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Vážený čtenáři, ještě před pár týdny ne-
bylo jasné, zdali letošní vydání Školáka 
vůbec vznikne. Otázka, co by mělo být 
jeho obsahem, když školní akce, soutěže 
a život ve škole se díky coronavirové pan-
demii téměř zastavil, rezonovala mezi uči-
teli – autory článků a příspěvků. Jak to vše 
dopadlo, je již jasné – držíte v rukou třicáté 
druhé vydání Školáka. Jeho hlavním obsa-
hem jsou zajímavosti o vzdálené výuce 
jednotlivých předmětů, ale taky o akcích, 
které se podařilo uskutečnit. Pojďme se 
tedy společně ohlédnout za školním 
rokem, který v  historii českého školství 
nemá obdoby. 

 Začátek školního roku
V září jsme zahájili bez jakýchkoliv omeze-
ní. Zatímco na Slovensku byli žáci vracející 
se ze zahraničních dovolených nejdříve 
v karanténě a roušky byly ve škole povin-
né, u nás žádná omezení nebyla. I přesto 
jsme očekávali, že „něco přijde“. Pečlivě 
jsme se připravili na různé varianty pro-
vozu, které přicházely v  úvahu. Nutno 
zdůraznit, že tehdy skutečně nikdo neměl 
povědomí o tom, co nás čeká. Nakoupili 
jsme potřebnou techniku na online výuku 
ze tříd (HD kamery, handsfree mikrofony, 
programové licence), kdy se počítalo s va-
riantou polovina žáků ve třídě ve škole 
a polovina doma. Připravili jsme softwa-
rová řešení, kdy každý žák dostal své nové 
přístupové údaje do programu pro online 
výuku (Microsoft Teams) a byl přiřazen do 
skupiny ke správné hodině a učiteli. Všich-
ni učitelé se proškolili tak, aby perfektně 
zvládali asynchronní (EduPage) a nově 
synchronní (MS Teams) online výuku. 

 Uzavření školy 
 a přechod na vzdálenou výuku
S rostoucími čísly nemocných přišly 10. 9. 
povinné roušky pro všechny a měření tep-
lot žáků i zaměstnanců bezkontaktními 
teploměry. S  první potvrzenou nákazou 
ve škole nařizuje Krajská hygienická stani-
ce ZK 14denní karanténu a PCR testy všem 
žákům ve třídě. Přišlo na zavření středních 
škol s  informací, že o uzavření základek 
se v  žádném případě neuvažuje. Jenže 

9. října přechází výuka 6. – 9. tříd na tzv. 
rotační systém, kdy polovina tříd má mít 
vzdálenou výuku a polovina prezenční 
ve škole. Po týdnu se mají vyměnit. Čísla 
nemocných a bohužel i mrtvých rostou 
geometrickou řadou a po pouhých třech 
dnech od 14. 10. uzavírají všechny školy 
v zemi. V té chvíli jsme netušili, že děti se 
do školy s  několika výjimkami nevrátí ¾ 
roku. 
 A tak jsme učili vzdáleně, někdo z do-
mova, někdo ze školy, dle rozvrhu hodin 
téměř všechny předměty. Omezeny byly 
pouze volitelné předměty, pěstitelské prá-
ce a práce s technickými materiály a infor-
matika v sedmém ročníku z důvodu pla-
cených licencí programů. Škola zapůjčila 
více jak 20 tabletů potřebným rodinám 
tak, aby i děti ze sociálně slabších rodin se 
mohly do výuky zapojit. V  prosinci se na 
tři týdny vrátily děti do školy, ale po No-
vém roce již zůstávají zase doma kromě
 1. a 2. tříd. K obnovení klasické výuky do-
jde až v  květnu díky zavedení testování 
žáků a zaměstnanců AG testy. 
 Od března se zapojujeme mezi školy, 
které pečují o děti rodičů tzv. potřebných 
profesí. Nutno jen dodat, že vedení školy 
se zaměstnanci „sekretariátu“ bylo denně 
na pracovišti, řešilo desítky provozních 
problémů a uvádělo v praxi nařízení mini-
sterstev, která se i během týdne několikrát 
změnila. Ani správní zaměstnanci v době 
uzavření škol nezaháleli. Školní jídelna 
vařila obědy do menuboxů s sebou. Více 
jak 150 porcí denně hovoří o tom, že to 
byl prospěšný krok. Uklízečky generálně 
uklidily celou školu a v rámci návratů žáků 
do školy měly plné ruce práce s  průběž-
nou desinfekcí. Pan školník se podílel na 
opravách v suterénu staré budovy, rekon-
strukcí tzv. relaxačních místností pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
a na dokončení venkovní učebny ve školní 
zahradě. Tu si hned po návratu vyzkoušeli 
žáci nejen prvních tříd, a jak se zdá, od září 
bude v permanentním obležení. 

 Co nám covid vzal a dal
Vše zlé je k něčemu dobré. Snad je tomu 
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Slovo ředitele školy

tak i v případě covidové pandemie, která 
vzala nejen žákům téměř rok školního ži-
vota, společných zážitků a kamarádství. 
Na druhou stranu je naučila samostatnos-
ti a zodpovědnosti za plnění školních úko-
lů z  domova, když maminka s  tatínkem 
byli v práci a oni se museli postarat sami 
o sebe. Taky my dospělí jsme se naučili 
spousty nových, nejen technických do-
vedností, kdy za nejcennější považuji fakt, 
že pokud děláme své učitelování dobře, 
děti to baví a nemusí být nad nimi hroz-
ba škaredé známky nebo poznámky. Jisté 
dnes je, že cesta k  návratu do normálu 
nebude rychlá ani jednoduchá. Věřím, že 
s pohledem do budoucna využijeme vše 
dobré tak, abychom to naše školství po-
sunuli kupředu. To už je ale jiná „písnička“. 
 Závěrem bych rád upřímně poděkoval 
všem žákům, kteří ke vzdálené výuce při-
stupovali zodpovědně, rodičům za pocho-
pení, podporu a pevné nervy, taktéž všem 
učitelům za profesionální přístup k výuce, 
který byl mnohdy náročnější než výuka 
ve škole, a všem ostatním, kteří přispěli ke 
zvládnutí nelehké doby covidí. V září snad 
již bez větších omezení na viděnou.

Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel   
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Slavnostní zahájení 
nového školního roku 2020/2021

První školní den 
prvňáčků

Mgr. Luďka Pavlíková
Ačkoli začátek školního roku není stát-
ním svátkem, pro  nové školáky – pr-
váčky byl výjimečný.
 Letošek, poznamenaný epidemií 
koronaviru, ošidil tyto nové žáky o zá-
pis a prohlídku prvních tříd. Pro mno-
hé z nich to byla úplně první návštěva 
základní školy.
 V úterý 1. září 2020 se 37 prvňáčků 
dočkalo slavnostního přivítání. Kromě 
paní učitelek je přišel přivítat pan ředi-
tel, pan starosta a paní místostarostka. 
Děti obdržely dárečky, nové učebnice 
a pracovní sešity. Tento den zde ještě 
byly pod dohledem svých rodičů a 
prarodičů, ale následující den se z nich 
už stali opravdoví školáci.

