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Úspěch je schopnost pokračovat
od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. (Winston Churchill)

Je tady zpět. Udeřil v plné síle. Koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje
infekční onemocnění Covid-19. Aktuálně prožíváme již druhou vlnu epidemie.
Opět jsou zavřeny školy, některé obchody, restaurace, služby, kulturní instituce,
vnitřní sportoviště. Snažíme se eliminovat šíření nákazy a chovat se zodpovědně.
Dodržujeme pravidla 3R – nosíme roušky, dbáme na hygienu rukou a udržujeme
sociální rozestupy. Máme strach, býváme úzkostní. Pociťujeme vztek i frustraci.
Výhled do budoucna je zamlžený. Na negativní pocity máme plné právo.
Uvědomujeme si však, že by nebylo dobře nechat se jimi oslabovat. Budeme
potřebovat veškerou možnou energii, abychom válku s covidem vyhráli.
Pravidlo 3R si každý z nás může rozšířit. Nebylo by od věci přidat čtvrté
R – RODINU. Věnujme čas našim blízkým. Dodávejme si navzájem odvahu.
Podporujme je v jejich úsilí. Páté R – RADOST – tu si nenecháme vzít.
Nedopustíme přece, aby nám kvůli koronaviru zmizela ze života. Malé radosti
si můžeme dopřát každý den. Šesté R – ROZUM – je samozřejmostí. Používat
kritické myšlení je v této situaci nutností. Zkusme více promýšlet informace, které
se na nás řítí ze všech stran. Zdržme se vynášení rychlých soudů.
I naše škola byla po podzimních prázdninách pro prezenční výuku uzavřena
a přešli jsme na distanční formu vzdělávání. Spolu s tím jsme se rozhodli navázat
na jarní vlnu časopisů CO VIDíme za rouškou. Pedagogický sbor naší školy
Vám předem děkuje za spolupráci a za to, že své děti budete ve vzdělávacích
aktivitách podporovat stejně úžasně, jako tomu bylo na jaře. Abyste nad
následujícími stránkami časopisu strávili příjemné chvíle, Vám za všechny
zaměstnance školy přeje
vychovatelka Anička
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… online vyučování začíná …
Tak jsme se znova začali učit na dálku. Věřte – nevěřte, ale může to být i zábava.
Podívejte se, jak nám to sedmákům hned první týden šlo v online prostoru:
- český jazyk s paní ředitelkou – vždy v pondělí, ve středu a v pátek – jsme
pilní jako včelky 😊
- matematika s panem učitelem Mírou – ta nám dá zabrat
- dějepis a český jazyk s paní učitelkou Martinou
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Paní učitelka 7. třídy ZSŠ Lucka kromě online výuky zorganizovala pro své
žáky také individuální konzultace v úterky a ve středy ve škole.
PÉŤA + MÍLA + MÍŠA + ROMČA se na konzultace dostavili a užili si chvíle
s paní učitelkou ve škole.
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ADÉLKA
z 5. třídy ZŠ probírala s paní učitelkou Janou státní symboly ČR.

NIKOLKA + ADÉLKA
Dobře dopadl i český jazyk vyučovaný také online.
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… vestibul v podzimním hávu …

Žáci 7. třídy ZŠS s paní učitelkou Luckou vyzdobili vestibul školy. A protože
už po prázdninách 2. listopadu byla naše škola zavřená, určitě jste si všichni
nestihli přečíst informace na nástěnce.
Chtěli byste vědět více o dvou podzimních svátcích? Paní učitelka Lucka pro
nás připravila odpovědi na otázky týkající se těchto svátků, které se slaví téměř
ve stejném čase. Podívejte se pozorně na fotografii a zkuste si přečíst text
na nástěnkách… Tak, a teď už víte, jak se liší DUŠIČKY od HALLOWEENU.

