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Tak ani nevím, jak mám začít. Takovou situaci
jsem ještě nezažila a asi nikdo z nás. Zvesela jsme
započali II. pololetí, užili si jarní prázdniny,
komentovali zprávy z Číny, sledovali dění
v Itálii,…… to jsme nečekali ……. vyhlášení
mimořádného opatření, na 14 dní se zavírá škola,
rychle sbalit si věci, naplánovat úkoly………, ne
ne bude to delší……….. Vyvstalá situace nás opravdu zaskočila
všechny velice nepřipravené. Většina z nás musela začít improvizovat
a rychle přemýšlet, jak se s touto neobvyklou a nepříjemnou situací
vyrovnat, začít hledat řešení. Asi všichni jsme se na chvíli zastavili,
zhluboka nadechli, zamysleli se nad svými prioritami a začali
přemýšlet, jak dál.
Všichni „v první linii“ mají naše díky, obdiv a úctu. Velké potíže
nastali těm, kdo museli zůstat doma a řešit vlastní existenci, i těm,
kdo museli zůstat doma S DĚTMI na „home office“ nebo „ošetřovačce“.
Zprvu jsme si řekli: „14 dní to vydržíme.“ Ale ono to vypadá, že to bude
delší než jsme čekali a možná ještě delší, než bychom mohli očekávat.
Hned v prvním týdnu mimořádného opatření jsme pochopili, že
„úkolování na dálku“ není řešení a pro žáky i rodiče je velice náročné.
Začali jsme intenzivně hledat způsob, jak zajistit výuku on-line.
Původní záměr vkládat úkoly na společné úložiště, nahrávání videí
s výkladem nového učiva a obtelefonovávání žáků, nebyl efektivní.
Oslovili jsme společnost Microsoft, ještě včas, protože dnes už jsou
linky přetížené, a pan Klatovský nám pomohl zprovoznit Office 365 a
aplikaci MS Teams. S paní učitelkami jsme absolvovali několik
nočních vebinářů, vy rodiče jste dětem vzorně nainstalovali aplikaci
MS Teams a od pondělí 23.3. jsme začali opět
„vyučovat“. Musím konstatovat, že jsme v širokém
okolí, jedna z mála málotřídních škol, které se
podařilo výuku zprovoznit se 100% připojením
všech žáků a „ON-LINE UČÍME“ Tímto bych
chtěla
poděkovat
všem
rodičům
za spolupráci.

On-line výuka má svá specifika a pro učitele i žáky 1. stupně
základní školy je velmi náročná. Způsob komunikace žák – učitel –
spolužáci, výklad nového učiva, správné pochopení úkolů, udržení
pozornosti, síla signálu, správný přenos dat (nerovné podmínky
vybavení vhodným technickým vybavením). Učíme se obě strany žáci
i paní učitelky.
Výuka on-line není tak intenzivní jako ve škole, ale všichni se
snažíme. Jednou týdně žáci nebo rodiče do školy doručí vypracované
úkoly a vezmou si další materiály či opravené sešity.
Tento prapodivný stav trvá již měsíc a nevíme, jak dlouho ještě bude
trvat. Všechny plánované akce do konce školního roku máme zrušeny.
Čekáme pouze na „zelenou“ ZPĚT DO ŠKOLY. Po dnešním úterním
(14.4.) jednání vlády bychom měli nastoupit do školy 25. května.
Zápis budoucích prvňáčku plánovaný na středu 8.4. probíhá až
do pátku 17.4. pouze elektronicky. Na základě Žádosti o přijetí a
Zápisního listu nebo Žádosti o odklad bude vydáno Rozhodnutí o přijetí
– nepřijetí či odklad. Jakmile situace dovolí, sejdeme se s budoucími
prvňáčky a rodiči v nejbližším možném termínu na informační
schůzce.
Zápis do mateřské školy proběhne v týdnu 11.-15. května taktéž
elektronicky.
Paní učitelky MŠ a provozní zaměstnankyně doposavad šily roušky
jak pro obyvatele obce tak pro Nemocnici Český Krumlov. Ušily jich
přes 1 500 kusů. Velice jim děkuji za pohotovou reakci na vzniklý stav.
Paní učitelky MŠ na společném úložišti také dětem zpřístupnily
výukové materiály, omalovánky, hádanky a pozdravy. Od příštího
týdne dětem rozběhnou VIDEOŠKOLKU.
Do smutné prázdné školy jsme pozvali řemeslníky. Vystěhovali jsme
malý kabinet, který bychom chtěli upravit na sborovničku za pomoci
pana Krištofa. A fa Malířství Blahout s panem Lejskem zrenovují
ambita a „středověký kabinet“, ve kterém bude záchůdek pro děti
hrající si na hřišti a zahradě.
Letošní celoroční projekt „PŘEKONEJ SÁM SEBE“ nás
posiluje všechny bez rozdílu po všech stránkách.
Mgr. Marcela Krychová

