.

 Kroužky Komunikace probíhaly i během distanční výuky. Počítačové 
prostředí bylo pro děti celkem přirozené, rychle se zorientovaly a fungovaly téměř jako  
v osobním kontaktu. Veselá a milá byla například hodina sdílení fotek z raného dětství 
se staršími ročníky. Druháčci zase u počítače tančili a relaxovali. Přesto doufám, že 
se již budeme potkávat jenom „naživo“. Osobní kontakt je nenahraditelný.

Tereza Vlčková  
školní psycholožka
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Druháci online
Všichni víme, že distanční výuka je komplikovaná zvláště pro ty nejmladší děti. Žáci 
druhé třídy se s touto formou seznámili velmi rychle a neztratili tak kontakt nejen  
s učivem, ale ani mezi sebou. K výuce přistoupili většinou velmi zodpovědně, za což 
zaslouží pochvalu! 

Velké díky patří všem maminkám, které dětem byly hodně nápomocné. A jsme rádi, 
když se s námi podělí i o vtipné zážitky z domácího vyučování.

Za třídu II.  
Gabriela Petrskovská

1 Ošetřování zraněného cyklisty v rámci projektového dne

2 V muzeu Anthropos si žáci doplnili své dějepisné znalosti, mimo jiné si prohlédli 
známý model mamuta v životní velikosti.

3 Hudební vystoupení 
Františka Herze bylo velmi 
příjemným zpestřením 
vyučování a zanechalo  
v žácích hluboký dojem

4 S Leošem Janáčkem na 
náměsí Svobody

Akce třídy VII.A
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Nové oddělení družiny
 Letošní školní rok se otevřelo nové, třetí, oddělení školní družiny. Do 
minulého roku byla na naší škole oddělení dvě, ale zvyšující se zájem žáků prvního 
stupně o trávení času v družině byl hlavním impluzem pro otevření dalšího oddělení. 
Poskytuji vám nahlédnutí na několika následujících fotografiích do průběhu zřizování 
naší nové družiny. Nachází se v místnosti, ve které minulý rok sídlili čtvrťáci, kteří se 
už jako páťáci přestěhovali do nové třídy.

Naši prvňáčci
 Letos máme v první třídě sedm prvňáčků, dvě holčičky a pět kluků. Ze 
všech se stali dobří kamarádi, ve škole se jim líbí a každý den se do ní těší. Nejen ve 
čtení, psaní a počítání dělají děti velké pokroky, ale také v samostatnosti jako třeba 
nachystání se na hodinu, umět pomoci spolužákovi a podobně. Tyto věci jsou pro 
větší žáky samozřejmostí, ale jde o dovednosti, které si děti osvojují právě v první 
třídě. 

 Ve třídě nás provází třídní maskot - pejsek Lucky. Jde o celoroční hru, ve 
které má každý žák svého vlastního pejska, Luckyho kamaráda, se kterým putuje po 
herní ploše za odměnami. Posunovat se na políčkách smí až v momentě, kdy má 
žák nasbíraný dostatek kostiček pro svého pejska, které získavá ze perfektní práci  
v hodině a pěkné chování o přestávce.

 Věříme, že se našim prvňáčkům bude dařit i nadále a užijeme si ještě 
spoustu zábavy.

Za třídu I. Denisa Launová

 

 Ve 3. oddělení družiny máme celoroční motivační hru s názvem „Vzhůru do 
vesmíru“. Nejen, že jsme družinu vyzdobili ve vesmírném duchu, ale především se 
jedná o motivační a hodnotící systém pro žáky, kteří při svém putování družinovým 
vesmírem sbírají body a hvězdičky, které je dostanou na další a další planety, kde je 
čekají speciální překvapení.

 Kolegyně v 1. oddělení letos pro své žáky připravily hru „Superhrdinové ve 
výcviku“ a v 2. oddělení „Ostrov Minutia“.

Za 3. oddělení školní družiny Denisa Launová
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Kresba Vítka ze třídy IV.