7

MÍŠA H.
pomáhala vyzdobit vestibul školy. Podívejte se na její vlastnoručně vyrobený
věnec. Nádhera, Míšo!
Pracovala také na zadaných úkolech. Pracovní list na téma Halloween má
vyřešený skvěle!
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Děti ze 7. třídy ZŠS se naučily podzimní básničku
a někteří nám ji poslali i na videu – díky, Mílo – byl jsi úžasný 😊

Halloweenská maska nakreslená podle popisu v textu. Nebylo to tak jednoduché,
jak by se zdálo. Ale děti 7. třídy ZŠS si s tím věděly rady, posuďte sami.
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… Chcete někomu něco vzkázat? …
Originální nápad měla paní učitelka Lucka. Nainstalovala
ve vestibulu VZKAZ – NÍK. Tak pište, pište!
Těšíme se na všechny Vaše vzkazy!
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… zajímavé aktivity …
Paní učitelka Lucka bude stejně jako na jaře číst „do ouška“, a tentokrát nejen
dětem ze své třídy. Audionahrávky pořídí z knihy Petry Braunové Kuba nechce
spát, kterou ilustroval Jiří Bernard a vydalo nakladatelství Albatros.
Podle ohlasů dětí i rodičů je tato metoda vyloženě návyková. Děti chtějí usínat
už jen při poslechu příběhů čtených paní učitelkou. Už se moc těšíme!
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Plyšový míček na fotografii je TŘÍDNÍ MASKOT KULÍK dětí ze 7. třídy SŠ.
Na každý víkend putuje s někým ze třídy k němu domů – střídají se děti
i dospěláci. Do deníčku pak zapíšou, co KULÍK o víkendu zažil.
Kulíka i deníček měl tentokrát
v opatrování MÍLA.
Podívejte se, jak se KULÍK
na návštěvě u Míly měl a co všechno
prožil. Dokonce je i na fotografiích.
Najdete ho?
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… učíme se doma …
ANETKA

HONZÍK

JUSTÝNKA

NELINCE s úkoly pomohla její sestřička.

VENDELÍNEK poskládal abecedu z kostek. Výborně, bez chyby!
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LADÍK se soustředil na všechny úkoly. Jsi šikulka, Láďo. Učení s tabletem
baví Láďu nejvíc.
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Děti paní učitelky Lídy z 5. třídy ZŠS doma opravdu nelenoší. A po odvedené
práci si najdou čas i na zábavu.
DOMINIK
Pochvala za pracovitost pro Dominika!
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PÉŤA
Nejdříve úkoly, pak teprve zábava. Děláš to správně, Péťo!

NIKI
Za chvíli je vše hotovo a Niki si jde hrát se sestřičkou.
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KRYŠTŮFEK
se popasoval s poznáváním hodin.
Čtvrt – půl – tři čtvrtě – celá
– ukaž mi ručičko kolik to dělá?
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… správní chlapi se práce venku ani vevnitř nezaleknou …

KUBÍK, HONZÍK R. + HONZÍK H. jsou velcí pracanti.
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PÉŤA + HONZA R. si poradí s přestavbou koupelny i s údržbou auta.
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… doma se na podzim také nezahálí …
PÉŤA se pustila do domácích prací. Složila hromadu prádla,
ušila polštářek a naloupala mísu ořechů. Vyrobila si i dekoraci
zajíčka, jen tak – pro radost. Péťa se prostě nenudí, a to je prima.
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Paní asistentka Andrejka L.
se svými dětmi doma tvořila v duchu podzimu. Moc se jim to povedlo, viďte.
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HONZÍK by nás pozval na návštěvu. Protože to teď zrovna není možné, ukázal
nám alespoň fotografii nádherného podzimního věnce na vstupních dveřích.
Je moc krásný, Honzi!

NIKOLKA nezapomněla na Halloween. A protože ve škole jsme strašidýlkový
večer nestihli, udělala si halloweenskou party doma se sestřičkou. Seklo jim to
oběma, posuďte sami.
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JUSTÝNKA
Generální zkouška na vánoční pečení. První várka lineckých koleček bude určitě
moc dobrá!

ANETKA
se nebojí domácích prací – ani povlékání. To se to bude teď krásně spát!!!
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NELČA + IVANKA
dostaly chuť na sladké. Nelča připravila nepečený banánový dort. Ivanka upekla
trendy halloweenský moučník. Paráda, holky. Člověk neví, do čeho by
se pustil dřív.
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… dobrovolnická práce …

Paní asistentka Jaruška L. reagovala na výzvu starosty našeho města ohledně
pomoci Domovu pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě a začala v tomto
zařízení pracovat jako dobrovolnice.
Provoz domova seniorů Naděje zkomplikovala epidemiologická situace. Velká
část zaměstnanců domova je v karanténě. Chod zařízení nyní pomáhají zajistit
hlavně brigádníci a dobrovolníci.
Jaruška vykonává přímou péči o klienty. Pomáhá s hygienou klientů, s roznáškou
stravy, s podáváním jídla, s polohováním klientů na lůžku i s úklidem. Práce má
opravdu hodně a po celou pracovní dobu se skoro nezastaví.