V novém roce jsme si my, paní učitelky a děti, užily spoustu legrace, mnoho
jsme se toho naučily, v mnohém jsme vyrostly a zesílily.
Navštívilo nás divadlo

Bambini s vodnickou pohádkou a

písničkami. Pozvání k nám do školky přijal pan Radek Žalud a povyprávěl
nám o tom, jaké to je být slepý. Ukázal nám, pro něj tak důležité, pomůcky
jako jsou například slepecká hůl, hmatové mluvící hodinky a telefon, hru Člověče,
nezlob se (uzpůsobenou slepcům) a zazpíval nám a zahrál na klávesy známé
pohádkové písničky. I my jsme si trochu vyzkoušeli, jaké by to bylo složité,
kdybychom neviděli.
Každý poslední pátek v měsíci nás rozveselil pan učitel Balek svými novými
písničkami a hudebními hrátky, při kterých se učíme pracovat s hlasem a
dechem. A každý čtvrtek nás teta Martina Cábová učila novým slovíčkům a hrám
v německém jazyce. Snad se nám podaří někdy navštívit opět naše kamarády
z Grünbachu, nebo pozvat rakouské děti sem k nám!!!???
Na konci ledna konečně napadla hrstka sněhu, a tak jsme si všichni
společnými silami mohli postavit sněhuláka a kočičku. Ti, pohotovější dokonce
stihli vyndat alespoň na dva dny nové vánoční boby a malinko si zabobovat.

V únoru jsme navštívili Planetárium v Českých Budějovicích a doplnili
si znalosti a vědomosti o vesmíru, kosmonautech, naší planetě, sluneční soustavě,
souhvězdích a měsíci. „Letěli“ jsme raketou a zodpověděli jsme si mnoho otázek,
které nás k tomuto tématu napadaly.

Kurz prvního bruslení
Některé děti se zúčastnily osmi lekcí kurzu bruslení v českobudějovické
Budvar aréně. Pro mnohé z nich to byly první pokusy a zážitky na bruslích. Děti
začínaly jako tučňáci „ťapáním“ a přidržováním se u mantinelu a končily jako
úplní hokejisté a krasobruslařky . Všechny děti byly opravdu velmi statečné a
trpělivé a mají náš velký obdiv. Na poslední lekci si děti zabruslily s opravdovými
dospělými hokejisty z HC MOTOR. Byl to velký zážitek, za který děkujeme paní
a panu Žáčkovým.

Karneval ve školce
Jako každý rok jsme si
ve školce uspořádali přehlídku
karnevalových masek. Přišlo
mnoho princezen a víl, nějaký
ten vodník, rytíř, policista, pirát,
dva spidermani, taekwondista,
šéf, pejsek Chase z Tlapkové
patroly, indiánka, čarodějnice,
baletka, anděl a dokonce i
růžový sladký jednorožec. Pipi a

jabloňová babka pohlídaly, aby se mezi sebou pohádkové postavy nepopraly a
přichystaly pro ně pár zábavných karnevalových her, při kterých nebylo ani
vítězů, ani poražených, hlavně že byla legrace. POZNÁVÁTE SE??????

