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Milí čtenáři, 
právě čtete letošní druhé číslo našeho školního zpravodaje Horáček. Přestože byl letošní školní rok ovlivněn 
řadou epidemiologických opatření, snažili jsme se i v době distanční a rotační prezenční výuky zachovat to, co 
považujeme ve výuce za důležité. O některých událostech si můžete přečíst v dalších řádcích našeho zpravodaje. 
Příjemně strávené chvíle při čtení článků přejí učitelé ZŠ Horácké náměstí. 

Letošní školní rok byl náročný pro všechny, pro žáky, 
rodiče, učitele. Najít vyváženost v distanční výuce, 
naučit se zacházet s různými technologiemi, nástroji, 
motivovat žáky na dálku je náročné.

Vnímáme i těžkou pozici rodičů všech žáků. 
U malých musí hodně pomáhat, ty velké zase přivést 
k učení. Také žáci to měli náročné, ztráta zájmových 
činností, přímých kontaktů s kamarády, se širší 
rodinou, to vše je těžké. Někomu může výuka na 
dálku vyhovovat, ale pro vzájemné vztahy a budování 
třídního kolektivu je to devastující. 

Pro naši školu je to náročnější o to, že ve výuce 
využíváme konstruktivistický přístup postavený na 
aktivní práci žáků, na jejich vzájemné spolupráci 
a komunikaci.

Nicméně velká snaha a nasazení bylo na všech 
stranách. Na následujících stránkách časopisu se 
dozvíte, že se nám podařilo zrealizovat řadu aktivit jak 
školních, tak i těch navazujících. Jsem moc ráda, že 
s vámi všemi mohu být na naší škole.

Ohlédnutí za uplynulým 
školním rokem

Ivana Melichárková, ředitelka školy

Úspěchy našich žáků

Maximálního počtu bodů v této soutěži také dosáhli: 
Anna Škárová, Nela Němcová, Viktorie Lednická, 
Matěj Fajkoš, Světlana Vychodilová, Vilém Zach ze 
4.A, Kristýna Kusá, Julie Štaudová, Dan Tyl ze 4.B 
a Vojtěch Vrzal ze 4.D. Gratulujeme Nikol Markové 
z 6.B k postupu do krajského kola v zeměpisné 
olympiádě.

Ve středu 17. března 2021 proběhlo na naší škole 
školní kolo recitační soutěže. Umístění získaly:

1. místo: Nikol Marková z 6.B
2. místo: Míša Kiliánová ze 7.A
3. místo: Anežka Trávníčková ze 7.B
Naše škola organizovala olympiádu z českého 

jazyka, ve které zazářila Tereza Dítětová z 9.A, která se 
navíc umístila v městském kole na 24. místě. 

Soutěž v cizím jazyce - anglický jazyk, městské kolo 
- 3. místo, Jan Šatera ze 7.A (kategorie 6. - 7. tříd) 
7. místo Amálie Dekanová z 9.A (kategorie 8. - 9. tříd). 

Biologická olympiáda - V krajském kole byli 
Valentina Smutná ze 6.A, Martin Žalud z 8.C a Nikol 
Marková ze 6.B úspěšní řešitelé.

Dále se žáci Jan Hamerník ze 6.B, Nikol Marková ze 
6.B a Tomáš Čech ze 6.A zúčastnili mapové soutěže 
zeměpisné olympiády. Výsledky zatím nevíme, ale 
organizátoři všechny odeslané mapy označili jako 
vysoce kvalitní.

Všem gratulujeme a přeje nadále hodně úspěchů.

Děkujeme všem za účast na přednášce pana Haldy 
"Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké 
dítě" i za finanční příspěvek v celkové výši 23 466 
Kč, díky kterému má zajištěné jídlo na další školní 
rok 51 dětí v rámci projektu Mary´s Meals. 
V neposlední řadě patří také velké poděkování panu 
Haldovi za skvělou přednášku i umožnění sbírky pro 
daný projekt. Přikládáme také děkovný dopis 
organizace Mary´s Meals.

Nemyslíme jen na sebe...

Učitelé ZŠ Horácké náměstí 

Dne 6. dubna 2021 se 
uskutečnilo losování deseti 
vítězů v rámci dopravní 
soutěže Bezpečné Vánoce. 
Losovalo se celkem ze 134 
správně vyplněných testů 
z 62 brněnských základních 
škol. Jedním z výherců je 
i naše žákyně Leonka 
Králová ze 4.A.
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Naše třída 3.D - Piráti se zapojila do 
sbírky pyžámek pro Dětskou nemocnici, 

která trvala od 4. ledna do 1. února 
2021. Pyžámka by měla sloužit 

hospitalizovaným dětem od 
novorozenců až po mládež. Zapojila se 
celá třída, za což všem patří velké díky.

Děti dětem

  Barbora Bulová

Nedávno jsem poslouchala v rádiu jednoho pána, který na 
otázku, jak se mu žije tady a teď, odpověděl: „Vím, že to 
nemáme nikdo jednoduché, ale já se snažím z této doby 
vyzískat pro sebe co nejvíc a udržet si pozitivní vnímání 
života. Během karantény jsem se začal učit japonsky 
a postupně se zdokonaluji v čalounění nábytku.“

I nás napadlo vymyslet pro děti něco, co by je alespoň na 
chvíli „vytáhlo“ od počítačů, a to nejen během online 
výuky. Vytvořili jsme na našich webových stránkách 
sekci s názvem Kudy z nudy. Aktivity jsou určené jak 
dětem, tak i jejich rodičům.

Najdete zde tři různé nabídky aktivit. První z nich je poznávání pomyslných hranic naší městské části. Druhou 
aktivitou je objevování tajemných míst neboli Po stopách učitelů. Zde odhalíte tajemná místa naší městské 
části. Poznáte všechna místa na fotografiích?

Třetí možností je zapojení se do školního klubu v aplikaci strava.com, kde žáci a učitelé navzájem sdílí své 
výkony a aktivity.

Jako bonus se naše škola zapojila ještě do projektu, o kterém se více dozvíte na 
https://www.doskolynamars.cz.

Děkujeme všem dětem, které nám už poslaly zpětnou vazbu. Je pro nás „motorem“ pro plánování dalších 
aktivit.

Příjemně strávené chvíle při aktivitách přeje Ilona Nesňalová společně s učiteli školy.

Horácké, kudy z nudy

Ilustrační obrázek žáka naší školy
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Kdo by býval řekl, že když jsme v červnu 2019 zveřejnili první video v rámci našeho oficiálního Youtube 
kanálu nazvané “What’s Up Horácké!”, stojíme na prahu něčeho, co dalece přesáhne hranice městské části 
Brno-Řečkovice. Náš školní Youtube kanál se i především díky naprosto bezprecedentní situaci na jaře roku 
2020, kdy žáci poprvé okusili, jaké to je vzdělávat se na dálku, rozrostl o již více než 100 videí. Youtube kanál 
“ZŠ Horácké náměstí 13” má aktuálně přes 360 odběratelů a více než 90 000 celkových zhlédnutí. Kompletní 
doba sledování všech videí, které na našem kanálu naleznete, se blíží pěti tisícům hodin.