Jaruško, jsme na Tebe moc hrdí!
Máš náš obdiv.
Přejeme Ti
bezproblémové služby.
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… Buďte laskaví vždy, když je to možné.
Vždy je to možné …
Dalajláma

Víte, že na 13. listopadu připadá
SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI

?

Paní učitelka Lucka zapojila děti ze své třídy do happeningu

#jsem laskavec.

27

Parta ze 7. třídy ZŠS ve složení:

PÉŤA + MÍLA + MÍŠA + ROMČA
+ PANÍ UČITELKA LUCKA + PANÍ ASISTENTKA PAVLA

se pustila do splnění LASKAVÉ

MISE.

Bylo potřeba:
o Napsat laskavé dopisy do všech čtyř pobytových zařízení
pro seniory v našem městě.
o Nakoupit suroviny na pečení martinských rohlíčků
a kakaových muffinů.
o Složit papírové krabice, aby se upečené mňamky měly v čem
přepravit na místo určení.
o Ve školní kuchyni připravit těsto a vytvořit rohlíčky a muffinky.
o Upéct dobroty v troubě a hlídat, aby se nespálily.
o Narovnat hotové pečivo do krabic.
o Vypravit se do pobytových zařízení s krabicemi dobrot a dopisy.
o Předat LASKAVÉ POSELSTVÍ 😊
• Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým.
Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto buďme
vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. Můžeme tak potěšit
ostatní a svému životu dodat smysl.
• Laskavost je nakažlivá 😊
• Laskavost je jazyk, který neslyšící slyší a nevidomý vidí.
• Laskavost

není

znakem

slabosti,

je

naopak

výrazem

síly

a výjimečnosti.
• Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny.
zdroj: https://citaty.net/temata/laskavost/
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Dopisy s laskavými slovy:
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LASKAVCI splnili misi a předali laskavé poselství na těch správných místech:
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… každý den jsou ve škole …
Následující zajímavý text nám poslala paní asistentka Pavla:
Žáci museli opustit na určitou dobu školní budovu, ale přesto škola neosiřela úplně. Dochází
sem učitelé připravovat učební látku pro žáky, paní ředitelka a pan zástupce vše koordinovat
a kontrolovat, paní uklízečky uklízet a dezinfikovat vše potřebné.
Ve škole nám natrvalo přebývají rybičky ve třídě u paní učitelky Lucky a pakobylka
ve družině u paní vychovatelky Káji. Každý domácí mazlíček má své jméno, takže i naše
rybičky mají jména – Eliška a Ariel a pakobylka se nazývá Pan Větvička. Aby se těmto
zvířátkům dobře dařilo, musíme se o ně také dobře postarat. Pojďme se něco o nich dozvědět:

ZÁVOJNATKA ČÍNSKÁ
Závojnatka čínská je akvarijní a jezírková ryba, přezdívaná též jako „Zlatá rybka“, vyšlechtěná
v Číně z karase zlatého. Dožívá se i 10 let, je to studenovodní rybka. Má mnoho barevných
variant, od oranžové až po červenou, stříbrnou a černou. Závojnatky dorůstají až 15 cm délky
a je třeba je chovat v hejnu v dostatečně velké nádrži.
Voda v akváriu by měla být pročišťována přes filtr a týdně by se měla vyměnit třetina vody.
Ideální teplota vody se pohybuje mezi 18-24°C. Na dno je vhodné položit říční písek, který
nemá ostré hrany, protože závojnatky rády ryjí ve dně. I ostatní dekorace jsou vhodné oblé.
Všežravé závojnatky je třeba krmit dvakrát nebo i třikrát denně takovým množstvím potravy,
které zkonzumují. K dostání v obchodě s akvarijními potřebami jsou plnohodnotná sušená
krmiva určená speciálně pro závojnatky. Rybky okusují i řasy rostoucí v nádrži
a nepohrdnou kouskem salátu či špenátu.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/zavojnatka_cinska
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PAKOBYLKA ROHATÁ
Tento původem tropický hmyz bizarního zjevu patří do řádu tzv. strašilek. Mohou vypadat jako
větvička, list nebo třeba kus kůry a dokonale tak splývat s prostředím. Jedná se o výlučně
býložravý hmyz. Samec je asi 7 cm dlouhý, hnědý, a má delší nohy než samice. Pakobylky se
dožijí až tří let.
Skleněný domeček neboli insektárium je nutné udělat dostatečně prostorný. Nejdůležitější je
výška. Měla by minimálně čtyřikrát přesahovat délku dospělého hmyzu. Když přidáte větvičku
na lezení, bude pakobylka spokojenější. Vnitřek je třeba občas rosit. Nejlépe odstátou vodou
pomocí rozprašovače. Rosením nejen vytváříte vlhký vzduch, ale navíc tím zajišťujete pitný
režim. Minimálně jednou týdně insektárium opatrně vyčistěte od zbytků potravy a výtrusů.
Nejběžnější potravou jsou lupeny ostružiníků a maliníků. Toto téměř univerzální krmení má
tu výhodu, že se dá najít i v zimě. Listy bývají zelené i pod sněhem. Pokud nemáte keře ostružin
na dosah bytu, natrhejte zásobu větviček a uložte je do mrazáku. Postupně je pak můžete
rozmrazit a podávat celou zimu.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/pakobylka_rohata
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… přírodopis, informatika i tělocvik …