Poděkování rodičům
Velmi si vážíme toho, jak s námi spolupracují všichni rodiče, a jak nám
v mnohém pomáhají. Je tedy na místě se alespoň o některých výjimečných
činnostech zmínit.
Děkujeme tedy všem rodičům za jejich doprovod a výpomoc při kurzu
bruslení. Obouvání bruslí a navlékání dětí do veškeré bruslařské výbavy nám
dalo opravdu velmi zabrat.
Děkujeme rodině Palánů za skvělé ptačí budky, které sestrojili a pověsili
na školní zahradě. Těšíme se na to, že se brzy v útulných domečcích zabydlí nějací
zpěváčci.
Děkujeme panu Krištůfkovi a rodině Kubátů za vypůjčení krásného obřího
včelího pexesa, které nás stále baví.
Rodině Štindlů děkujeme za péči o stromy v zahradě, panu Sůsovi za jeho
svaly, kterými dokázal obří klády přemístit na požadované místo, abychom mohly
s dětmi dotvořit „kamínkoviště“ a zútulnit tak další část zahrady.
Děkujeme též rodině Vymyslických za vyšetření očí všech dětí v MŠ. Byl to
pro děti velký zážitek už jen tím, že se ve třídě objevili tři dospělí muži, kteří
dokázali děti zaujmout a zorganizovat tak, že ani nedutaly.

A toto jsou naše poslední výtvarná dílka, která děti vytvořila těsně před
uzavřením školky. Sněženky v zahrádkách již odkvetly, duhu určitě
mnooooohokrát zažijeme, doufáme a těšíme se, že se setkáme dříve, než budou
odkvetlé pampelišky!!!!!
Přejeme Vám pevné zdraví, lehkou a veselou mysl v nelehké a neveselé době.
Už se nám po vás moooooc stýská. Šárka a Monika ze školky, ze kterých se staly
švadlenky…. Snad jen na chvilku.

V lednu jsme ukončili I.pololetí, Kurz plavání pro 1. a 2. ročník, Kurz bruslení
pro všechny školáky a starší děti z mateřinky.
Školáci měli také možnost v rámci bruslení setkat se s hráči hokejového klubu

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE. Setkání s některými z nich,
bylo pro děti velmi motivující, ale hlavně to byl nezapomenutelný zážitek.
Hokejisté s nimi vyjeli na led, učili je správné technice bruslení, různé kličky i
zábavným kouskům na ledě. Děti byly nadšené, byla to pro ně krásná,
v souvislosti s naším ročním tématem „Překonej sám sebe“ velmi přínosná
závěrečná hodina bruslení. Hokejisté ochotně pózovali při focení, které nebralo
konce
Lenka Vítů

Velký a malý detektiv
V lednu k nám do školy zavítala paní lektorka H.Komasová Stružinská
s preventivním programem Malý a Velký detektiv, který byl zaměřený na
bezpečnost a prevenci proti únosům, zneužití apod. Žáci se učili základní návyky,
jak předcházet nebezpečným situacím. Tento program byl čerpán z Akčního
plánu MAS Sdružení Růže.

Jak se žije nevidomým
Koncem února k nám zavítal nevidomý kamarád Radek Žalud. Je to kluk –
dnes už pán, který ve třech letech úplně oslepl. S životem se dokázal poprat.
Vyučil se ladičem pian, vystudoval konzervatoř zpěv a hru na akordeon. Dnes se
kromě zpěvu živí i vytvářením aplikací pro slepé do mobilních zařízení. Radek
nám na úvod zahrál a zazpíval. Poté nám Radkova kamarádka Charlota
vysvětlila jaké druhy poruch zraku existují, jak oslovit slepce pokud mu chceme
pomoci, jak ho vodit, jak hrají karty, domino, člověče nezlob se, jaké používají
pomůcky, třeba čtečku bankovek, barev, navigace, mluvící hodinky, mluvící
mobil, pípátko do hrnečku, aby nepřelil. Ukázal nám, že si máme vážit svého
zdraví, ale pokud se vyskytnou potíže a člověk chce, může hodně.