Akce školy

Adaptační kurz 6. tříd
Mgr. Šárka Pokorná
Nová třída, nová škola, noví spolužáci, 
noví kamarádi. Dva dny seznamování, her
 a zážitků, zábava. 
 I tak by se dal charakterizovat tradiční 
adaptační kurz pro žáky 6. tříd na naší škole.
 Již 4 roky, každé září, podle hesla „čím 
dříve, tím lépe“, vyráží nová „várka“ šesťá-
ků se svými spolužáky a třídními učiteli za 
prvními společnými zážitky v novém kolek-
tivu. Letos to byla REVIKA Vizovice, kterou 
žáci vyměnili hned první týden za školní 
lavice, a všichni se v rámci programu vede-
ném zkušenými lektorkami měli možnost 
poznávat, budovat nové vzájemné vztahy 
a nabírat podněty a zkušenosti. Náladu 
nám nekazila ani zvýšená hygienická pre-
ventivní antiCovid opatření a počasí dosta-
lo jedničku s hvězdičkou. 
 „Letošní adapťák byl bezva. Měli jsme 
tam hromadu jídla, sladkostí a hlavně kama-
rádů. Ty hry byly trošku náročnější, ale super. 
Pokoje byly taky bezva. Jaký to pro mě mělo 
přínos? Jednoznačně to, že se člověk nemá 

pořád stranit lidí kolem sebe. I když třeba toho 
nemá rád, tamten ho zas pomlouvá, tam jim 
může dát druhou šanci. A když se to nepove-
de, zkoušet to dál. PROSTĚ JEDNÍM SLOVEM 
- SUPER.“ (Helena Pokorná)

 Jak svědčí zpětné hodnocení dětí, mo-
tto těchto kurzů „JDEME SPOLEČNĚ“ opět 
vešlo plně v platnost a my jim přejme, ať jim 
nadšení vydrží na celém druhém stupni. 
Mgr. Jiří Šmíd
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Mgr. Jiří Šmíd
 Průběh přijímacího řízení na střední 
školy byl i v letošním roce ovlivněn korona-
virovou epidemií. Podobně jako v loňském 
školním roce došlo ke změnám ve způsobu 
přípravy deváťáků na přijímací zkoušky 
a k úpravě  organizace přijímání žáků ke 
středoškolskému vzdělávání. 
 Uchazeči o studium měli možnost 
podat dvě přihlášky na dvě střední školy. 
Termín podání přihlášek byl stanoven na 
1. března 2021. Zájemci o studium v obo-
rech vzdělání s maturitní zkouškou museli i 
letos složit přijímací zkoušku. Střední školy 
nemusely povinně využít jednotnou přijí-
mací zkoušku z českého jazyka a literatury 
a z matematiky, kterou centrálně připravuje 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělává-
ní (CERMAT), ale mohly si samy přijímací 
testy připravit. Velkou změnou byla také 
možnost zrušení přijímacích zkoušek z dů-
vodu nízkého počtu podaných přihlášek na 
střední školu. 
 Původně plánované dva termíny 
zkoušek v dubnu byly přesunuty na 3. a 4. 
května. Účast uchazeče o studium na přijí-
macích zkouškách byla podmíněna potvr-
zením o negativním výsledku antigenního 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test 

Dopravní výchova čtvrťáků
Mgr. Jan Baier
 Čtvrtá třída je obdobím, kdy děti 
dosahují věku deseti let, tedy věku, kdy 
mohou bez doprovodu dospělého vyra-
zit samostatně do silničního provozu na 
kole.
 Proto absolvují dvojdílný seriál výu-
ky na dopravním hřišti v Uherském Bro-
dě, který se skládá z ovládnutí pravidel 
silničního provozu a taky z  praktických 
jízd v moderním brodském areálu. 
 Odměnou za úspěšné složení testů 
je pak průkaz cyklisty v kapse. Tak vzhů-
ru do pedálů!

Akce školy

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022
podstoupili deváťáci v naší škole, která jim 
následně vystavila požadované potvrze-
ní. Další novinkou bylo prodloužení času 
na vypracování jednotlivých testů z  ma-
tematiky i českého jazyka. Po zpracování 
byly výsledky testů poslány na obě střední 
školy, které stanovily pořadí pro přijetí jed-
notlivých žáků ke studiu vybraného oboru. 
Do celkového hodnocení žáků v přijímacím 
řízení se zohledňoval pouze lepší výsledek 
příslušného testu z prvního či druhého 
termínu. Po vyhlášení výsledků přijímací-
ho řízení museli žáci potvrdit svůj zájem 
o studium na vybraném oboru střední ško-
ly odevzdáním zápisového lístku. Ten obdr-
želi na základní škole. 
 Žáci, kteří si podali přihlášku na tříletý 
studijní obor ukončený výučním listem, 
jednotnou přijímací zkoušku nekonali a 
byli přijati na základě studijních výsledků 
v základní škole.
 Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspě-
li již v prvním kole přijímacího řízení a byli 
přijati ke studiu na střední školu. Obavy 
žáků a jejich rodičů z  výsledku přijímaček 
vzhledem k distanční výuce se ukázaly jako 
liché. Výuka pomocí připravených materiá-
lů v prostředí systému EduPage, online ho-
diny realizované v platformě MS Teams, in-

dividuální a skupinové konzultace ve škole, 
důsledný a vstřícný přístup učitelů, doká-
zaly skvěle naše žáky na přijímací zkoušky 
připravit. 
 Z  celkového počtu 56 deváťáků bylo 
přijato na obory s maturitou 43 žáků, tj. 
77 % z celkového počtu, na obory s výuč-
ním listem 13 žáků, tj. 23 %.
 Žáci se rozjedou k  budoucímu studiu 
do více než dvou desítek různých škol, kro-
mě jedné se všechny nacházejí ve Zlínském 
kraji. Nejvzdálenější školou, na kterou je-
den z našich žáků od září nastoupí, je Střed-
ní škola stavebních řemesel v Brně.
 Největší zájem projevili žáci o studium 
na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském 
Brodě, zápisový lístek tam podalo jedenáct 
žáků. Po pěti žácích nastoupí na Obchodní 
akademii v Uherském Hradišti a na Střední 
průmyslovou školu a Obchodní akademii 
v  Uherském Brodě. Následují Gymnázium 
Jana Pivečky a Střední odborná škola ve 
Slavičíně, Střední odborné učiliště v Uher-
ském Brodě a Střední škola průmyslová, ho-
telová a zdravotnická v Uherském Hradišti 
se 4 zapsanými žáky.  Ke studiu na Církevní 
střední odbornou školu v  Bojkovicích se 
rozhodly nastoupit tři žákyně naší školy.
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Akce školy

Předvánoční čas ve škole
Mgr. Jitka Josefíková 
a Mgr. Taťána Kapsová
 Zatímco se žáci druhého stupně učili 
převážně doma na počítači a svým spolu-
žákům mohli popřát veselé Vánoce jen na 
dálku, mladší děti si stihly v keramické dílně 
na DDM vyrobit pěkné dárečky. 
 V  jednotlivých třídách přivítaly vystra-
šené děti básničkou mikulášskou družinu, 
i když čerti v  rouškách nebyli zdaleka tak 
strašidelní jako jiné roky. 
 Poslední den ve škole před vánočními 
prázdninami jsme si zpříjemnili poslechem 
vánočních koled u rozsvícených stromeč-
ků.  Snad si příští Vánoce budeme moci 
všichni společně koledy i zazpívat.

Výuka na jiné vlně
Mgr. Petra Brůzlová
 Říká se, že kdo je připraven, není pře-
kvapen. Otázkou však zůstává, jak si pora-
dit se situací, v níž se ocitneme bez vlastní-
ho zavinění nepřipraveni. A přesně v  této 
situaci se ocitly všechny školy na jaře letoš-
ního roku, kdy se mezi námi objevil dosud 
neznámý vir Covid 19. 
 Desátý březnový den byl tak k  vidění 
výjev, o němž sní téměř každý žák – nadše-
né výkřiky dětí, heroická radost, štěstí. Pan 
ředitel do školního rozhlasu oznamuje, že 
od dalšího dne se z důvodu rozhodnutí vlá-
dy ruší výuka ve školách a všichni zůstávají 
doma. Na jedné straně veselí ozývající se ze 
tříd, na straně druhé šok za dveřmi ředitel-
ny. Vedení školy se o situaci dozvídá z mé-
dií, nikoli od ministra školství. Najednou se 
ocitá uprostřed neznámých vod a nezbývá 
nic jiného než nalézt okamžité řešení. Ná-
sledují desítky probdělých nocí, každoden-
ní kontakt s učiteli a úspěšná plavba proti 
vzdouvajícím se vlnám. Každá škola volí 
jiné řešení. Někteří se se žáky domlouvají 
prostřednictvím sociálních sítí, jiní přes e-
-mail, ti nejzoufalejší volí cestu roznášky do 
domu. Ne tak Základní škola T. G. Masary-
ka v Bojkovicích. Máme EduPage a vedení, 
které se nevzdává. Denně rozesílá emaily 
s pokyny všem učitelům, a jak to nazval pan 
ředitel, učíme se řídit letadlo za letu. Situa-
ce rozhodně ne snadná, ale nezvyklá doba 
si žádá rychlé řešení. Výsledkem je ucelený 
jednotný systém „karet“, které žáci dostávají 
každý den. Karty s pozdravem, prezentací a 
domácím úkolem. Vše samozřejmě dle po-