A jaká videa na našem kanálu naleznete? Můžete si vybrat z několika různých skupin (playlistů) podle 
zaměření: najdete u nás podcasty (které tvoří i sami žáci), výuková a instruktážní videa (například ze zeměpisu, 
českého jazyka, angličtiny, fyziky a dalších), rozhovory s učiteli či ukázky projektů a různé další kreativní práce 
našich žáků. Youtube je tak především pro naše žáky dalším nástrojem, který mohou použít pro své vzdělávání 
či pro prezentaci práce, která se jim povedla. Konkrétní příklad: v hodině jsem například úplně nepochopil 
prezentaci anglické gramatiky a potřeboval bych si učivo projít ještě jednou. Není nic jednoduššího, než si 
pustit video, ve kterém mi učitel vše znovu a krátce vysvětlí, přidá pár příkladů a dá mi k tomu pár tipů, jak se 
konkrétní jev naučit. Jednoduché, krátké, efektivní a navíc z pohodlí domova.

Aktuálně náš kanál sledují uživatelé z různých koutů republiky, a to jak žáci, tak učitelé. Těší se, co pro ně 
zase vymyslíme. Třeba to bude něco podobně úspěšného, jako tomu bylo v případě streamované přednášky 
psychologa a terapeuta Jiřího Haldy, která měla v době publikace v lednu 2021 přes 4000 zhlédnutí.  A co vy, už 
náš Youtube kanál také “odebíráte”?:)

Jakub Svoboda

Youtube kanál “ZŠ Horácké náměstí 13”

Pro tento školní rok jsme pro naše žáky chystali 
novinku ve formě kroužku modelování a 3D tisku. 
Bohužel nám to pandemie překazila a kroužek se tak nepodařilo 
realizovat. Ve druhém pololetí jsme se ale rozhodli ho i přes 
nepřízeň pandemické situace uspořádat. Kroužek jsme přesunuli 
do online prostředí, kde každý týden probíhala online hodina 
v kombinaci s úkoly v Moodle. 

Do kroužku se přihlásili žáci prvního i druhého stupně a naučili 
se v něm základy fungování 3D tisku. Jako hlavní téma bylo 
zvoleno propojení 3D tisku se zeměpisem. Žáci se tedy krom 3D 
tisku zdokonalili i v zeměpise. Naučili se pracovat s interaktivním 
modelem reliéfu, který převáděli do formátu pro tisk. Díky tomu 
vznikne na konci pololetí mapa zajímavých míst Česka, která 
obsahuje několik vytištěných modelů reliéfu.

Martin Jelínek
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Během distanční výuky se s žáky z třídy 5.E 
věnujeme nejen matematice, češtině, 
přírodovědě a vlastivědě, ale rozvíjíme také 
svou fantazii a kreativní činnost v rámci 
“výtvarných dílniček”, které máme pravidelně 
každý týden. Naše tvoření je tematicky 
zaměřené, např. Velikonoce, Vánoce, Jaro, 
Den matek apod. Pracujeme s různými 
materiály. Z papírů tvoříme origami, 
využíváme přírodní materiály (např. na stavbu 
domečků pro skřítky), pracujeme s barvami 
nebo vytváříme umělecká díla z jídla. Ono to 
pak i líp chutná :)
Za takto krásně vytvořené výtvory patří 
páťákům velká pochvala. 

Páťáci se učí i kreativně tvoří

Monika Elgnerová
Stavíme domečky pro skřítky
z přírodních materiálů.

I takto může vypadat pokrm 
připravený z lásky.

Abychom přivolali jarní a slunečné počasí, pustili jsme 
se s dětmi z 5.C do výroby jednoho ze symbolů jara. 
Pestrobarevných ptáčků z kartonu. 

Potřebovali jsme k tomu papírový karton, nůžky 
a tempery. A pak už stačilo jen nadšení do tvoření 
a radost, že jsme zase společně ve třídě. Každý pak už 
zapojil vlastní fantazii. Práce nám šla pěkně od ruky 
a výsledkem je hejno pestrobarevných ptáčků 
pověšených na spojovací chodbě. Myslím, že dílo se 
zdařilo... přijďte se podívat.

Volání jara z 5.C

Renata Jarošová

Aby učení nebylo jen mučení, vymyslely jsme pro naše 
piráty ze 3.D týdenní výzvy. Měli za úkol napsat milý 
vzkaz a někomu blízkému ho schovat na místo, kde ho 
najde a potěší ho, vytvořit svačinku se zvířecím 
motivem, ochutnat jedlé jarní kytky, obejmout strom. Na 
měsíc duben jsme vyhlásily sportovní výzvu a celý 
měsíc si včetně paní učitelky a asistentky zaznamenávaly 
naše sportovní výkony. V květnu budeme nejlepší 
sportovce odměňovat.

Za povinné školní úkoly a výzvu splněnou 
v „distančním týdnu“ získávají piráti vždy dílek 
z pirátské mapy, kterou si skládají a která je na konci 
školního roku přivede ke sladkému pokladu.

Špetka rozptýlení při distanční výuce

Martina Tančevová, asistentka 3.D
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Byl nebyl jednou jeden malý virus, který si jednoho 
krásného odpoledne povídal se svým velkým 
otcovirem. „Otcovire, pojďme zničit zážitky dětí!” 
Svůj plán měl velmi dobře naplánovaný. Začal se 
nekontrolovatelně šířit, a tím způsobil, že děti 
nemohly do škol, na sport, za zábavou. 

Učitelé a děti ve škole se jen tak nevzdali a začali 
bojovat proti tomuto viru. Na začátku to byl velmi 
těžký boj a mohlo se zdát, že prohrávají. Postupem 
času ale začali nabírat na síle a překonávat malý 
virus. Slabou stránkou tohoto viru byly právě zážitky 
dětí. To ho oslabovalo. V třídnických hodinách hrály 
děti například tyto hry: Kdybych mohl, jaký bych byl 
hudební nástroj? Kdybych mohl, jaké jídlo bych byl? 
Nebo dělaly aktivity zaměřené na pozornost. Na 
začátku měly zapnutou kameru a měly si 
zapamatovat prostředí ostatních dětí, jejich vzhled 
apod. Pak se kamerky vypnuly a děti měly něco 
změnit. 

Byl nebyl jednou jeden malý virus... Účes, něco přidat do pokoje, případně odebrat, 
vyměnit si oblečení apod. Následně pak hádaly, co 
se změnilo. Tato aktivita děti moc bavila.  

Malé děti se naopak na den staly manikéry 
a manikérkami. Pečovaly o své ruce a kreativně si 
pak zdobily své nehty. Na klucích bylo vidět, že 
i oni si to užívají a mají z toho zážitek. Větší děti 
z 2. stupně naopak vytvářely mapy blízkých 
i dalekých zemí. Nejenže se něco nového naučily, 
ale také je tato zkušenost inspirovala prozkoumávat 
v budoucnu cizí krajiny. V neposlední řadě děti 
sportovaly. I přes těžkou situaci mohly vyrazit do 
lesa a trošku si zasportovat. Pro některé to byl 
velký zážitek sám o sobě. Žáci se zúčastnili 
projektu Cesta na Mars. Cílem bylo ujít co nejvíc 
kilometrů a společnými silami dojít až na Mars. 
Řekněme, že i v této době nebyla nouze o zážitky. 
Virus viděl, že tu nemá žádnou moc. Pomalu 
ustupoval, až to jistojistě zcela vzdá.