Naše nová paní učitelka Věrka vyučuje přírodopis, informatiku i tělesnou
a výtvarnou výchovu.
• V přírodopise probírá s dětmi sudokopytníky.
NATÁLKA poctivě vypracovává úkoly z učiva o sudokopytnících.
V rámci předmětu se měly děti vydat na podzimní procházku s plněním
dalších úkolů.
Stejné téma řeší i DANEK, který se také vypravil na přírodopisnou
vycházku.
• I z informatiky dostali žáci od paní učitelky zadané úlohy.
DANEK pracoval ve Wordu a používal především numerickou klávesnici.
DIEGO spojoval názvy PC zařízení s obrázky.
• Prvňáčci a druháci vymalovávali domácí zvířátka, která právě probírají.
VOJTÍK se pustil zodpovědně do práce. Vydal se i na podzimní
procházku, během které poznával přírodniny.
• V rámci tělesné výchovy se i další děti vydaly do přírody. NIKOLKA
splnila zadané úkoly na jedničku.
NATÁLKA
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DANEK

Na tematickou vycházku Danka doprovodila jeho sestřička Terezka. Zbyl čas
i na to, pomoci tatínkovi s loupáním ořechů.
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DIEGO
se s úkolem trochu pral,
ale nakonec
to dobře dopadlo.

VOJTÍK

Na procházku si vzal Vojtík svého brášku. Na lumpárny jsou potřeba vždy dva!
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NIKOLKA
Na procházce v rámci
tělesné výchovy byl
s Nikčou bráška David
a sestřička Vaneska.
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NATKA
spolu se svými bratry pomáhá mamince péct perníčky. Společně vyřezali i krásné
dýně a pak se prošli k rybníku.
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… nikdo není ostrov …

Tolik práce, úsilí, radosti, činorodosti! Je naprosto úžasné, jak opět „distančně“
fungujeme. Děti jsou pracovité, rodiče podporující. Učitelé prožívají radost
z výsledků svého snažení. Pro všechny zúčastněné strany je tato forma vzdělávání
po mnoha stránkách opravdu náročná. Bez každodenního sociálního styku
ve škole je vše mnohem složitější. Na stránkách našeho časopisu však vidíme,
že snaha nás všech je korunována úspěchem.
K šesti R z úvodní strany časopisu přidáváme další – RESPEKT. Je tady životní
zkouška pro většinu z nás. Neklesejme na mysli a pokusme se ji úspěšně složit.
Respektujme se navzájem. Jen tak máme šanci bez vypjatých emocí zvládnout
epidemii a vrátit se k normálnímu fungování. Pomozme si navzájem překonat toto
těžké období. Nebuďme samostatnými ostrovy. Chovejme se k sobě laskavě.
Je mnoho možností, jak se s ostatními spojit, jak komunikovat se svým okolím,
jak rozvíjet sociální vazby mezi námi, i když se zrovna teď nemůžeme setkávat
osobně. Dejme šanci technologiím. Dejme šanci sami sobě.
Pevné zdraví a barevné podzimní dny bez chmur a starostí Vám všem.
EDIT: Dle rozhodnutí vlády se dne 18. listopadu naše škola otevírá pro prezenční
výuku. Jsme nadšeni a těšíme se, že se zase budeme učit společně
(ne už on-line ale on-live).

Zdroj podzimních obrázků: www.depositphotos.com