kynů MŠMT hodnotíme a rozdáváme pou-
ze motivační jedničky a dvojky. Ne všichni 
učitelé jsou s tímto hodnocením spokojeni, 
ale nejdůležitější je, že na rozdíl od jiných 
škol jsme nezaspali a od počátku nenecha-
li 460 dětí bez výuky. Nemusí dohledávat 
na internetu, nemusí plnit úkoly z různých 
platforem. Naopak. Vyučuje se dál dle roz-
vrhu a vše je sjednoceno formou EduPage. 
To, nad čím si ostatní školy lámou hlavu, 
zvládla Základní škola T. G. M. v Bojkovicích 
na jedničku. V červnu rozdáme vysvědčení 
a ještě netušíme, že nás čeká druhá a mno-
hem horší vlna zákeřného viru, který připra-
ví o život tisíce lidí a sedne na plíce stovkám 
učitelů a správních zaměstnanců. 
 V září nastupujeme do školy a zahaju-
jeme školní rok 2020/21 jako každý jiný. Ale 
postupem dní se vše začíná měnit. Nejdří-
ve nasazujeme roušky na chodbách, záhy 
v hodinách a místo tělesné výchovy volíme 
náhradní řešení. Opět nám „hraje do karet“ 
nesmírně efektivní vybavení naší školy. Dis-
ponujeme např. minigolfovým hřištěm, a 
tak namísto procházek vytvoříme malé sku-
pinky, které se nepotkávají, mají roušky, ale 
zároveň tráví čas sportovně, na čerstvém 
vzduchu, a hlavně se zaujetím. Bohužel 
brzy přichází to, čeho jsme se všichni báli. 
Ačkoli nás vláda ubezpečovala v tom, že zá-
kladní školy neuzavře, druhý říjnový týden 
se tak stalo. Naše kormidlo je v  pevných 
rukou a přizpůsobuje se opět nové situa-
ci. Vracíme se ke kartám, které naši žáci už 
znají, a zaučujeme se v Teamsech. Základ-
ní pilíř v  podobě karet EduPage zůstává, 

jen přidáváme každodenní online výuku. 
Učitelé dostávají grafické notebooky, mik-
rofony a další technické vymoženosti, a tak 
nám nic nebrání v tom začít se s žáky setká-
vat online. Dle pokynů MŠMT zavádíme na 
1. stupni 1 hodinu online denně, na stupni 
druhém pak hodiny dvě až tři. Setkáváme 
se i se situací, kdy na okolních školách pro-
bíhá online výuka celé dopoledne, ale my 
se striktně držíme pokynů a opatření. Na-
dále si také uvědomujeme velkou úlohu ro-
dičů, zejména u nižších ročníků, a snažíme 
se všichni táhnout za jeden provaz. Jsme 
optimisté a v  této nelehké době věříme, 
že nejdůležitější je zdraví a to, aby děti vše 
podstatné dohnaly a co nejdříve se vrátily 
do školních lavic. Ostatně to je přání snad 
každého z nás.  
 Říká se, že bez tmy bychom nikdy ne-
viděli hvězdy. Bez událostí, které se dějí od 
jara tohoto roku, bychom možná nikdy ne-
pochopili, jak je důležité se zastavit, zapře-
mýšlet a třeba i změnit některé z věcí, které 
byly zavedeny před staletími a přetrvávaly 
v nás. Nepochopili bychom, jak důležitý je 
sociální kontakt mezi lidmi, rodinou, přáteli, 
spolužáky. Nepochopili bychom a nevážili 
si situací, které nám dříve připadaly normál-
ní. A možná bychom také nevěřili, že nasta-
ne den, kdy se bouřlivý jásot dětí, že nemu-
sí další den do školy, změní v zoufalé přání 
vkročit opět do školní budovy, pozdravit se 
s kamarády a být zase mezi svými. Doufej-
me tedy, že se obloha brzy vyjasní a my ty 
hvězdy zase všichni spatříme.
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O vzdálené výuce trochu jinak 
– žáci odpovídali na otázky v anketě 
Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel
 O vzdálené výuce už toho bylo řečeno 
i napsáno hodně. Snad se nenajde nikdo, 
kdo by nevěděl, že bojkovská základka učí 
vzdáleně interaktivně od loňského jara 
prostřednictvím systému EduPage, od říj-
na pak přidala online hodiny s  kamerami 
přes aplikaci MS Teams a nakonec i osobní 
konzultace ve škole pro žáky, kteří je potře-
bují. V tomto článku se pokusím představit 
názory samotných žáků, jež vzešly z  ano-
nymní ankety, kterou jsem si pro ně připra-
vil a na kterou mi žáci 6. – 9. tříd odpovídali. 
Každý den mají děti připravenou várku in-
teraktivních úkolů, které musí splnit. A to 
podle řádného platného rozvrhu hodin, 
tedy nejen matiku a češtinu, cizí jazyky a 
fyziku…, ale taky výtvarku, občanku, va-
ření i tělocvik. Na otázku, kolik času denně 
jim zabere vzdálená výuka, odpovídali 3–4 
a 5–6 hodin. Občas se objeví názor, proč 
neučíme jen matiku, češtinu, angličtinu. 
Odpověď je jednoduchá: k  obecnému 
vzdělávacímu základu patří i poznat strom 
před domem, umět něco namalovat nebo 
nakreslit, spočítat si úrok půjčky nebo si na 
večeři usmažit palačinky. A taky proto, že 
nemáme ve škole jen učitele matiky a češ-
tiny… Co by pak dělali zeměpisáři, chemi-
káři či dějepisáři?
Na otázku, který předmět žákům zabírá 
při plnění úkolů nejvíc času, jsem dostal 
nejrůznější odpovědi. Povětšinou to byla 
matika, ale taky fyzika či výtvarná výchova. 
Logicky jde o předměty, kde správné řeše-

ní není jen na „klik“, ale stojí to čas. Spočítat 
příklad do matiky či fyziky, narýsovat, vy-
myslet nebo nakreslit, nebo snad vytvořit. 
Nejde „podvádět“, každý je za sebe. A když 
učitel požaduje fotografii narýsované kruž-
nice vepsané nebo výkres s první kytkou, 
co rozkvetla na jaře na zahradě, stojí to lo-
gicky čas. O to víc, že každý úkol v systému 
učitel hodnotí a může ho „vrátit na přepra-
cování“. 
Který z  předmětů tě ve vzdálené výuce 
nejvíc baví, jsem se taky žáků zeptal. Dříve 
ve škole to býval tělocvik nebo občanka, 
taky výtvarka, tedy předměty, kde si žáci 
„odpočinuli“ od myšlení, zápisů do sešitu 
a plnění složitých úkolů. Jaké překvapení a 
velká pochvala pro učitele, když na přední 
pozice se dostává matika, anglina, dějepis, 
ale i vaření. Ano, vidíte dobře, i matika a 
vaření. Zvláště pokud je učitel motivací, 
sám něco ukuchtí, upeče a dětem pošle 
fotografie nebo video, jak na to. To se pak 
nejeden předvádí svými výtvory a posílá 
splněný úkol na fotografiích. Jestli pomoh-
la maminka nebo babička, není v  tomto 
případě až tak podstatné. Důležité je, že je 
to baví, a to nás těší. 
Nedalo mi to, ale zajímalo mě, jestli mají 
naši žáci z něčeho obavy, až se vrátí po tak 
dlouhé době do školy. Nejčastější odpově-
dí bylo, že nebudou umět všechno, co se 
učilo na dálku, a deváťáci z přijímaček. Je 
to logická odpověď, protože vzdálená vý-
uka nemůže nahradit osobní kontakt ve 
škole, vysvětlení učitele s pomůckami. Ale 

taky doma je doma a mnohdy jde více o 
kolektivní práci celé třídy než výsledky sa-
mostatné práce. Navrch mají ti, kteří si ča-
sem uvědomili, že se učí pro sebe, a ne pro 
známky, že jestli chtějí obstát v konkurenci 
na středních školách, měli by pracovat sa-
mostatně a ne si nechávat posílat řešení 
příkladů do třídní skupiny na Messengeru. 
Tak jak tak, učitelé budou jistě k žákům po 
návratu shovívaví a budou brát ohled na 
to, že se učivo bralo dálkově. Málem bych 
zapomněl, druhou pozici obavy z návratu 
obsadilo ranní vstávání. Ano, i to je důsle-
dek vzdálené výuky, kdy kamery zatím ne-
jsou povinné a online hodina se dá absol-
vovat v pyžamu, v posteli a vlastně možná 
kdekoliv a jakkoliv. 
Těšíš se do školy? To byla poslední otázka, 
na kterou zaznívala téměř vždy kladná od-
pověď.  Zatímco šesťáci a deváťáci se ne-
báli vyjádřit své city, kdy odpovídali taky 
„Ano, moc“, sedmáci a osmáci byli stříd-
mější s odpovědí „Ano, trochu“. Ano je ale 
stále ano, a to je dobře, neb nám dospělá-
kům se po dětech skutečně stýská. Škola je 
bez žáků jako akvárium bez rybiček, i když 
se svítí a topí, není to ono. Tak nám ne-
zbývá než doufat, že testování, očkování, 
promořenost i teplé počasí, které nás čeká, 
vrátí všechny děti nejen do škol, ale taky na 
hřiště, do kroužků, prostě do normálního 
života. 
Poznámka autora: použití nespisovných vý-
razů jako základka, matika, anglina a další 
byl záměr. 

Naše základní škola pečovala 
o děti rodičů vybraných profesí
Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel 
Jsem hrdý na to, že na základě jed-
nání bojkovského starosty Petra Vi-
ceníka s  hejtmanem Zlínského kraje 
byla naše základní i mateřská škola 
zařazena mezi vybrané školy v  kraji, 
které zajišťovaly péči o děti vybraných 
tzv. potřebných profesí. Výčet profe-
sí, kterých se tato péče týká, je určen 
nařízením hejtmana ZK (zaměstnanci 
integrovaného záchranného systému, 
zaměstnanci zajišťující funkci prvků 
kritické infrastruktury, zaměstnanci 

po skončení nouzového stavu ukládá 
vláda ČR. Když můžeme, pomůžeme. 

sociálních služeb, školek a škol a další).
 Vznikly dvě skupiny dětí podle věku, 
kterým jsme poskytli školní techniku 
(notebooky a sluchátka s  mikrofony). Ty 
se pak pod vedením vychovatelek školní 
družiny účastnily online výuky svých tříd 
a plnily úkoly vzdálené výuky. Vždy zbyl 
čas i na něco navíc. Po chutném obědě ve 
školní jídelně si pohrály ve školní družině, 
a když to počasí dovolilo, taky ve školním 
parku. V péči o tyto děti naše škola pokra-
čovala i po rotačním návratu dětí do škol 
od 12. 4. pouze s tím rozdílem, že nám to 
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Netradiční rok ve školní družině
Jitka Hanková
 V září školní družina otevřela své dve-
ře 113 dětem, které byly rozděleny do čtyř 
oddělení. Děti prvních tříd se rychle zadap-
tovaly a zařadily se do kolektivu starších 
dětí. V říjnu přešla škola na distanční výu-
ku, družina byla uzavřena až do poloviny 
listopadu, kdy se do školy vrátil první a dru-
hý ročník. Téměř všechny zájmové činnosti 
probíhaly ve venkovních prostorech.  Celý 
rok uběhl v duchu přerušované docházky. 
I přes tyto docházkové pomlky jsme se 
účastnili výtvarných soutěží jako Požární 
ochrana očima dětí, Svět očima dětí 2021, 
Pravěký svět Zdeňka Buriana. Děti se učily 
řešit sudoku, křížovky, kvízy, byla zařazena 
i relaxační cvičení pro odbourání stresu, 
malování, vyráběly se výrobky z  různých 
materiálů a pořádaly se vycházky do okolí 
školy. Na jaře, v době distanční výuky, byla 
naše škola zařazena mezi vybrané školy 
v kraji, které zajišťovaly péči o děti vybra-
ných tzv. potřebných profesí. V  dopoled-
ních hodinách jsme zajišťovali distanční 

výuku těmto dětem, byli jim nápomocni 
v plnění úkolů online výuky, a hlavně po-
máhali prvňáčkům při výkladu nového 
učiva. V  odpoledních hodinách sloužily 
prostory školní družiny k  využití volného 
času těchto dětí. Od 12. dubna se školní 
družina opět rozběhla pravidelně, rotačně 

se v ní střídaly děti, které byly rozděleny do 
skupin se zachováním všech pravidel ho-
mogenity tříd. Od 17. května začala školní 
družina opět fungovat pravidelně se všemi 
dětmi, rotační výuka skončila a družina oži-
la ruchem všech dětí.

Výuka na dálku na 1. stupni
Mgr. Jan Baier
 Na uzavření škol z důvodu epidemio-
logických opatření naše škola zareagovala 
velice pružně a úspěšně.
 Díky školnímu systému EduPage, který 
využíváme a s námi i školy ve více než stov-
ce zemí světa už několik let, jsme mohli 
s  dětmi pokračovat ve výuce podle stan-
dardního rozvrhu. Na každý předmět měly 
připraveny výukové karty s  novou látkou 
či procvičováním zpestřeny výukovými 
videy, animacemi, obrázky a interaktivními 
cvičeními.
 Později jsme na 1 až 2 vyučovací hodi-
ny denně využívali aplikaci MS Teams k ži-
vým online přenosům, kdy děti prožívaly 
tak důležitý vzájemný sociální kontakt se 
sdílením informací, které se netýkaly jen 
samotného učiva – taky se zpívalo k  na-
rozeninám, prezentovala mimočítanková 
četba nebo se diskutovalo na nejrůznější 
témata z aktuálního žití dětí.
 Momentálně jsme sice opět ve škol-
ních lavicích, ovšem na případný návrat 
do online prostředí (z jakéhokoliv vážného 
důvodu) jsme jako dobře namazaný stroj 
a s podporou rodičů technicky i mentálně 
připraveni.
 Neboť jen připraveným štěstí přeje!
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Vlastivěda pro čtvrťáky a páťáky
Mgr. Jolana Navrátilová
 Učivo vlastivědy je v  těchto ročnících 
zaměřeno na českou historii. Žáci se sezná-
mili s  nejdůležitějšími osobnostmi dějin 
díky obrázkovým prezentacím. Jednotlivé 
kapitoly byly pro zpestření výuky doplněny 
krátkými kreslenými videy. Své poznatky 
si vždy procvičili v nejrůznějších úkolech 
v EduPage. Nejčastěji v „připojovačkách, 
seřazovačkách,“ vyhledávání a připojování 
obrázků či křížovkách a rébusech. Součás-
tí většiny učebních materiálů byly odkazy 
pro zvídavé děti na interaktivní procvičo-
vání. Opakování probíhalo formou kvízo-
vých otázek nebo hádanek o osobnostech. 
Zvláště oblíbená byla v  online hodinách 
hra Hádej, kdo jsem? 
 Pro motivaci k tomuto učivu měli žáci 
malý badatelský úkol. Najít starou věc, která 
by jim přiblížila, jak žili naši předkové. Před 
kamerami si pak vzájemně ukazovali různé 
historické předměty, většinou s příběhem, 
které objevili doma nebo u prarodičů. Např. 
petrolejku, staré knihy, deníky atd. 
 Poznatky o našich dějinách si žáci utvr-
dili v hodinách čtení díky příběhům z pro-
bíraného období, jako jsou Lovci mamutů, 

Nejmenší školáci
Mgr. Alena Staníková
 V důsledku Mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví byla po část 
školního roku 2020/2021 zakázána osobní 
přítomnost žáků ve školách.
 Distanční výuka probíhala u mladších 
žáků čtyři týdny na přelomu měsíců října 
a listopadu, dále od března do poloviny 
dubna.
 Také prvňáčkové a druháci z naší ško-
ly byli nuceni na určitou dobu kompletně 
přejít na distanční formu výuky.
 Ta probíhala v on-line hodinách a děti 
pracovaly také v off-line podobě. 
 V on-line hodinách (jedná se o výuku 
v určeném čase při přímé komunikaci mezi 
učitelem a žáky) byly děti z každé první tří-
dy rozděleny do dvou skupin a v půlhodi-
nových lekcích, které následovaly za sebou, 
se postupně pod vedením svých učitelek 
učily nové učivo a procvičovaly. Druháci se 
učili vždy najednou společně celá třída.
 Dále učitelky vytvářely a posílaly úkoly 
svým žákům ze všech vyučovacích před-
mětů prostřednictvím EduPage. Snažily se 
o to, aby taková interaktivní cvičení byla 
pro děti zajímavá, mnohdy vtipná, plná 
obrázků. Text hýřil veselými barvami a byl 
pro prváky psán velkým písmem. Práce dětí 
vyučující pravidelně vyhodnocovaly.
 Školáčci vypracovávali i úkoly v  pra-
covních sešitech a posílali je svým učitel-

kám k  nahlédnutí opět prostřednictvím 
EduPage.
 Protože se jednalo o malé děti v prv-
ních a druhých třídách, bylo nutné, aby se 

do výuky zapojili i jejich rodiče. Naprostá 
většina z nich se svého úkolu ujala skvě-
le a za to, že děti učivo zvládly, jim náleží 
velký dík.

