Znovuotevření školy v Žimuticích

Už jsme se nemohli dočkat na pokyn k otevření naší malotřídní školy. Dle metodického
pokynu MŠMT jsme si zorganizovali výuku v dopoledních hodinách – vyučujeme pouze hlavní
vzdělávací předměty: český jazyk, matematiku, prvouku a angličtinu. Po obědě následují
aktivity: čtenářský klub, badatelský klub a doučování. Samozřejmě, že pro zpestření
zařazujeme i hry a soutěže nebo relaxační chvilky ve třídě, tělocvičně, případně se
protáhneme na víceúčelovém hřišti za pěkného počasí.
25. května nastoupilo do školy celkem 16 žáků z 24.
I. třída – 9 žáků

II. třída – 7. žáků

V odpoledních hodinách vyučující jsou nadále v denním kontaktu s žáky, kteří zůstali doma a
mají vzdělávání tzv. na dálku. Pomocí e-mailů je jim denně zasílána domácí příprava, která je
pravidelně kontrolována a učivo vysvětlováno. Někteří žáci využívají i individuální konzultaci
angličtiny přes SKYPE nebo WHATSAPP.
Vidíte, situace není jednoduchá, ale společnými silami se dá zvládnout.
Přikládáme názory žáků:
Gábinka (1. r.) – Do školy jsem se moc těšila.
Ivanka (1. r.) – Líp se mi učí ve škole než doma.
Lukášek (1. r.) – Překvapil mne nový plot u školní zahrady, líbí se mi.
Péťa (2. r.) – Taky jsem se do školy moc těšil, o přestávkách si mohu hrát se stavebnicemi a
hlavně jsou tu kamarádi.
Nela (4.r.) – Do školy jsem se moc těšila. Ve škole mi vyhovuje, že mi paní učitelka vysvětlí
látku, které bych doma nerozuměla. Mohu se konečně setkat se spolužáky, protože v době
uzavření školy jsem byla úplně sama.
Pavla (5. r.) -Hlavně jsem se těšila do školy na kamarádky, že si popovídáme, zahrajeme hry.
Podle mne je lepší se učit ve škole.
Jana (5.r) – Už jsem se nemohla dočkat, až se otevře škola.
Do konce školního roku se zaměřujeme nejen na novou látku, ale důraz klademe na
opakování a procvičování učiva.
Ke zvýšení bezpečnosti si v rámci pitného režimu sami žáci nosí pití v plastové lahvi, které si
mohou doplnit pitnou vodou. V každém prostoru je možnost desinfekce, máme dostatek
ochranných prostředků. Pro každého žáka i vyučující a nepedagogické pracovníky byly
zakoupeny plastové štíty, zájemci též mohou využívat vlastní roušky při přechodu do
společných prostor nebo při hrách.
Ve školní jídelně se stravujeme po etapách. Každý žák má též zajištěný vlastní stůl, který je
poté ihned desinfikován.

Paní uklízečka se pečlivě stará o zajištění celkové hygieny.
Škola se sice znovu otevřela, ale všichni se těšíme k nastolení běžného režimu.

Text a foto: Dana Ryšlavá – vyučující II. třídy
Milena Mikesková – ředitelka školy a vyučující I. třídy