Monika Elgnerová

Na chvíli manikérkou aneb projektový 
den s odborníkem z praxe

Nedávno si žáci z 1.C vyzkoušeli být na chvíli 
manikérkou. Poslechli si, co taková práce obnáší, 
zopakovali si zásady hygieny a zdravého životního 
stylu. Poté, co si důkladně umyli ruce mýdlem 
a kartáčkem vyčistili nehty, se pustili do 
kreativních výtvorů na předloze a případně i na 
svých nehtech. Následně si vzájemně namasírovali 
ruce. Doufáme, že tento luxus dopřejí i své 
mamince a masáž proběhne i doma. 

Tato aktivita proběhla v rámci projektového dne 
s odborníkem z praxe. 

Alexandra Matrasová

Děti ze 4.A se v přírodovědě zabývaly ekosystémem u lidských obydlí a měly si připomenout názvy rostlin, na 
kterých u nás roste ovoce a zelenina. Od paní učitelky Poláškové proto dostaly za úkol nachystat si zdravou 
svačinu a připravit k ní popisky. V on-line hodině ji pak popsaly a řekly také názvy rostlin, například rajče - 
rostlina lilek rajče, jahody - jahodník, broskev - broskvoň... Jakmile svačinku odprezentovaly, mohly se do ní 
s chutí pustit. Jejich výtvory byly originální, podívejte se sami.

Zdravé svačinky dětí ze 4.A

Petra Mendlová
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Co říkají naši žáci ze 4.B na distanční výuku?

Hurá, hurá, 12. 4. 2021 se potkáme všichni ve třídě po 4 měsících! 
Paráda.

Ale hned mne napadají myšlenky. Budu klidně spát z neděle 11.4. 
na pondělí 12.4.? 

Jaké se mi budou v hlavě motat pocity z nástupu do školy po 
dlouhé odmlce? Co mi vlastně na online výuce přijde fajn, dobré, 
prospěšné? V čem je učení ve třídě s kamarády a paní učitelkou 
a paní asistentkou lepší?

No nic, začneme ráno po dobrodružném chemickém pokusu 
s testy kruhem na koberci. Zkusím nechat všechny postupně mluvit 
k výše  položeným otázkám a něco z toho vznikne. A vůbec, nejlepší 
bude, když naše názory zkusíme společně ve skupinkách pojmout 
výtvarně. Tak koukněte, jak se nám čtvrťákům z béčka zadařilo vše 
vytvořit...

Petra Oprchalová

V rámci projektu obnovy školní zahrady byl plánován projektový 
den využívající badatelskou metodu učení v prostorách naší 
školní zahrady. Vzhledem k pandemické situaci jsme byli 
přinuceni plány změnit, a tak se projekt pro naše žáky změnil ve 
školení pro učitele, které  proběhlo ve čtvrtek 22. 4. 2021. 
Odehrávalo se na zahradě a v učebně přírodopisu naší školy pod 
vedením zkušených lektorů - pracovníků Lipky. 

Mohli jsme si tak na vlastní kůži vyzkoušet celý proces 
badatelství.

Zvolili jsme si téma pro objevování, a to badatelské otázky: 
Jak souvisí průměr a výška stromu? Jsou větry kolem školy 
konzistentní, nebo převládá vítr z některé světové strany? Žije 
více živočichů pod kameny, nebo v trávníku? Zformulovali jsme 
si hypotézu a naplánovali postup jejího ověření. Prováděním 
pokusů, vyhledáváním a tříděním informací jsme vyhodnotili 
výsledky. Pak jsme stanovili závěry, které jsme prezentovali před 
ostatními.  A tak kolemjdoucí kolem naší školy v tento čas mohli 
zahlédnout učitele, kteří pobíhají s fáborky, dvoumetrovou tyčí 
a měří „cosi“ na stopkách a manipulují s kontejnerem odpadů 
nebo odvalují kameny. 

Všechny tyto aktivity jsme si s velmi užili a vzbudily v nás  
touhu "přijít věci na kloub", a proto jsme se jako učitelský sbor 
shodli, že chceme zprostředkovat našim žákům stejnou radost 

z poznání co nejdříve, až to situace dovolí.      

Badatelská výuka :)

 Lenka Mynářová
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Zeměpisné projektové úkoly i v zoomových čtverečcích
Letošní šesťáci si společné zeměpisné bádání příliš neužili. 
Nový předmět objevovali, stejně jako všichni žáci druhého 
stupně, většinou doma. Přesto se i v distančním způsobu 
učení mohli stát téměř odbornými projektovými 
pracovníky. S pomocí vyučující, asistentek pedagoga 
a jistě i rodinných příslušníků vytvářeli mapy blízkých 
i dalekých území. Žáci 6.A se na svých cestách plavili 
parníkem, 6.B propojila svá území silnicemi a 6.C se 
projela vlakem. Grafickým znázorněním zvoleného území 
žáci prokázali dostatečné pochopení základních 
kartografických pojmů. 

Další projektový úkol byl dobrovolný a pro nadšence 
milující pokusy. Tentokrát mohla v domácnostech doslova 
vybuchnout sopka. Mnohým žákům se podařilo vlastní 
tvoření zachytit kreativním způsobem. Zážitky z průběhu 
geologických jevů pak všichni žáci společně sledovali na 
školním videu. 

O badatelské zážitky sedmáků jsme se postarali ve 
spolupráci se studenty PdF MU v Brně, kteří u nás plní 
svoji pedagogickou praxi i „zoomově“. Poznatků nabytých 
při výuce o Antarktidě využili žáci při řešení skutečného 
klimatického problému. Pomohou rostliny zabránit 
globálnímu oteplování? Jak by taková polární rostlina 
mohla vypadat, v jakých podmínkách by rostla a co by 
dokázala? Žáci se proměnili v členy expedice, kladli si 
otázky a sdíleli své nápady s ostatními. Museli využít již 
získané poznatky o polárních oblastech, vyčíst data 
z různých autentických zdrojů a prokázat rozvinuté 
geografické myšlení. Nápaditost projektových 
výzkumníků by jisto jistě překvapila i skutečné odborníky. 
I na dálku žáci našli vhodné způsoby skupinové 
spolupráce, prezentování výsledků i vzájemného 
hodnocení.

Projektová výuka otvírá dveře k vědě, rozvíjí 
kompetence, pomáhá v učení i směřuje děti ke  
skutečnému životu.

Irena Procházková

Jeden krásný slunečný den jsem se vydali učit do 
přírody. Vyšli jsme od školy a došli až pod Babu. 
Po cestě jsme okukovali zahrádky a krásné okolí, 
kde děti pojmenovávaly jarní květinky, stromy a 
keře, které po cestě krásně rostly a kvetly. Na poli 
jsme se chvíli zastavili a vyjmenovali si, čím je 
pole výjimečné a proč je zelenina a ovoce pro 
člověka důležitá. Na konci cesty jsme si v rámci 
pracovních činností připravili klacíky a špekáčky 
na opékání, s dovolením majitelů pozemku Pod 
Babou si založili oheň a buřtíky opekli a snědli. 
Potom přišel čas i na český jazyk, který jsme si 
utužili hrou na slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny a spoustu 
dalšího. Po této netradiční výuce výuce se děti 
nadšeně vracely zpět do školy, do družiny, 
popřípadě domů.

Výlet 1. C

Alexandra Matrasová
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V běžném školním roce, kdy se potkáváme všichni ve škole, probíhají 22. dubna různé akce jako připomínka 
dne, který podporuje nezbytný vztah  k přírodě a potřebu ochrany  životního prostředí. Žáci vyšších ročníků 
běžně organizují aktivity pro své mladší spolužáky.

Letos jsme kvůli distanční výuce zvolili variantu, která byla dostupná dětem doma, mohla je poučit, pobavit, 
přivést do přírody a umožnit jim trávit čas s rodinou. Pro poučení o významu oslav Dne Země mohli žáci splnit 
vědomostní kvíz uveřejněný na našem školním Instagramu. Pro všechny, kteří rádi pozorují přírodu, připravila 
školní přírodopisná sekce jarní výzvu zaměřenou na zkoumání rostlin našeho okolí. Žáci měli poznávat na 
autentických fotkách řečkovických lesů čerstvě rozkvetlé byliny. Kromě toho mohli jít také ven, řešit výzvu se 
svými blízkými, poznávat skutečné rostliny a přemýšlet, co se děje v lese na jaře. Obrazovou výzvu využili také 
učitelé pro rozmanité úkoly při výuce. A kolik bylin poznáte vy?

Irena Procházková

Den Země během distanční výuky

Ponožková výzva na ZŠ Horácké náměstí

Ponožková výzva se každoročně koná 21. března 
a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. 
V tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti 
nosí dvě různé ponožky. I naši žáci ze 4.C se zapojili 
do ponožkové výzvy, a protože nebylo možné 
z důvodu distanční výuky přijít osobně do školy 
v různých ponožkách, rozhodli jsme se tento den 
podpořit alespoň výtvarně. Důležité bylo seznámit 
děti s tím, co tento den znamená. Díky této výzvě se 
o dětech s Downovým syndromem začíná více 
mluvit, a tím se zlepšuje i informovanost. Děti se 
touto nenásilnou formou seznámí blíže s problémem, 
se kterým se můžou setkat ve svém okolí. Děkujeme 
žákům za připojení se k této výzvě.

Anna Ratajová a Jitka Juráčková

Třicátého čtvrtý, to nám to letí, než košťata oprášit 
stačíme, už zase letíme do naší čarodějné třídy, co ji 
vrchní čarodějka Peťa řídí s pomocí čarodějnice 
Janči, bez které kouzla žádná nezačnou a spolu 
chtějí, aby jejich malí čarodějové ve všem čarování 
co nejvíce vynikali.

Den začal jako každý jiný, jen píseň čarodějná 
třídou zní, lavice krásné čarodějnice a čarodějové 
plní. Kouzelné klobouky a hůlky připraveny do 
tvorby dalších ježibab, jež večer při ohni v duchu 
Filipojakubské noci do ohně hodí.

Pyšné jsme obě, ve třídě tvorba hýří, ze skříní 
vylétají hadýrky, provázky, papíry, lepidla či klacky, 
možná i netopýři. Prostě naši čarodějové nebojí se 
žádné výzvy, proč by také měli?

Vždyť u nás v Čarodějově bezpečno jest, na to 
vemte všichni jed....

Čarodějky ve 4.B

Petra Oprchalová
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Během výuky na dálku si učitel často láme hlavu s otázkou, která je vlastně klíčová pro vzdělávání v jakékoliv 
formě - jak motivovat své žáky. Distanční platforma Moodle, kterou během distanční výuky naši žáci a učitelé 
využívali, nabízí spoustu různých nástrojů, jež mohou výuku usnadnit a žákům ještě více přiblížit cíle, kterých 
mají dosáhnout. Jedním z těchto nástrojů jsou takzvané “odznaky”. Odznaky získávají žáci za splnění učitelem 
definované aktivity v nějaké formě - například ve fyzice za doma provedený pokus a pořízení fotek nebo videa 
z tohoto procesu. Po nahrání souborů do Moodlu se pak žákům objeví u jejich profilu odznáček se superhrdinou 
- za výrobu odměrného válce ze zavařovací sklenice to byl například Aquaman, za sestrojení vahadla dostali žáci 
odznáček s Black Widow a podobně.

Počet získaných odznaků si žáci sami hlídají a pokud získají tři, napíší do diskuze a přihlásí se o jedničku. 
Odznaky se ukazují jako velice sympatický motivační nástroj, žáci je sbírají každý sám za sebe, nikde tedy 
nevisí žádný přehled toho, jak je na tom celá třída, každý žák ve svém profilu vidí jen své odznaky. Tento 
motivační nástroj jde tedy plně ruku v ruce s moderní teorií “gamifikace ve vzdělávání”, tedy zapojení herních 
prvků do výukového procesu. Jsme rádi, že je žáci přijali za své.

Odznaky v průběhu distanční výuky

Jakub Svoboda

Každá škola měla během rotační výuky za úkol 
postarat se o vzdělávání dětí záchranářů, hasičů, 
lékařů a pedagogů v době, kdy děti měly být týden 
doma a učit se distančně. Naše škola pro tyto děti 
vytvořila zvláštní třídu. První den školy po otevření 
jsme se dozvěděli konečný počet žáků, kteří budou 
tuto třídu navštěvovat. S kolegou Martinem Jelínkem 
jsme operativně zajistili potřebný počet iPadů 
k výuce, připojení k internetu, sluchátka a nabíjení 
zařízení. Další dny již výuka probíhala bez problémů. 
Po týdnu se v rámci rotační docházky vyměnila třída 
za jinou. Přechod proběhl naprosto hladce včetně 
přestěhování zařízení do jiné učebny. Po několika 
týdnech nastoupily do školy všechny děti a iPady 
slouží všem žákům ve výuce.

Technická podpora pro děti 
záchranářů a pedagogů

Jindřich Michal

V rámci Kavárničky pro rodiče, která byla určena 
rodičům budoucích prvňáčků, nakreslili předškoláci 
obrázky, které nám jejich rodiče zaslali. Velice se 
vydařily, a proto se o ně chceme s Vámi podělit. 
Těšíme se na září, kdy ve školních lavicích 
přivítáme nové prvňáčky. 

Těšíme se na prvňáčky

Petra Mendlová
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Děti z matematicko-logického kroužku 
pro vás vytvořily tyto logické hádanky

Sikaku: Rozděl mřížku na čtverce nebo obdélníky 
tak, aby se nepřekrývaly, žádný malý čtvereček 
nezbyl a každý čtverec nebo obdélník obsahoval 
přesně jedno ze zadaných čísel.

Toto číslo udává obsah příslušného čtverce nebo 
obdélníku (tj. počet malých čtverečků uvnitř).

Naši žáci a jejich úspěchy
v matematických soutěžích 

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na 
prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou 
kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je 
určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se 
s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla 
Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna 
Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří 
Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin 
Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B. 

Pro 4. a 5. ročník je určena kategorie Klokánek. 
Zde jsme také měli žáky, kteří se umístili na 
prvních třech místech s nejvyšším počtem bodů. 
Jedná se o tyto žáky: Oto Kytnar ze 4.A, 
Magdalena Bryjová ze 4.B, Marcela Bryjová ze 
4.B, Antonia Janotová ze 4.B, Andrea Králová ze 
4.C, Lukáš Ostrý z 5.A, Oliver Herškovič z 5.B, 
Tomáš Úlehla z 5.B, Václav Krejčí z 5.C a Barbora 
Oprchalová z 5.C. 

Během měsíce dubna 2021 se mohli žáci 4. a 5. 
ročníků zúčastnit matematické soutěže Pangea. 
Účast v této soutěži byla veliká. Do finálového kola 
postoupili Hučíková Monika ze 4.D a Doležel 
Michal z 5.C. Finálové kolo proběhne v druhé 
polovině června v Praze. 

Ve středu 19. 5. 2021 se naši žáci účastnili 
okresního kola matematické olympiády pro 
5. ročník. Na výsledky stále čekáme, ale i tak 
můžeme všem zúčastněným poblahopřát k postupu 
do tohoto kola. 

Nejúspěšnějším řešitelem logické olympiády 
v základním kole se stala Kateřina Nespěšná z 5.D,  
která se v této kategorii umístila v kraji na 20. až 
24. místě. 

Také v městském kole matematické soutěže 
nazvané Mateso jsme měli velice úspěšné řešitele. 
Na prvním místě se umístila Magdalena 
Havránková z 5.C, druhé místo obsadili Václav 
Krejčí z 5.C, Kubová Mia z 5.B, Stela Plagová 
 5.C. Na třetím místě se umístili tito žáci: Filip 
Blaška a Lukáš Ostrý z 5.A a Viktor Souček z 5.D. 

Všem žáků gratulujeme a přejeme hodně dalších 
nejen matematických úspěchů.

Jitka Tichá

Součtové trojúhelníky

Když sečteš čísla z dvou sousedních čtverců, zapiš 
výsledek do čtverce pod ně. Umíš vyplnit celý 
„hrozen“ ?

Jana Ondrušková, Gábina Kovářová, žáci
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Olympiáda v anglickém jazyce 2021 
- jde to i na dálku

Jako již každoročně i letos se na Horáckém náměstí 
konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 
Protože mělo probíhat v měsících, kdy se žáci učili 
v rámci distanční výuky z domova, musel náš tým 
angličtinářů přijít s řešením, jak školní kolo provést 
na dálku a zároveň zachovat podobný ráz, který tato 
přehlídka měla v prezenčních ročnících.

Po společné konzultaci jsme se dohodli, že 
olympiádu provedeme opět dvoukolově. První kolo 
proběhlo v rámci dvou kategorií - 6. a 7. ročník a 8. a 
9. ročník formou testu zaměřeného na poslech a čtení 
s porozuměním. Vše z pohodlí domova přes námi již 
dobře známou distanční platformu Moodle. 
Z prvního kola postoupilo v každé z kategorií 8 žáků, 
kteří se následně zúčastnili kola ústního 
prostřednictvím videohovoru přes aplikaci Zoom. 

Žáci dostali v každé z kategorií několik 
základních témat, ze kterých si pak losovali, a ve 
dvojicích společně s učiteli o tématech konverzovali. 
Vše bylo zaměřeno na praktické užití jazyka, 
demonstraci vhodné slovní zásoby a schopnosti 
pohotově reagovat na otázky učitele či partnera ve 
dvojici. Žáci zde dokázali, že je angličtina 
komunikačním prostředkem a při popisu témat 
a odpovídání na otázky sdíleli zajímavé názory 
a myšlenky.Z ústního kola jsme vybrali vždy tři 
nejlepší žáky v každé kategorii, ten nejlepší pak 
postoupil do okresního kola. V kategorii 6. a 7. tříd 
to byli v pořadí od nejlepšího Jan Šatera ze 7.A, 
Nela Navrátilová ze 7.A a Anna Vyklická ze 7.C. 
V kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Amálie Dekanová 
z 9.A a mezi tři nejlepší společně s ní patřily Nikola 
Koňariková z 9.B a Vanda Lorencová z 8.A (pořadí 
mezi nimi nebylo určeno). Vítězové obou kategorií 
se tedy následně zúčastnili okresního kola soutěže, 
kde se utkali s ostatními žáky z brněnských 
základních škol a gymnázií. Amálie Dekanová 
vyválčila 8. místo a Honza Šatera stanul na stupních 
vítězů na skvělém 3. místě. Tato soutěž ukázala, že 
naši žáci se v komunikaci rozhodně neztratí, 
a dokresluje, že důraz, který v hodinách angličtiny 
klademe na řečové dovednosti, se kladně odráží na 
schopnostech našich žáků angličtinu aktivně 
využívat. Tak tedy opět za rok a v minimálně stejné 
formě! 

Jakub Svoboda a Pavla Fryštáková

Projekt 

Participativního 

rozpočtu

V letošním školním roce se naše škola zapojila do 
projektu, organizovaném městem Brnem, s názvem 
Participativní rozpočet do škol. Předlohou je 
Participativní rozpočet města Brna. Náplní tohoto 
zajímavého projektu je realizace projektů podaných 
veřejností na pozemcích města Brna, ve kterém 
v loňském roce uspěly hned dva projekty v naší 
městské části.  V našem školním prostředí se jedná 
o projekty, které vymysleli, zaregistrovali a mezi 
ostatními propagují jednotliví žáci či třídy na naší 
škole. Jsme rádi, že se do vymýšlení zapojily 
všechny třídy na druhém stupni, protože kromě toho, 
že se děti podílejí na zvelebování naší školy, se také 
učí samostatnosti, zodpovědnosti a tvůrčímu 
myšlení, což jsou pilíře úspěšnosti našich 
absolventů.

Jsme zvědaví, jaké projekty uspějí v závěrečném 
hlasování, které proběhne v následujících týdnech. 
Budeme se moci těšit na nové ping-pongové stoly 
v tělocvičně, antistresové míčky ve třídách, obnovu 
vybavení toalet, nové vybavení v relaxační místnosti 
nebo výlet do brněnské ZOO? Nebo nové grafické 
tablety? A co takhle nafukovací žíněnky na nácvik 
akrobacie či nové relaxační zóny na chodbách? 
Ať už vyhraje jakýkoliv projekt, těšíme se na něj.

Ondřej Růžička

Pět dětí ze 4.A se zapojilo do fotografické soutěže 
Poslové jara. Jak název napovídá, tématem byly 
rostliny, jejichž výskyt je v tomto období typický.
Můžete se podívat, jak děti kouzelné jarní květiny 
zachytily. Práce byly zveřejněny také na stránkách 
pořadatelů:https://deti.vls.cz/cz/souteze

Petra Polášková

https://deti.vls.cz/cz/souteze
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Sportovní skupiny na naší škole

Naše škola má dlouholetou tradici zaměřenou na rozvoj 
sportovní všestrannosti, a proto každoročně nabízíme 
žákům na druhém stupni naší školy možnost zvolit si 
vzdělávací program s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy.

Výuka u všech předmětů jazykových, sportovních 
i běžných tříd probíhá stejně, třída funguje jako celek 
a rozděluje se pouze v okamžiku, kdy se jazyková 
skupina zdokonaluje více v cizím jazyku a sportovní 
skupina se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností, 
dovedností a zvýšení celkové fyzické zdatnosti. To však 
neznamená, že by se sportovci cizí jazyk neučili. Od  
šestého ročníku je povinná výuka jazyka anglického 
a od sedmého ročníku si žáci volí mezi německým, 
nebo ruským jazykem. Žáci sportovních skupin jsou 
proto výborně připraveni na přijímací zkoušky na 
střední školy jak z hlediska vědomostí a dovedností, tak 
z hlediska sportovní výkonnosti. Velmi často využívají 
možnost studia na sportovních gymnáziích.