České dějiny očima psa a čtením komikso-
vých příběhů o panovnících apod. Toto uči-
vo je vhodně provázáno také s výtvarnou 
výchovou, proto si žáci po návratu do školy 
vyzkoušeli třeba kresbu uhlem na téma jes-
kynní malby nebo výrobu husitských zbra-
ní z kartonu, či modelování šperků z doby 
bronzové z alobalu. Nás učitele nejvíce těší, 
že je učivo o české historii u mnohých žáků 
stále oblíbené.

Angličtina 
distančně, ale hravě

Mgr. Iva Drgáčová, 
Mgr. Jitka Maštalířová
Výuka anglického jazyka u mladších 
dětí byla opravdu oříškem. Musela 
být především srozumitelná, názorná, 
ale také i vtipná. Systém EduPage má 
dostatečné nástroje k  tomu, aby děti 
mohly i doma poslouchat nová slovíč-
ka, písničky i zajímavé příběhy. Žáci do-
stávali úkoly formou doplňování a spo-
jování, vše bylo podpořeno obrázky. 
Výhodou byla možnost setkávání přes 
Teams, kde společně s  paní učitelkou 
mluvili anglicky, zpívali a cvičili, dokon-
ce i samy děti mezi sebou zvládly krát-
ké rozhovory. Dětem se výuka líbila, po 
návratu do školy si své znalosti ověřily 
a bez větších problémů dokážou zvlád-
nout učivo 3. ročníku.
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„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež 
pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou.“ – J. A. Komenský
Mgr. Leona Turčinková
 Moudrá to slova jednoho z největších 
českých myslitelů, filozofů, spisovatelů a 
rodáka z  blízkého okolí, Jana Amose Ko-
menského! A nejenom moudrá, ona jsou to 
slova stále aktuální i v letošním netradičním 
školním roce. Rovněž v českém jazyce jsme 
nezůstali stát a vydali se v rychlém tempu 
na cestu dobrodružnou, určitě ne poklid-
nou, trvající několik měsíců, s cílem hlavně 
nezabloudit a držet ten správný směr!  
 Ovládat kvalitně náš mateřský jazyk 
neznamená jen pilovat pravopis, i když tam 
cítíme největší slabinu. Zrychlená doba, 
esemesky, e-maily i komunikace přes chaty 
a sociální sítě plné zkratek a smajlíků způso-
bily, že dnešní děti často ani neumí napsat 
správně větu. A tak byla žákům zadávána 
spousta interaktivních cvičení zaměře-
ných jak na pravopis, tak na tvarosloví či na 
skladbu vět i souvětí, ale v  průběhu roku 
nebyl neopomíjen ani sloh, dějiny literatu-
ry či rozvoj čtenářské gramotnosti. A kolik 
vzniklo neologismů, které jsme si všichni 
zařadili do aktivní slovní zásoby! Teamso-
vat, olajkovat, chatovat, surfovat, virtuální, 
selfie, stream, level, webkamera… Žádné-
mu z těchto výrazů by „Učitel národů“ ne-
rozuměl, ale určitě by je i 350 let po svém 
úmrtí velmi ocenil.  

 V  omezené míře byly i letos vyhlašo-
vány různé jazykové či literární soutěže. 
Kromě každoročního školního klání O krále 
pravopisu se několik žáků taktéž zúčastni-
lo literární soutěže Spěchej pomalu!, kde 
bojkovská škola získala již tradičně příčku 
nejvyšší. Taktéž díky postupu žákyně 9. roč-
níku do celostátního kola Olympiády z čes-
kého jazyka se nejenom češtinářky naší 
školy dmuly pýchou. 
 Troufnu si říct, že Komenský by byl 
s  naší prací spokojen. Jeho didaktické zá-

sady jsme totiž uplatňovali i při – pro nás 
do této doby neznámé – distanční výuce. 
Názorné učení působící na vícero smyslů, 
neustálé opakování, postup od jednoduš-
šího ke složitějšímu, převádění teorie do 
praxe, hravé úkoly… A k  tomu zdolávání 
jedné mety za druhou, udržení stále se 
snižující motivovanosti žáků k učení, zdár-
né dovedení těch nejstarších k přijímacím 
zkouškám. Podařilo se! Nezůstali jsme stát 
na rozcestí jako ukazatelé, vedli jsme žáky 
správným směrem! 

Co jsme dělali v pracovních činnostech
Mgr. Libor Zemánek
Jako jedna z mála škol jsme začali dál-
kově učit i pracovní činnosti.  Učili jsme 
Pěstitelství, Svět práce, Přípravu pokrmů 
a postupně přibyly ještě Práce s technic-
kými materiály. Všichni učitelé se snažili 
žákům zpestřit výuku i tímto výchovným 
předmětem.
 V Pěstitelství se v 7. ročníku probírala 
následující témata: základní podmín-
ky pěstování, okrasné rostliny, ovocné 
rostliny, chovatelství… Vyučující zadá-
vali úkoly v podobě pracovních listů, kde 
měli žáci různé doplňovačky, přesmyčky 
a přiřazování obrázků.
 V předmětu Svět práce žáci 8. a 9. 
ročníku dostávali studijní materiály, do-
tazníky a výuková videa týkající se volby 
povolání, na jejichž základě plnili zadané 
úkoly. A ani Práce s technickými materiá-

ly nebyly pozadu, takže i tam se v 9. ročníku 
probíralo zpracování dřeva, kovů.  Bohužel, 
s výrobky to bylo horší, protože většině dětí 
chybělo pracovní nářadí a dílna.
 Asi nejvíce si užili sedmáci a osmáci 
předmět Příprava pokrmů, protože se moh-
li pochlubit tím, co doma uvařili. Vždy měli 
vařit na daná témata (polévky, hlavní jídla, 

pomazánky, dezerty, nápoje…). Učitelé 
jim k tomu posílali recepty nebo si mohli 
připravit jídlo dle receptu vlastního. Ně-
které děti byly velmi aktivní, jiné se neza-
pojily vůbec. 
 Z obrázku je patrno, že žáci jsou ši-
kovní a zvládnou vše, když mají správ-
nou vnitřní motivaci.
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Co by na to řekl Pythagoras?
Mgr. Jitka Malíčková
 Matematika je přírodní věda, která žáky 
provází ve škole od prvního až po devátý 
ročník. Patří mezi hlavní předměty, a i když 
menší děti rády počítají, starším žákům 
matematické úlohy už tak moc nevoní. 
A co potom, když se matematika vyučuje 
distančně? To je tvrdý oříšek pro všechny 
žáky i učitele. S  přechodem na distanční 
výuku začali všichni „matikáři“ připravovat 
pro své žáky různé druhy materiálů – ka-
ret s matematickým zadáním, ukázkovými 
příklady, prezentacemi a videi. A tak šesťáci 
trénovali počítání s  celými a desetinnými 
čísly, převáděli jednotky a zabývali se jed-
noduchými útvary v  rovině. Sedmáci bo-
jovali s trojčlenkou a procenty, zkoumali a 
rýsovali trojúhelníky a věčně pletli těžnice a 
výšky. Osmáci proklínali Pythagorovu větu, 
nemohli si zvyknout na rovnice a lámali si 
hlavy nad slovními úlohami. A deváťáci? 
Pro ty byly největším strašákem přijímací 
zkoušky, na které bylo nutno procvičovat 
úplně všechno. Naštěstí pro všechny žáky 
mohly od začátku listopadu 2020 probí-
hat také online hodiny, na kterých se žáci 
dostali ke svému učiteli matematiky mno-
hem blíže. Mohli vznášet dotazy, provádět 
společné počítání, diskutovat o možnos-
tech řešení, ptát se na chyby. Je škoda, že 
ne všichni toho dokázali správně využít, 
stejně jako později nabízených osobních 
konzultací. Je třeba pochválit všechny žáky, 
kteří vytrvali, dodržovali pracovní režim, 
odevzdávali včas úkoly a po celou dobu 

distanční výuky se snažili na sobě praco-
vat. Někteří jednotlivci nebo i celé třídní 
kolektivy se dokonce účastnili vybraných 
matematických soutěží, např. Matematické 
olympiády, Matematického klokana a sou-
těže Pangea.
 V oblasti počítačové gramotnosti do-
sáhli během distanční výuky nejen žáci, ale 
i učitelé, značného pokroku. Žáci zpočátku 
neuměli správně pracovat s  různými typy 
karet, vkládat vypracovaný domácí úkol 
do otevřených otázek, vyhledávat si infor-
mace v materiálech nebo přihlašovat se do 
online hodin. Postupně se v tom všem zdo-

konalili. Pro učitele matematiky bylo ná-
ročné zvládnout zejména distanční výuku 
v geometrii, museli se naučit ovládat nové 
softwarové aplikace pro geometrii, praco-
vat s grafickými tablety apod. Snažili se, aby 
jejich materiály byly názorné, motivující 
a také zábavné. Pro své žáky vytvořili kolem 
4 tisíc matematických výukových materiálů 
a odučili více než 500 online hodin mate-
matiky.  Práce s  počítačem, notebookem, 
tabletem nebo chytrým telefonem se stala 
pro nás všechny, děti i dospělé, nutností a 
běžnou součástí každodenního života.
 A co Pythagoras? Ten by se divil.

Když se chce, tak to jde
Mgr. Pavlína Berčíková
 Výuka jazyků patří i na naší škole mezi 
hlavní předměty. Anglicky se žáci učí od 
první třídy, v  sedmé třídě pak nastupuje 
ruština. Každý dobře ví, že pokud se chce 
jazyk naučit, musí ho co nejvíce používat 
a mluvit. Právě to bylo v  době distanční 
výuky velice těžké. Přestože se všichni vy-
učující snažili a posílali žákům do EduPage 
nejrůznější úkoly, nebylo to ono. Chyběl 
osobní kontakt, gesta a mimika, které jsou 
při komunikaci tak důležité. A tak žáci pl-
nili nejrůznější spojovačky, doplňovačky, 
poslouchali nahrávky vložené do úkolů, 
sledovali videa, četli texty, vybírali správ-
né obrázky a slova, třídili je do kategorií, 
seřazovali. Ale pořád to ještě nestačilo. 
Změna konečně nastala s  první online 
hodinou přes MS Teams. Konečně jsme 
se mohli slyšet, ale bohužel ne vidět. Ka-
meru totiž zapínali pouze učitelé a několik 
odvážlivců, kteří ji vlastnili a nebyli zrovna 
v pyžamu. Ale i tak to byl velký posun k lep-

šímu. Žáci mohli s  vyučujícími komuniko-
vat přímo, ptát se na otázky, a dokonce 
tvořit rozhovory i mezi sebou navzájem. 
Učitelé se je snažili do hodin co nejvíce 
zapojovat, i když to někdy bylo velmi ob-
tížné. Některým dotazovaným totiž zrov-
na v  momentě dotazu pravidelně padala 
Wi-Fi, nefungoval mikrofon, byli se napít, 
potřebovali si odskočit, „sekala jsem se.“
Zkrátka platilo: Když se chce, tak to jde. A 
spoustě žáků to šlo výborně, protože po 

návratu do školy ani nebylo poznat, že 
se učili online. Někteří z nich se dokonce 
zúčastnili školního kola Olympiády v  an-
glickém jazyce přes MS Teams. Největ-
šího úspěchu však dosáhl Filip Marek ze 
VII. D, který v  okresním kole Konverzační 
soutěže obsadil krásné 6. místo. Sou-
těž byla pořádaná online před porotou 
za přísných podmínek. Gratulujeme.
Pro představu a žákům na připome-
nutí přikládáme ukázky online úkolů.
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Jak jsme učili přírodovědné předměty
Ing. Renata Kremlicová
 Stejně jako v  loňském školním roce, 
tak i v letošním se museli žáci i učitelé 
„poprat“ s  novým stylem učení – distanč-
ní výukou. Troufám si říct, že na rozdíl od 
rozpačitých začátků v  loňském březnu 
se situace ve výuce podstatně vylepšila.
Letošní školní rok začal v  září stejně jako 
vždy. Děti nastoupily do školy bez rou-
šek, neřešila se ani karanténa po letních 
dovolených, všichni věřili, že se vrátíme 
do „starých kolejí“. Bohužel, neuplynuly 
ani dva měsíce a epidemiologická situ-
ace zahnala žáky i kantory k  počítačům 
do svých domovů. Díky školnímu systé-
mu EduPage však mohli učitelé připravit 
spoustu interaktivního materiálu, mimo 
to se rozjela i online výuka přes MS Teams.
Vyučující fyziky, chemie a přírodopisu se 
snažili, aby jejich žáci získali nejen potřeb-
né informace, ale aby se u toho i pobavili. A 
tak vznikla spousta karet ve formě prezen-
tací, domácích úloh, křížovek, doplňovaček 
i jednoduchých praktických úkolů, které si 
všichni mohli sami v rámci vlastních   pod-
mínek doma vyzkoušet. Kromě toho se 
v každé třídě konaly v těchto předmětech 

alespoň jednou týdně online hodiny, pro 
jednotlivce byly nabídnuty konzultace, ti 
nejšikovnější se mohli zapojit do olympiád, 
které však tentokrát probíhaly přes počítač.  
Žáci měli zpětnou vazbu přes EP, dostávali 
od kantorů komentáře nebo jen motivač-

ní známky. Možná právě to ale způsobilo, 
že ne všichni plnili úkoly tak, jak by měli.  
Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
(učitelům, dětem i rodičům), kte-
ří se v  této nelehké době podíleli na 
zdárném fungování distanční výuky.

Výuka tělesné výchovy na škole v době epidemie
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Již více než rok je vše jinak. Minulý rok 
v polovině března, kdy došlo k uzavření škol 
poprvé, jsme se všichni začali seznamovat 
s distanční výukou, tehdy prioritně 
v hlavních předmětech. Ale postupně se do 
výuky na dálku zařadily předměty i další, 
včetně tělesné výchovy.
 Online výuka se stala běžnou součástí 
života školáků, kteří každé ráno místo do 
školy spěchali k obrazovce monitoru. Ale 
zatímco většina předmětů nějakou distanč-
ní podobu získala, tělesnou výchovu řada 
škol odsunula na druhou kolej.
 Naše škola ale byla jedna z prvních 
v kraji a širokém okolí, která pro žáky zaved-
la tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni 
tělocvikáři se snažili vymýšlet aktivity, které 
by děti mohly bavit, a tak vybírali cvičení s 
postupnou návazností. Jednalo se o různé 
sestavy nebo videa, jak správně cvičit či po-
silovat, různé hry, kvízy a teoretické znalosti 
o sportech, sportovní výzvy a další. S jarním 
počasím jsme se více zaměřovali na pohyb 
a cvičení dětí venku na čerstvém vzduchu. 
A jak to probíhalo v praxi? Učitel žákům 
zadal, co mají konkrétně dělat, vysvětlil vý-
znam a důvod, ale bylo jen na dítěti, kdy a 
jak aktivitu splnilo. Všechno bylo spíše na 
bázi dobrovolnosti. Přesto někteří žáci bez 

ostychu posílali učitelům fotografie nebo 
krátká videa, jak plní zadané úkoly.
 Základ je ale stejně v rodině, kde by 
děti měly dodržovat především pravi-
delný režim. Měly by vstávat ve stejnou 
dobu jako vstávají do školy, měly by si 
ráno odcvičit nějaké krátké cvičení, kte-
ré by nahradilo pohyb při cestě do školy, 
například si zaskákat přes švihadlo, udě-
lat pár kliků, výskoků nebo si vyběhnout 
schody. Potom po klasické online výuce 
u PC by se odpoledne měly aspoň hodi-
nu věnovat nějakému cílenému pohybu 

