Adventní čas jsme tradičně
zahájili žehnáním adventních
věnců a školní mší, které proběhly online.

Po návratu z distanční výuky
čekalo děti z prvních tříd velké
překvapení v podobě interaktivní tabule. Je to moderní didaktická pomůcka, která poskytuje
široké možnosti využití. Uplatnění najde téměř ve všech předmětech a je výbornou pomůckou pro
oživení celého vyučovacího procesu, umožňuje učit žáky zábavnější formou, snadněji a aktivněji
je zapojit do výuky. A o psaní klasickou křídou děti nepřijdou – interaktivní tabule je totiž kombinovaná s klasickou tabulí.


Mgr. Jitka Chudíčková

ŠKOLSTVÍ

Adventní období na CZŠ

Obchodní akademie

MŠ Zarazice

Prostory školy nebyly na podzim tak tiché, jak se za doby covidové mohlo zdát. Vedení využilo
prázdných tříd a vylepšilo a dovybavilo učebny a dílny. Třídy
v 1. patře OA dostaly novou podlahovou krytinu, kompletovalo
se technické vybavení pro výuku
oboru Elektromechanik.
Během distanční výuky se
studenti zapojili do meziškolní
soutěže ZAV v disciplínách Desetiminutovka a Rozhledy. V hojně
obsazených kategoriích si vedli skvěle a sesbírali první a druhá místa. Škola se i letos zapojila
do mezinárodní akce CodeWeek.
Úspěšný absolvent výukového
kurzu CodeCombat dokázal, že
algoritmizace a programování
našim studentům potíže nedělají. Snad bude motivací pro žáky
1. ročníku oboru IT, kteří tuto
„hru“ používají ve výuce.

Tak ani letos na nás Mikuláš
v Zarazicích nezapomněl a jako
obvykle s sebou přivedl anděla a čerta, aby mu pomohli zjistit, které děti byly hodné, a které
trochu zlobily. Andílci s čertíky si
nejprve zaskotačili. Poté děti musely přesvědčit Mikuláše básničkou nebo písničkou a slíbit, že budou hodné. Mikuláš je obdaroval
sladkou nadílkou.

Děti školní družiny Sluníčka
si předvánoční atmosféru zpříjemnily pečením perníčků.

Děti ve škole navštívil svatý
Mikuláš s andělem. Čerta s sebou
tentokrát neměli, ale zato odpoledne v družině Šikulové byla čertíků plná třída. Děti plnily zábavné úkoly, kdy je po splnění čekala
sladká odměna. Nechyběly ani tanečky a pekelné řádění.

V roce 2020 jsme si ve škole
všichni užili distanční výuky víc,
než jsme si kdy uměli představit.
Na jaře to bylo tzv. „rovnýma nohama“, na podzim už jsme něco
naplánovali a připravili. Tak jako
tak byla pro fungování vzdělávání na dálku potřebná podpora ze
strany rodičů – ať už se jednalo
o domácí vybavení žáků technikou, či o kontrolu dětí. Za to jim
patří z naší strany velké poděkování. Poděkování patří i učitelům,
ani pro ně nebylo jednoduché
přejít ze dne na den na jiný systém výuky.
V roce 2021 přeji všem pevné zdraví a co nejvíce prezenční
výuky!!!


Mgr. Šárka Vávrová

MŠ Tyršova
V prosinci se děti těší na nejkrásnější svátky v roce. Celý měsíc jsme měli plno práce. Děti
pekly vánoční cukroví a perníčky, tvořily dárky a přáníčka svým
nejmilejším i zdravotníkům do
nemocnic, jako poděkování. Děti
navštívil Mikuláš a anděl s nadílkou. Čerta jsme nemuseli zvát,
protože máme hodné děti. V ten
den byl ve školce Čertovský rej,
děti měly masky čertíků, andělíčků i Mikuláše, které jim připravily jejich maminky.

Kromě prezenční výuky závěrečných ročníků přešla naše
škola od 7. 12. do režimu rotačního vyučování ostatních tříd,
což klade na učitele i žáky nemalé nároky. I proto věříme v brzký
návrat k normálu a v to, že lednové Dny otevřených dveří proběhnou klasickým způsobem. Pokud
jste nesledovali přenosy online
DOD, nevadí, veškeré informace najdete na našich webových
stránkách. My se s vámi těšíme
na viděnou v pátek 15. 1. 2021 od
14:00 do 17:00 a v sobotu 16. 1.
2021 od 9:00 do 12:00.
leden 2021
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