Kromě běžné výuky organizujeme i volitelný kurz 
plavání a jednorázové školní či volnočasové 
aktivity, jako je bruslení, výcvik jízdy na koni, 
víkendové vodácké a turistické pobyty, 
cyklovýlety nebo se účastníme sportovních 
a předváděcích akcí. O letních prázdninách se žáci 
mohou zúčastnit i týdenního sportovního tábora. 
Na každoročním krajském přeboru v silovém 
čtyřboji naši žáci pravidelně dosahují výborných 
výsledků a v minulosti překonali v této disciplíně 
i český rekord. Skvělých výsledků dosahují žáci 
této skupiny také na běžeckých a plaveckých 
závodech či v basketbalu a badmintonu, kde jsou 
schopni porážet i žáky ze škol specializujících se 
na dané sporty. Součástí výuky je i každoroční 
zdokonalovací lyžařský výcvikový kurz s výukou 
jízdy na lyžích i na snowboardu. 

Zájemci mohou využít i možnosti 
dobrovolných (volnočasových) odpoledních 
tréninků zaměřených na další rozvoj sportovních 
schopností a dovedností (míčové hry, parkour, 
kompenzační cvičení, doplňková cvičení pro další 
sporty) nebo i cíleně na zápas ve volném stylu 
s trenéry TAK Hellas Brno. Tyto volnočasové 
aktivity probíhají mimo rámec školní výuky a jsou 
nepovinné. Žáci se mohou také dobrovolně 
účastnit turnajů i mimo naši republiku, což 
s sebou přináší možnost ověřit si znalosti cizího 
jazyka v komunikaci se sportovci z jiných zemí.

Další informace nejen o organizaci sportovních 
tříd se dočtete na našem webu zshoracke.org.

Pavel Kučera

Bronzová medaile pro 
Adélu Hanzlíčkovou, 
absolventku naší školy

Adéla HANZLÍČKOVÁ, absolventka naší školy, 
držitelka bronzové medaile na mistrovství Evropy v 
zápase a na světové kvalifikaci na OH.

Absolventka sportovní skupiny na naší škole, Adéla 
Hanzlíčková, vybojovala na mistrovství Evropy 
v zápase ve Varšavě bronzovou medaili. Na 
následujícím turnaji světové kvalifikace na olympijské 
hry v Sofii vyhrála celkem čtyři utkání a soupeřce 
podlehla pouze v jediném. Přes zisk bronzové medaile 
to však na nominaci na olympijské hry bohužel 
nestačilo. Budeme držet palce, aby se Adéle dařilo 
v následujících letech a mohli jsme ji opět vidět na 
příští letní olympiádě, která se bude konat v roce 2024 
v Paříži.

Pavel Kučera
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Ocenění pro naši kolegyni Irenu Procházkovou

Každá škola je taková, jací jsou lidé, kteří tam 
pracují. Jsem moc hrdá na kolektiv lidí, kteří pracují 
na naší škole. Každý den vidím jejich osobní 
nasazení, zaujetí prací a hlavně zájem o žáky. O to 
víc mě těší, že jedna z našich dlouholetých kolegyň 
Irena Procházková byla oceněna Magistrátem města 
Brna za svou dlouholetou pedagogickou činnost. 

Kolegyně Irena Procházková přišla na naši školu 
v roce 2010 již jako zkušená pedagožka. 
Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity 
absolvovala v oboru biologie a geologie - zeměpis  
v roce 1997 a v roce 2003 si doplnila vzdělání 
o výchovné poradenství. Mimo jiné rozšířila svou 
odbornost o studium koordinace EVVO, kterou na 
naší škole organizuje.

S kolektivem učitelů se Irena Procházková sžila 
hned během prvního roku a oblibu u žáků si také 
získala prakticky okamžitě. I proto se hned 
v následujícím roce stala aktivní členkou školního 
poradenského pracoviště, jehož činnost od roku 2018 
koordinuje. O rok později se také ujala vedení 
početné skupiny našich pedagogických asistentů.

Toto byl velmi stručný souhrn dosavadního 
působení Ireny Procházkové na naší škole vhodný do 
profesního životopisu, který by se jistě líbil každému 
řediteli. Irena naštěstí zůstává „naše“ a my se 
můžeme podívat na to, co se skrývá mezi suchými 
řádky curricula vitae:

Životopis plný doplňujícího vzdělávání 
a kariérních postupů nevypovídá nic o lidských 
kvalitách učitele. Jeho kolegové ano a ti mluví vždy 
o vstřícném jednání a ochotě vyslechnout a najít 
společné řešení problému. Také o ochotě přijímat 
nové nápady a podporovat snahy o sebevzdělávání, 
o klidném a věcném posuzování problémů, a to i ve 
vypjatých situacích. Mimo jiné i o snaze navozovat 
a udržet pozitivní atmosféru i ve chvílích, kdy není 
k optimismu mnoho důvodů.

Slovy jedné z kolegyň: „Mezi vlastnosti dobrého 
učitele a kolegy podle mě neodmyslitelně patří

lidskost, empatie, zájem, ale také praktičnost 
a schopnost zachovat chladnou hlavu ve vypjatých 
situacích. Irena všechno tohle má a dokáže díky 
tomu koordinovat celé ŠPP, být tady pro nás 
kolegiálně, když potřebujeme podporu, ale také 
zklidnit emoce, které při práci s dětmi nutně 
vyvstávají. Dokáže být konstruktivní a pro-
fesionální, ale zároveň také chápavá a podporující. 
Sama si Irenina názoru a zpětné vazby vážím 
a vnímám ji jako velkou oporu celého našeho 
týmu.“

Mezi nejostřejší kritiky školy, a tedy hlavně učitelů, 
patří ovšem rodiče žáků. Není tedy od věci zmínit 
následující: „Rukama paní učitelky Procházkové 
prošly na druhém stupni obě moje děti. Zeměpis 
a přírodopis jsou předměty, které mají v dětech 
vyvolat touhu poznání, ne biflování a učení se 
zpaměti. To se paní učitelce podařilo. Zapojovala 
žáky do smysluplných akcí, např. kdy starší 
navštěvují mladší spolužáky, aby jim předali 
vědomosti a zatím svoje získané zkušenosti. 
K tomu jim paní učitelka Procházková dávala 
prostor, diskutovala s nimi o průběhu akcí, udílela 
rady i zpětnou vazbu. Dcera se na tuto formu výuky 
vždy těšila.“

Nejedná se o ojedinělý případ, jak dokládají tato 
slova: „Syn zase oceňoval bezpečné prostředí, které 
učitelka v hodinách zeměpisu vytvářela, třeba při 
doplňování informací do slepé mapy – pokud syn 
aktivně pracoval v předešlých hodinách, dělal 
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si poznámky, zápisky, které sloužili jeho účelům, mohl poté při kontrolní práci do nich nahlížet a svoji aktivitu 
z předešlých hodin tak zúročit. Takovéto učení mu dávalo smysl.“

„Paní učitelka byla vždy připravená na výuku, její hodiny dle slov dětí byly promyšlené, mohly se ptát, nebyl 
problém se na paní učitelku obrátit s prosbou o pomoc. Dcera měla paní učitelku i za třídní, přišla s ní tedy i 
do kontaktu, kdy se ve třídě řešily výchovné problémy, při kterých opět paní učitelka vyslechla, nabídla možnost 
řešení. Zažila ji i na řadě mimoškolních akcí, kde dokázala dětem připravit zábavný program a nám rodičům 
o tomto poskytnout zpětné informace, většinou pozitivního charakteru. A pokud se u dětí procházejících 
„těžkým“ obdobím puberty objevily problémy, řešila je s nadhledem a pochopením.“

Ivana Melichárková

Příběhy našich sousedů

V letošním školním roce nás naše paní třídní 
učitelka Lenka Vonášková oslovila se vzdělávacím 
dokumentaristickým projektem neziskové 
organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich 
sousedů. Tohoto projektu jsme se zúčastnili 
společně se spolužáky Kačkou Fialovou, Sárou 
Krejzovou, Martinem Lánským a Davidem 
Stehlíkem. Pomáhali nám Dan Lacko, Lukáš 
Levíček a Šimon Vais.

Dostali jsme za úkol vést rozhovor 
s pamětníkem, který jsme potom měli zpracovat 
vybranou formou. Na výběr byla videoreportáž, 
audioreportáž, animace nebo po případné dohodě 
s koordinátorem i vlastní vizualizace. 

Vybrali jsme si pamětnice sestry Machatovy, 
Hanu Bubníkovou a Jiřinu Langovou, se kterými 
jsme se setkali osobně a zpracovali jsme 
videoreportáž. Sestry Machatovy jsou dvojčata 
a narodily se v roce 1938. V raném dětství zažily 
druhou světovou válku. V mládí reprezentovaly 
Československou republiku v závodní gymnastice. 
V dospělosti byly členkami baletního souboru 
Státního divadla v Brně, později se věnovaly 
pedagogické a trenérské činnosti. Obě jsou stále 
velmi aktivní. Paní Hana Bubníková vede cvičení 
seniorek v Medlánkách.

Díky tomuto projektu jsme získali nové 
zkušenosti a seznámili se se zajímavými 
osobnostmi. Tímto jim děkujeme za příjemnou 
spolupráci.

Radim Pařízek, žák 9.C
V 1. A jsme nezaháleli

Naše pozorování a bádání o přírodě v centru 
pokusů a objevů:

Žáci šestých tříd ukončili lekci netradičně. Místo 
psaní testu vytvářeli závěrečný projekt, ve kterém 
použili nabyté znalosti slovní zásoby týkající se 
sportů, sportovních sloves a v neposlední řadě 
stupňování přídavných jmen. Každý žák k projektu 
přistoupil originálním způsobem. Paní učitelka 
měla možnost obdivovat „papírové“ projekty, i ty 
zpracované na počítači, prezentace a také krásné 
obrázky. S projektem si skvěle poradili žáci 
jazykových i nejazykových skupin.

Magdaléna Filáková

Žáci šestých tříd ukončili lekci 
netradičně



 15

ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

Rozhovory s kolegy a kolegyněmi...

Během posledního měsíce jsme položily 
kolegům tři otázky - jak vnímají svou 
učitelskou profesi a jednu otázku na 
tělo. Pokud máte čas a chuť, můžete si 
jejich odpovědi přečíst v následujícím 
textu.

Lenka Mynářová a Dominika Zečevičová

Jak se mi stalo, že jsem učitelem/kou? 
Kde jsou mé učitelské kořeny? Moje 
niterné pohnutky? Co se stalo, událo?

„Už od dětství jsem to věděla.“

„Ve školce jsem milovala svoji paní učitelku Ivanku 
a chtěla se stát učitelkou v MŠ. Později jsem se rozhodla, 
že bych raději na ZŠ. 🙂“

„Moje učitelské kořeny jsou u mojí maminky, byla 
učitelkou a povolání ji vždy bavilo a zajímalo. Tak nějak 
automaticky se to přeneslo i na mě. Často jsem s ní ve 
škole pobývala a zároveň s ní chodila do místní knihovny, 
kde půjčovala jednou týdně knížky. Láska ke čtení tedy 
byla nasnadě. Když jsem kdysi začínala, měla jsem 
strach, že nebudu vše vědět. Bylo hezké, že mi říkala, že 
nemusím vědět vše a není ostuda říci nevím a zjistím. 
Také mi říkala, že se učitel připravuje, i když se dívá "na 
televizi", protože nikdy neví, co bude potřebovat. 
Myslím, že se mi to podobně podařilo s dcerou, která nás 
následuje a mám z ní radost. Velmi kladně mě také 
ovlivnila moje třídní ze základky, která nás měla ráda, a 
s vděčností na ni dodnes vzpomínám:)“

„Jako malá jsem od rodiny dostala na Vánoce tabuli, 
kterou jsem měla v pokoji. Postupně, když jsem se už 
učila sama, vyskládala jsem si na postel plyšáky a učila 
jsem se tím, že jsem jakoby učila plyšáky. Celkově mám 
na základní školu hodně skvělých vzpomínek, možná 
právě proto mě toto prostředí a to, co člověku nabízí, 
táhlo i v pozdějších letech.“

„Už v dětství jsem měla své niterné pohnutky být 
učitelkou, na školu jsem si hrála, učila plyšáky a kořeny 
mám rodinné. Asi je za to zodpovědný i nějaký gen:)“

„Moje odpověď už od 1. třídy ZŠ na dotaz, co budu 
dělat za povolání: učitelka.“

„Být učitelkou jsem si přála od dětství. Nejdříve jsem 
vystudovala SPgŠ Litomyšl, obor učitelství pro MŠ, 
a potom jsem šla studovat do Brna na PdF MU, obor 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ.“

„Máme učitelství v rodině - už můj dědeček mi byl 
příkladem, jako malá jsem ho pozorovala, jak učí - třeba 
na výletech atd. Chtěla jsem buď hrát divadlo, nebo být 
učitelkou… nakonec se mi splnilo to druhé a jsem za to 
šťastná! A vlastně se mi tím splnilo i to první - ráda si 
hraju!“

Co je kořením mého učitelování? Co mě v 
práci nabíjí? Co posiluje moji chuť být 
zítra ještě lepším učitelem/lepší učitelkou?

„Kontakt s dětmi, jejich reakce, jakkoliv nečekané, ale 
obohacující... Vidět, jak se učí, jak jim to jde...“

„Děti. I když umí energii vysát, tak umí spoustu 
energie a chuti dodat. Jsou upřímné, spontánní a ihned 
máte zpětnou vazbu.“

„Jednoznačně je to žákovská a rodičovská odezva, 
pokud mám pozitivní zpětnou vazbu, tak mě to těší 
a posouvá dál. Možná už jsem vyrostla z toho "být 
lepším", myslím, že důležitější je dělat svoji práci se 
zápalem a láskou ke všem zúčastněným. Dále mi 
pomáhá to, že se celý profesní život snažím 
sebevzdělávat. A kořením jsou pro mě skvělé vztahy 
na pracovišti, pomoc od kolegů, byť je to třeba jen 
povzbuzení či úsměv a pozdrav.“

„Kořením mi jsou děti a rodiče dětí, a to mne 
i nabíjí. Hodně mne motivují třeba kolegové.“ 

„Svou práci mám velmi ráda. Baví mě 
komunikovat s dětmi, vymýšlet s nimi různé aktivity, 
diskutovat, radovat se z jejich úspěchů a poznávání 
nových věcí.“

„Když vidím, jak se mí žáci posouvají, tedy má 
naše práce dlouhodobý smysl. Motivuje mě i fakt, že 
se pořád můžu rozvíjet i já, nikdy nechci zakrnět.“

„Inspirace od skvělých kolegů, kteří jsou ochotni 
sdílet radosti i strasti, naši žáci, pozitivní ohlasy od 
dětí i rodičů. Nabíjí mě tvořivá práce, líbí se mi práce 
s "živým materiálem" a pestrost tohoto povolání.“

Co jsem přehodnotil/a v době distanční 
výuky v souvislosti s kořeny a kořením 
mého pedagogického snažení/mé 
pedagogické vize?

„Živý kontakt je nenahraditelný, online kontakt je 
ubíjející… je lepší mít od 8:00 do 16:00 s živými 
dětmi, než každý den odpovídat na 20 - 30 mailů.“

„Upřímně, já na distanční výuce na 1. stupni 
nevidím vůbec nic pozitivního ve směru ke vzdělání. 
Děti mi chyběly, dětem chyběli spolužáci. Učivo jsme 
sice zvládli, ale i díky rodičům a jejich pomoci 
a podpoře. Ve škole je lépe.“

„Že se nic nejí tak horké, jak se uvaří, a vše se dá 
při dobré vůli zvládnout v pohodě.“

„Znovu jsem si uvědomila, jak je důležité, aby 
učení a online aktivity děti bavily, radovaly se 
z nových objevů, měly možnost si spolu popovídat, 
mohly vyjádřit svůj názor, prožít, popsat chybu 
a pracovat s ní.“

„Přehodnotila jsem své IT dovednosti, o nichž vím, 
že nejsou nijak světoborné, ale je potřeba před tím 
nezavírat oči, ale snažit se po krůčcích neustále 
posouvat.“
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„Co jsem přehodnotila? Myslím, že se jedná spíše o 
poznání než hodnocení. Poznala jsem svoje žáky z jiné 
strany, velmi krásně se ukázalo, kdo neodkládá plnění 
povinností a kdo rád prokrastinuje. Nedalo mi to 
a chronické prokrastinátory jsem vždy upomínala. 
Někteří začali pracovat pravidelně, což považuji za 
úspěch. Velmi pozitivně mě překvapilo, kolik máme 
šikovných žáků v řadách těch, co nejsou typickými 
jedničkáři. Při návštěvě breakout roomů bylo vidět, kdo 
je schopen spolupracovat a kdo je spíše sólista. Pozitivně 
mě překvapila část žáků z mojí třídy, kterým se podařilo 
dokončit projekt. Na začátku jsem se snažila využívat co 
nejvíce aplikací, ale časem mi došlo, že někdy "méně je 
více" a v důsledku zkušeností jsem si vytvořila nový 
systém práce, za což jsem teď s odstupem času vděčná. 
A upřímně v minulosti ve mně často hlodal červík 
pochybností, jestli bych neměla zkusit ještě nějaké jiné 
povolání. Tedy mě velmi potěšilo poznání, jak je naše 
povolání užitečné a přínosné pro celou společnost.“

„Nic, bylo to jiné, ale koření zůstalo stejné:)“
„Nikdy by mě nenapadlo, že se budu s takovou 

samozřejmostí promítat dětem domů, a pochopila jsem, 
že nemusím stihnout probrat úplně všechno, ale chyběl 
mi ten "živý materiál".“

Letošní školní rok nám přinesl do života opět 
spoustu nového a ne vždy se jednalo o příjemné 
zážitky. Nicméně troufám si říci, že děti, učitelé 
i rodiče se s distanční výukou poprali statečně 
a upřímně doufám, že už nás to znovu nečeká. 

A jak vlastně probíhal rok školní psycholožky? 
Z velké míry v online prostředí. Podařilo se však 
zrealizovat kariérové poradenství (KP), které má na 
naší škole již letitou tradici a je nabízeno všem 
žákům devátých ročníků, kteří se rozhodují, jaký 
další směr vzdělávání zvolit. 

Kariérové poradenství je nabízeno ve dvou 
variantách. První varianta zahrnuje pouze jednu 
konzultaci zaměřenou na zájmy, představy, 
schopnosti a také prospěch žáků. Druhá varianta 
obsahuje také první konzultaci, dále testování 
(intelekt, osobnostní předpoklady a volbu povolání) 
a závěrečnou konzultaci, kde společně procházíme 
výsledky testování a porovnáváme, jak 
korespondují s představami žáků. Ke kariérovému 
poradenství se v letošním školním roce přihlásilo 49 
žáků devátých tříd. Zpětná vazba od samotných 
deváťáků byla pozitivní a dovolím si sdílet pár 
anonymních odpovědí na otázku ,,V čem vidíš 
přínos KP?“ 

Objevily se například následující odpovědi: 
,,Bavilo mě to. Na jednu ze škol, kterou jste mi 

doporučila, jsem dělala přijímací zkoušky. Přišlo mi 
zajímavé psát ten test a zjistila jsem, že mám dobré 
prostorové vnímání, což jsem předtím nevěděla.” 

Z deníčku školní psycholožky

U poslední otázky si zkuste tipnout, čí jsou 
následující odpovědi. (Iveta Smýkalová, 
Petra Mendlová, Lenka Vonášková, Renata 
Jarošová, Veronika Svedková, Irena 
Procházková)

Nevěřili byste, že já...

„Se cítím víc jako umělec, tvořivý člověk než jako 
"úča"...“
„Nevěřili byste, že jsem po VOŠPg procestovala stopem 
Evropu.“
„Nevěřili byste, že se nerada přezouvám do papučí:)“
„jsem hrála jako komparz ve filmu s Barbrou Streisand.“
„…,že jsem holka z hor, v zimě ráda lyžuju, do Brna 
jsem se přestěhovala kvůli teplu a bojím se myší:)“
„Jsem na základce bývala snad každou chvíli po škole.“
„…se těším skoro každý den do školy.“
„...jsem žila rok a půl na samém pobřeží Pacifiku 
v Kalifornii.“

,,Pomoc při rozhodování.” 
,,Více mě to utvrdilo ve volbě mého budoucího 
povolání.”

V průběhu roku probíhaly také individuální 
konzultace s žáky dle jejich potřeb a třídnické 
online hodiny, které pro mě byly velmi příjemným 
zpestřením a možností, jak se potkat (alespoň 
online) s více žáky.

Díky tomu, že se nám alespoň první a druhé 
třídy mohly vrátit do školy o něco dříve, podnikli 
jsme společně dobrodružnou pirátskou výpravu 
v jednotlivých třídách, jejímž hlavním cílem bylo 
stmelit kolektiv, který byl na dlouhou dobu 
odloučen a umožnit dětem navázat přátelské 
vztahy, které byly ohroženy situací související 
s onemocněním covid-19, a dozvědět se o svých 
spolužácích něco nového. 

Jelikož podporu bylo třeba poskytovat nejen 
žákům a rodičům, ale také učitelům, rozhodla jsem 
se posílat pravidelná „Psycho okénka“, která našim 
učitelům, asistentům a vychovatelům přinášela tipy 
a triky, jak se v náročném období “nezbláznit” a 
snažit se hledat pozitiva. Barbora Losenická

Učitelé z Horáckého
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