či sportovní aktivitě. S tím vším souvisí
 i správně vyvážená strava a pravidelnost 
jídel. Dá se totiž předpokládat, že dnešní 
děti mohou být v budoucnu daleko více 
ohroženy nejenom rozvojem obezity, ale 
i jinými civilizačními nemocemi.
 Hurááá!! Tak přece jsme se v  květ-
nu dočkali! Došlo konečně k  rozvolnění 
a možnosti plnohodnotného cvičení, takže 
si už užíváme slunečních paprsků, které nás 
vyhnaly ven na hřiště a sportoviště. Teplé 
počasí nás k tomu přímo vybízí! Snad se CO-
VID už nevrátí a my budeme cvičit jako dřív.
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Svědectví školního roku 2020/21
Mgr. Petra Brůzlová
 Kdo ví, o kom dějiny mlčí, o kom podá-
vají svědectví pouze poloviční a nad kým 
byl rozsudek pravdy v průběhu let vynesen 
s určitostí. 
 To, co dnes ale již jistě víme, je, že po-
slední rok a půl se zapíše do dějin a jednou 
se o něm budou učit děti našich dětí. Rok a 
půl života lidí, do jejichž osudů se bez zeptá-
ní a skrupulí vloupal jeden malý vir Covid 19. 
Přinesl s sebou mnohá omezení každoden-
ního života, strach a odnesl si tisíce lidských 
duší. Našim dětem zanechal vzpomínku na 
rok distanční výuky, rok, který strávily bez 
kamarádů, koníčků a běžného školního ži-
vota. Dobu, na kterou nikdy nezapomenou.
Každý z  nás, učitelů ZŠ TGM Bojkovice, 
udělal vše pro to, aby dopad této ničivé 
biologické bomby byl co nejmenší. V rámci 
předmětové komise dějepisu, do níž spadá 
i zeměpis, občanská výchova a finanční gra-
motnost, jsme se pokusili vést žáky nejen 
dle Školního vzdělávacího plánu, ale pře-
devším v souladu s běžným životem. A tak 
se v  hodinách zeměpisu mohli dozvědět 
nejen o asijské velmoci, z jejíhož středu vir 
unikl, ale i o závažných dopadech dalších 
globálních katastrof. V hodinách občanské 
výchovy se žáci dozvídali o tom, jak funguje 
politicky a právně naše republika, a mohli 
tak lépe porozumět tomu, co denně slyší 
v médiích a jak se u nás snaží vláda s nasta-
lou situací vyrovnat.   Ve finanční gramot-
nosti se rovněž učitelé snažili o propojení 
teoretických informací o světě financí, hos-
podaření, nakupování a služeb s  využitím 
v praktickém životě. A dějepis?
 V  něm jsme se s  mladšími žáky vydali 
na dlouhou procházku od pravěku, přes 
antické Řecko a Řím, středověké proměny 
Evropy až po husitské války. 
 Osmáci začali svou novověkou pouť 
s tím nejlepším průvodcem Kryštofem Ko-
lumbem, dobyli Bastilu, v Americe vyhlá-
sili nezávislost a v Evropě, šokujíce a zdr-
ceni, přihlíželi vzniku Rakouska-Uherska. 
Bohužel se však nemohli vydat na pouť 
vlastní, a to do habsburské Vídně, která 
naše osmáky vítá každý rok, stejně jako 
Osvětim deváťáky. 
 Nejvíce času jsme věnovali novodo-
bým dějinám, které jsou bez jakýchkoli 
pochyb pro dnešní generaci nejpodstat-
nější. A tak jsme v online hodinách filozo-
fovali o tom, zda odsun německých oby-
vatel z pohraničí byl spravedlivý či nikoli, 
zda Hitlerův vpád do Sovětského svazu 
byl skutečně jeho podřezanou větví. Pro-
bírali jsme ničivé důsledky atentátu na R. 
Heydricha, shození atomových bomb na 
japonská města Hirošimu a Nagasaki či 

důsledky únorové demise Edvarda Bene-
še. Nejstarší žáci naší školy diskutovali o 
tom, jak velké dopady měla studená válka, 
postavení berlínské zdi či válka ve Viet-
namu. Největší část distanční výuky však 
byla věnována čtyřiceti letům komunis-
tické vlády v  Československu. Nechyběla 
krátká videa z  cyklu Slavných dnů, která 
naše hodiny vždy dokreslí, autentické fo-
tografie, či ukázky písní, které v textech 
odráží události své doby. A z nichž nás do-
dnes mrazí v zádech. 
 Udělalo nám radost nejen to, že dle 
ankety byl dějepis i v online výuce před-
mětem oblíbeným, ale hlavně to, že žáci 
vyjádřili potěšení nad tím, že v hodinách 
dostávali prostor k  vlastním názorům, 
prostor k tomu si jen tak chvíli popovídat, 
když jim bylo ouvej, prostor pro vlastní po-
stoj k  jakémukoli tématu. Tak by to mělo 
být a tak to snad nejen v dějepisu, ale i 
ostatních předmětech vzdálené výuky 
této předmětové komise, bylo.

 Nelze nezmínit, že nad přístupem le-
tošních deváťáků nejeden z  nás, učitelů, 
lidsky smeknul. Byli slušní, aktivní a prá-
ce s nimi byla splněným přáním každého 
učitele. Děkujeme vám za spolupráci, milí 
deváťáci.
Když už nám bylo dopřáno se do školních 
lavic vrátit a setkat se opět tváří v tvář, na-
hrnuly se mi slzy do očí, když jsem viděla 
své žáky o více než půl roku starší, dospě-
lejší a moudřejší. 
 Je to pro nás inspirací a velkou motiva-
cí k tomu být svým žákům příkladem, za-
ujmout je, lidsky vyslyšet, pochopit jejich 
situaci, ať už je jakákoli, a jejich vzdělání ni-
kdy nevzdat. Ať už jsou podmínky k němu 
jakkoli těžké. Protože právě ti, kterým 
letos nabídla své útočiště namísto školní 
budovy počítačová obrazovka, tak prá-
vě ti jsou naší budoucností, kteří si prošli 
nesnadnou minulostí. Snad je to posílilo 
a v průběhu jejich životů se jim to v tom 
nejlepším slova smyslu vrátí...
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„Šikovnost rukou předchází 
šikovnosti myšlení. “ – J. A. Komenský
Mgr. Šárka Pokorná
 V době distanční výuky mnoho škol vy-
pustilo ze vzdělávacího systému výtvarnou 
výchovu coby nadbytečnou. Na naší škole 
si však uvědomujeme, že je to předmět vý-
chovný, a proto v mnoha ohledech platný a 
potřebný pro formování dětské osobnosti, 
stejně jako ostatní předměty.
 Proč je výtvarka důležitá a co dětem 
přináší? Zahrnuje rozvoj kreativity, grafo-
motoriky, fantazie, představivosti, estetic-
kého cítění i vlastního vyjádření skrze vlast-
ní tvorbu dětí.
 Z tohoto výčtu je jasné, že je to před-
mět časově náročnější, hlavně kvůli tech-
nické stránce zpracování, ale také díky 
procesu tvorby, zformulování nápadu a 
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jeho praktickou realizaci.
 Výzkumy psychologů potvrzují, nejen 
u dětí, ale i u dospělých, že v době sou-
časného přetechnizovaného světa plné-
ho informací, které se na nás denně valí 
a naše hlava denně musí třídit, je změna od 
pasivního příjmu informací k aktivní formě 
vlastního projevu potřebná pro harmonic-
ký rozvoj jak rozumových, tak praktických 
dovedností, utřídění myšlenek a posunu 
našeho vnímání okolního světa.
 Zvláště v době online výuky, kdy děti 
byly nuceny sedět před obrazovkami počí-
tačů a displeji mobilů denně déle než do-
poručenou dobu, bylo dětem nabízeno po-
nořit se do vlastního světa a vytvořit něco 
„ze sebe“, zapojit své myšlení a vnímání ke 

ztvárnění svého pojetí nabízených témat.
A čím by bylo umění bez diváků, kdy ne-
mohly být dětské práce ostatním denně na 
očích jako inspirace v  prostorách učeben 
a školy v rámci prezentace výtvorů a moti-
vaci k další práci? 
 Uspořádali jsme tedy minivýstavu 
v  místní bojkovické hasičské zbrojnici, 
připravili práce pro červnovou výstavu 
v knihovně v Bojkovicích a využili jsme také 
letošní nabídku různých kulturních insti-
tucí, které nám průběžně poskytovaly jak 
motivaci, inspiraci, tak prostor pro vyjádře-
ní dětí k různým tématům, formou soutěží 
a přehlídek, do kterých jsme se také zapojili.
 Jak se to povedlo našim žákům, může-
te sami zhodnotit zde:

Výstava v hasičské zbrojnici T. Malár, IX. B, T. Machalová, IX. A

E. Charvátová, VIII. C  A. Urbánková, VIII. B  A. Slavíčková, IX. A
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Naši žáci soutěžili i v letošním školním roce
Mgr. Olga Rybnikářová
Školní rok 2020/2021 už budeme mít 
navždy spojený s  distanční výukou. Ale 
i v  tomto zvláštním a nelehkém školním 
roce probíhaly soutěže a olympiády. Naši 
žáci 1. a 2. stupně se i za obtížných pod-
mínek účastnili školních kol a výborně 
reprezentovali školu v  kolech okresních 
a krajských. A kterých online soutěží jsme 
se účastnili a jakých úspěchů jsme letos 
dosáhli?