„Děti, kdo jste měly objednané knížky,
nebojte, přijdou!“
Školní projekty Ovoce, zelenina
a Mléko do škol jsou pozastaveny.

I když sněhu letos moc
nenapadalo a boby se sáňkami zůstaly
schované, tak jsme si skromné sněhové
nadílky s našimi andílky užili!

Už se těšíme na vaše další pěvecká vystoupení, ukázky hereckého talentu,
taneční kreace, vyprávění vtipů.
!! AŽ ROUŠKY ODHODÍME, „POKARANTÉNNÍ DANCE“ SI ZATANČÍME !!
Vaše Magda a Maruška



„Co dokážeme se stavebnicí“
Stále rádi stavíme se Sevou – probíhala
příprava na hokejovou sezónu – betony, hokejky i
puk, bohužel před dokončením byla škola
uzavřena a mistrovství zrušeno 

Klub deskových a logických her
V letošním roce jsme v říjnu zahájili klub
deskových a logických her. Bylo čerpáno
v rámci dotace EU - Šablony II. Aktivity a
činnosti v klubu byly orientovány na rozvoj
logického,
matematického,
strategického
myšlení, rozvoj paměti a pozornosti.
Účastníci se scházeli ve dvou skupinkách a během schůzek se zde setkávali
všechny třídy ZŠ. Děti v klubu převážně hrály různé deskové a stolní hry,
soutěžily mezi sebou, řešily logické hádanky, hlavolamy, rébusy. V průběhu
setkání jsme si všichni užili spoustu legrace a zábavy 😊.
Klub končil začátkem března a byly vyčerpány dvě Šablony II.

VELIKONOCE
podle Pepy, Fandy, Lukáše a Marka
Velikonoce se blíží,
slunce z nebe na nás shlíží.
Koledovat nebudem.
Chráníme se před virem.
To nám vůbec nevadí,
nikdo z nás se nenudí.
Slunce září krásně
a my skládáme básně.

Velikonoční nuda
Kája P., Julča K., Ella M.
My se doma nudíme, proto mamku prudíme.
Vymýšlíme hlouposti, baštíme „furt“ sladkosti.
Pořád se jen učíme, na mobil „furt čučíme“.
Na procházky chodíme, roušku sebou nosíme.
Nebojte se ostatních, jako všichni dospělí.
Koledovat nemůžeme, protože jsme v karanténě.
Jenom barvit vajíčka, co ti dá slepička.
Pomlázku si udělej, bráchu pěkně vyšlehej.
Neboj se virusu, jinak skončíš v humusu.

V únoru a březnu se naši žáci stihli účastnit recitačních soutěží:
 Zvonek z Novohradských hor v Malontech: 2.místo Tadeáš Tvaroh
 Hrdějovický Vavřínek a Dětská scéna v Českých Budějovicích
a jazykové soutěže Mlýnek v Mladém: za 3.ročník 2. místo Klára Víšková,
3. místo Nelly Vítů a za 4.ročník 2.místo Tadeáš Tvaroh.
Děkuji i dalším odvážným Veronice Vaškové, Kateřině Klenkové, Ellen
Šrámkové, Rozárii Trojákové za podané výkony a odvahu reprezentovat
školu.

Jarní anglický slovníček

POCHVALA VŠEM ŽÁKŮM
ZA VZORNÝ PŘÍSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ
V NEZVYKLÝCH PODMÍNKÁCH.
TAK JAKO MARIE TEREZIE CHTĚLA MÍT VZDĚLANÝ
NÁROD, MY CHCEME MÍT VZDĚLANÉ NAŠE ŽÁKY.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší

