Školní časopis

ZŠ Věrovany

školní rok 2020/2021

Zamyšlení na úvod
Již 3. rok vydávají naše děti školní časopis. Opět pracuje nová redakční rada, která Vás
seznamuje se svou prací na str. 2. Práce je to opravdu zodpovědná. Věrovanská škola žije čilým
životem a vše je potřeba důsledně a pravdivě zaznamenat, popsat, zhodnotit, výtvarně doplnit
a zejména prezentovat veřejnosti. Super mediální výchova online a super zkušenost do
dospěláckého života.
Doufám, že naše děti ještě nenapadne nějaký komix nebo natočení filmu. Vůbec bych se
nedivila, nápady mají a chuť do práce také.
Sice jsme všichni pod tlakem covidové hrozby, ale musíme se přizpůsobit a musíme jet dál.
Jedeme. Jedeme dál, nežehráme a mnoho věcí jsme se naučili, jsou z nás „ajťáci“, o tom se
dočtete hned na následující straně 3.
K závěru roku jsme školu krásně vyzdobili, napekli jsme vánoční cukroví a perníčky v naší
kuchyňce, vyrobili jsme si vánoční dekorace na Vánočních dílničkách a Ježíšek mohl přijít (viz
fotogalerie na stranách 4-6).
A tak začal nový rok 2021 a já si nemohu odpustit jednu úvahu na závěr. Dosti často mluvím
o prezentaci školy na veřejnosti a v obci. Jenže……. není vše tak růžové, jak by se mohlo na
první pohled zdát.
Povězte mi, jak máme vysvětlit našim dětem, které sázely lípu ke stému výročí vzniku
republiky v parku u mlýna, že je lípa zlomená a zůstal z krásného stromku jen malý pahýlek.
Vždyť přírodu neničíme, chráníme, pozorujeme (viz str. 7-8).
Velmi si uvědomujeme důležitost tohoto stromu pro naši zemi, chodíme se dívat, jak pěkně
roste….
„Děkujeme“ tímto ničitelům z Věrovan, že opět máme s dětmi o čem diskutovat a doufáme, že
se alespoň chytnou za nos.
Do nového roku 2021 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, a ještě znovu zdraví a vše ostatní
neméně důležité najdete v závěru časopisu na str.10.
Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy

1

Jak pracuje naše redakce
Redaktorky našeho kroužku pilně pracují celý školní rok. Na začátku si zvolí svá jména,
kterými podepisují příspěvky. Potom už jde do tuhého. Společně rozhodnou, co bude aktuální
číslo časopisu obsahovat, jaké události, rozhovory, informace. A jde se psát. Samy nebo
v dvojicích píšou na zvolené téma a další redaktorky ilustrují jejích texty. Společně roztřídí a
vyberou fotky z konaných akcí, na kterých se také aktivně účastní. Spolupráce je nezbytná,
protože časopis je jejich společné dílo. Otázky rozhovorů sestavují po společné poradě a také
hodnotí finální podobu časopisu.
připravila p.uč.

Plánujeme

Píšeme

Ilustrujeme

Tvoříme
Hodnotíme
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Už jsme šikovní ajťáci
Od školního roku 2019/2020, kdy máme 16 tabletů, jsme započali výuku s nimi v různých
předmětech, zejména v českém jazyce, v angličtině a také v prvouce, vlastivědě a přírodovědě.
I ve školní družině jsme mohli tablety občas použít pro hry a logické úlohy. Takže nás nijak
nepřekvapilo, když covid 19 zaúřadoval a my jsme museli zůstat doma. Tablety si žáci půjčili
domů a pracovali s nimi v době distanční výuky a pracujeme na nich i dnes.
Používáme je jak na online hodiny s našimi učiteli, tak i pro procvičování učiva v jednotlivých
předmětech přímo ve škole. Díváme se na videa a prezentace, které vytvářejí naše paní učitelky.
Díváme se na mapy, na slovíčka a na videa v angličtině. Když ve škole narazíme na nějaký
problém nebo na informaci, kterou potřebujeme, ihned si můžeme na tabletech tuto informaci
dohledat.
Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy
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Ve škole voní perníčky
Jedno ráno jsme přišli do školy a jako první jsme ucítili vůni perníčků. Testovací várku
přichystala paní Marta, která pak připravila těsto i pro nás. Hned jsme si šli vykrajovat perníčky.
Mladší žáci je pekli na kroužku vaření. Další den byly perníčky krásně upečené a odpoledne
jsme je zdobili. Pak jsme si je vzali domů a spapali anebo pověsili na vánoční stromeček.
připravili Meša a Klariša
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Vánoční dílničky
Dne 16.12. jsme měli ve škole opět po roce vánoční dílničky. Byly letos jiné – bez rodičů, jen
pro děti. Naše paní učitelky nám opět přichystaly zajímavé výrobky. Vyráběli jsme tři krále a
sněhuláka. Nebylo to zrovna nejlehčí, ale výsledek stál za to. Nakonec jsme si odnášeli domů
krásné vánoční překvapení.
připravila Teris
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Sváteční nálada v naší škole
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Máme rádi zvířátka

připravila Eiemi

Žluna zelená
Každý viděl někdy na obrázku datla, ale
skoro nikdo nezná žlunu.
Žluna je datlovi dost podobná, má také
červenou čepičku. Podle svého názvu
vypadá, je zelená. No a ťukat do stromu ji
uvidíte opravdu jen zřídka.
Teď se podíváme na to, co jí. Je to hmyz,
především mravence. Má jazyk na
mravence, a to doslova. Dlouhý jazyk
se zpětnými háčky jí práci usnadní. Je to
jednoduché, když máte 10 centimetrový
jazyk. Svůj jazyk má i lepkavý. Jak
mravence chytá? Zkrátka vystrčí jazyk po
mravencovi a ten se přilepí. Žluna pak jen
zatáhne jazyk a může si pochutnat.
připravila Znzn
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Jak krmit ptáčky v zimě

připravila Eiemi

8

Kreslíme a tvoříme
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Děkujeme sponzorům
a přejeme do nového roku
Děkujeme našim sponzorům za materiální a finanční podporu pro naši školu:
1. Ladislav Ječmínek, stavební práce Věrovany
2. Společnost METECH s.r.o. Věrovany
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