 Literární soutěž Spěchej pomalu 
vítězka Amálie Turčinková, IX.C

 Olympiáda v českém jazyce
OK 2. místo Amálie Turčinková, IX.C 
KK 2. místo Amálie Turčinková, IX.C – po-

stup do celostátního kola
 Matematický klokan

7. ročník – 9. - 10. místo v OK Jan Ondrušek, 
VII.B

 Pangea                                                                
4. roč. –  9. místo v KK Noemi Kramárová, 
IV.B, 12. místo v KK Tadeáš Valenta, IV.B
5. roč. – 6. místo v KK Lucie Hustáková, V.B
7. roč. –  15. místo v KK Jan Ondrušek, VII.B
8. roč.  –  13. místo KK Adam Rapant, VIII.A, 
13. místo KK Anežka Velíková, VIII.A

 Konverzační soutěž 
 v anglickém jazyce
OK 6. místo Filip Marek, VII.D

 Zeměpisná olympiáda
KK 8. místo Adam Langweil, VI.B

 Dějepisná olympiáda
OK 18. místo a postup do KK Alžběta Slavíč-
ková, IX.A

 Výtvarné soutěže:
Hasiči – Požární ochrana očima dětí – výsta-
va v HS Bojkovice. Ex libris – Knihovna Bedři-
cha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště – 
ocenění A. Urbánková, VIII.B, E. Charvátová, 
VIII.C. Pravěký svět Zdeňka Buriana – výstava 
v městské knihovně Bojkovice
Svět očima dětí – téma: Pandemie – hrdi-
nové dnešní doby – vítězky Alžběta Slavíč-
ková, IX.A a Emma Charvátová, VIII.C. Boj 
s pandemií –2. stupeň. 
 Gratulujeme! Všem žákům i učitelům, 
kteří se do soutěží zapojili, patří velký dík.

Nejlepší slohová práce 
v Olympiádě v českém jazyce ve Zlínském kraji
Jaro je, když náš život 
opět hýří barvami…
I já patřím mezi milovníky teplého 
slunečného počasí, na které se těším 
celou dlouhatánskou zimu. U  jara na-
víc vím, že přijde za každou cenu, bez 
ohledu na dnešní situaci ve světě, v po-
litice, ekonomice.
 Pro mě, jakožto teenage holku se 
vším všudy, je naprosto skvělým zážit-
kem obléknout se do něčeho pestrého, 
mírně vyzývavějšího, střihem zajíma-
vějšího a konečně ze sebe shodit tucto-
vý šedý zimní kabát. Zkrátka nerozkve-
tou jen stromy, ale i my, děvčata a ženy.
 Stoupnu si před skříň, detailně ji 
začnu prozkoumávat a  vymýšlet, co si 
vezmu na sebe. V  tu chvíli na mě vy-
kouknou mé plavky, které už čekají na 

léto, a já si uvědomím, že barva ani vzhled 
mého těla nejsou připraveny a že je nej-
vyšší čas hubnout do plavek. 
 Když si po dlouhém přemýšlení vymy-
slím dokonalý outfit, přijde na řadu něco 
daleko míň cool – rouška, která jak barev-
ně, tak střihem kazí celý dojem z  mého 
nového jarního já. Ach jo! Před tím, než 
vyjdu do ulic, použiju můj drahý parfém, 
který voní po rozkvetlých konvalinkách. 
Vzápětí si ale něco uvědomím. Rouška! 
Má radost z  toho, že mi někdo pochválí 
mou novou vůni je tatam, protože přes 
kus látky na puse ji někdo ucítí jen stěží. 
A má peněženka ušetří i na další dámské 
nezbytnosti, na lesku na rty. Ještěže ales-
poň mé ostříhané vlasy nic nezakrývá.
 Jdu městem, poslouchám písničky ve 
sluchátkách, kochám se krásnými jarními 

barvami stromů, květin, a dokonce i vý-
loh s  oblečením. Najednou mě vyruší 
hlasité KÝCH. Než si stihnu uvědomit, 
co se stalo, všimnu si postarší paní s ka-
pesníkem v ruce a uvědomím si, že pro 
alergiky je jaro o  něco míň příjemněj-
ším. Kór jaro s  rouškou. Velký šok ale 
přijde ve chvíli, kdy míjím mou základ-
ní školu a vzpomenu si, že už za nece-
lý měsíc mě čekají obávané přijímací 
zkoušky na střední školu. Fakt, že ne 
vše učivo zvládám na jedničku, provází 
druhá jistota: přijímačky s  rouškou na 
obličeji. Co se dá ale dělat!
 Jaro je, když náš život, naše myšlen-
ky, naše přání a vize opět hýří barvami. 
Snad i naděje v lepší zítřky bez roušek 
nezůstane šedá…

Amálie Turčinková, IX. C

Výtvarná soutěž 
na 1. stupni
Mgr. Josefíková Jitka, Mgr. Dana Synčáková
 V květnu v naší škole proběhla výtvar-
ná soutěž na téma pravěk. Nejzdařilejší vý-
kresy žáků prvního stupně byly v každém 
ročníku odměněny diplomem a drobnou 
cenou. Nejkrásnější obrázky nakreslili: Jaro-
slav Mlčůch, Laila Michalčíková, Ema Char-
vátová, Adriana Kubišová, Monika Zetíková 
a Šarlota Kročilová.
 Všechny práce dětí budou v  Městské 
knihovně v  Bojkovicích součástí soutěže 
a výstavy Pravěký svět Zdeňka Buriana.
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Třeťáci se zapojili do soutěže: Požární ochrana očima dětí a mládeže
Mgr. Jitka Maštalířová
Hasič těžkou práci má, kde může, pomáhá,
vyprošťuje, zachraňuje, hasí, stříká, asistuje,
k tomu musí zdatný být, stále cvičit a být fit,
proto zasluhuje mít od nás všech velký dík.
Tahle básnička na úvod výtvarné výchovy 
měla nastartovat žáky, aby více přemýšleli 
o práci hasičů a mohli se zapojit do soutěže 
Požární ochrana očima dětí a mládeže. Pro 
větší nadšení pro tuto aktivitu byla zapotře-
bí správná motivace. A tak se právě práce 
hasičů stala tématem celého týdne distanč-
ní výuky ve více předmětech. Děti zhlédly 
výukové video, přečetly si zajímavé texty, 
zazpívaly písničku, odpovídaly na kvízové 
otázky a závěrem hledaly všechny oblasti, 
kde se bez pomoci hasičů neobejdeme. 
A protože ve 3. B jsou opravdu šikovní 
žáci, mohli se zapojit do soutěže výtvarné 
i literární. Jestli uspěli, to zatím nevíme, ale 
všechny práce se dětem moc povedly.

Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města

V pondělí 7. 6. 2021 bylo přijato panem starostou Mgr. Petrem Viceníkem devět žáků 9. ročníku s nejlepším prospěchem a dva 
sportovci školy.

 Žáci s výborným prospěchem a příkladným chováním:
IX. A: Adéla Brumovská, Aleš Hanáček, Alžběta Slavíčková, Štěpán Surý
IX. B: Tomáš Malár
IX. C: Ferdinand Farý, Michaela Kalivodová, Natálie Staníková, Amálie Turčinková

 Nejlepší sportovci školy: 
Adam Sekér, IX. B, Hana Jančová, IX. B
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