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SLOVO ÚVODEM

MILÍ ČTENÁŘI,

uzavíráme další školní rok zásadně narušený koronavirovou pandemií. V září 
jsme nastoupili do školy s optimismem a vírou, že školní rok 2020/2021 proběhne 
víceméně normálně.
Jak jsme se mýlili.
Na konci září došlo k tragické události, kdy náhle skonala vedoucí školní družiny 
Věra Tománková. Pro nás všechny to byla velká rána. S těžkým srdcem jsme se 
smiřovali se ztrátou kolegyně, kterou jsme měli rádi a která patřila k dlouholetým 
zaměstnancům školy. 
Ani lidské neštěstí však nezastavilo hektický běh života. V první polovině října 
měly proběhnout volby do krajských zastupitelstev a do Senátu, a tak jsme opět 
zajišťovali volební místnosti. Mluvilo se o tom, že po volbách bude omezena 
docházka žáků 2. stupně do školy, ale nakonec byla od 14. října prezenční výuka 
zrušena úplně. Ani žáci prvního stupně nesměli do školy. 
Všichni jsme se vrhli na online výuku. Některé rodiny neměly počítače ani 
připojení k internetu. Pomohli jsme všem, kteří o to stáli, půjčovali jsme počítače, 
zaškolovali rodiče v práci s Google učebnou, nabízeli jsme také zdarma tříměsíční 
připojení na internet skrze SIM karty od T-Mobilu. Přes veškeré úsilí zhruba 40 
žáků zůstalo na tzv. offline výuce – na recepci školy si vyzvedávali úkoly na celý 
týden a vypracované je odevzdávali zpět. Bylo to velmi náročné. Učitelé museli 
učit žáky skrze virtuální učebnu (Google Meet) a při tom ještě tisknout pracovní 
listy. Novému režimu jsme museli přizpůsobit také školní a klasifikační řád. 
Na konci listopadu se prvostupňoví žáci a deváťáci vrátili do školy, žáci druhého 
stupně pouze rotačně (první polovina tříd se účastnila výuky v lichých týdnech,  
druhá pak v sudých). Ani toto hygienické opatření proti šíření pandemie však 
nestačilo, 21. prosince žáci odešli na prodloužené vánoční prázdniny a do školy 
se 4. ledna vrátily jen první a druhé třídy. Také tito malí žáčci však museli 
od 27. února zůstat doma kvůli vysokému počtu hospitalizovaných. 
Až 12. dubna se vrátil první stupeň do škol – opět rotačním způsobem.  
Podmínkou návratu žáků bylo pravidelné testování antigenními testy. Všichni 
žáci i zaměstnanci si museli dvakrát týdně provádět výtěr z nosu hned po příchodu 
do školy. V případě pozitivního výsledku musel žák či zaměstnanec okamžitě 
opustit školu nebo odejít do izolační místnosti. 
V dubnu proběhly také mimořádné zápisy do prvních tříd. Stejně jako loni bez 
přítomnosti dětí. Setkali jsme se pouze s rodiči. K zápisu se dostavilo 69 rodičů, 
několik dalších se ozvalo dodatečně. Příští rok budeme otevírat dvě první třídy. 
Jedna z nich se bude učit matematiku metodou Hejného (tuto tradici jsme zahájili 
již před dvěma lety).
Žáci druhého stupně zůstali téměř celý školní rok doma na distanční výuce. Teprve 
od 10. května začali znovu chodit do školy – opět se střídali po týdnu.
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Od 24. května byla rotace zcela zrušena, testování omezeno na pondělí a konečně 
jsme se všichni vrátili k relativně normálnímu způsobu vzdělávání.
Celý školní rok učitelé hekticky studovali nové výukové metody, seznamovali se 
s různými programy, snažili se žákům výuku online co nejvíce zpestřit. Přesto 
mnozí žáci postupně upadali do apatie a bylo čím dál těžší je motivovat ke studiu. 
Chyběl jim také kolektiv, nemohli se účastnit žádných akcí, nerealizovali jsme 
adaptační a lyžařský kurz, ani ozdravný pobyt. 
Přes veškeré komplikace se nám podařilo do konce školního roku zrekonstruovat 
horní počítačovou učebnu a vybavit kabinet matematiky novým nábytkem. 
Na další plánované akce bohužel nezbyly peníze. Provozní prostředky na rok 
2021 byly bohužel kráceny z důvodu ekonomické krize způsobené dlouhodobým 
omezením soukromého sektoru – zejména služeb. Naše škola tak přišla o 450.000 
korun. Proto jsme museli spořit, kde se dalo. Z projektu Šablony II jsme nakoupili 
alespoň knihovničky do tříd a díky nečekaně štědrému příspěvku státu na výukové 
pomůcky jsme mohli obměnit část učebnic, nakoupit nové počítače a krásné nové 
materiály – zejména pro výuku Hejného matematiky.
V souvislosti s revizí rámcového vzdělávacího plánu jsme se vrhli do úprav našeho 
školního vzdělávacího plánu. Posílili jsme výuku informatiky, zavedli jsme nové 
předměty – mediální výchovu a badatelskou výuku. Abychom podpořili propojení 
praktických dovedností s teorií, vybudovali jsme infodílnu a vybavili ji novými 
pomůckami. Žáci se budou od příštího roku učit programovat ozoboty a pracovat 
s 3D tiskárnami. Začali jsme pracovat také na dalších úpravách učebního plánu, 
které chystáme na září 2022. Žákům druhého stupně budeme nabízet volitelné 
semináře a snad i další cizí jazyk. 
17. června jsme se setkali na mimořádných schůzkách s rodiči i s budoucími 
prvňáčky, pro které jsme připravili program pod názvem Škola nanečisto.
Stejně jako loni odcházíme na prázdniny s nadějí, že se epidemie již v plné síle 
nevrátí.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům hodně zdraví a letní pohody.

 Za všechny zaměstnance školy 
 Renáta Fialová, Tomáš Bjaček a Kateřina Wenglarzyová



Základní škola, ostrava-Poruba, komenského 668  2021

4

ABSOLVENTI 2020/2021

9. A
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ABSOLVENTI 2020/2021

9. B
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PRVŇÁČCI

Začátek školního roku vypadal jako každý jiný. Své úsměvy děti neschovávaly pod rouškami, 
v hodinách zpěvu zpívaly a v hodinách tělocviku cvičily.
Naši noví prvňáčci si tak mohli alespoň na pár týdnů užít běžný režim ve  škole, včetně již 
tradičního přivítání deváťáky. Prvňáky letos uvedly paní učitelky Jitka Ulrichová, Olga Jaklová 
a Dagmar Šafarčíková. 
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PODZIM A ZIMA

Mnoho naplánovaných aktivit tohoto období bylo 
bohužel zrušeno. Odpadly všechny programy konající se 
mimo školní budovu, v podzimních měsících se pak opět 
vrátila výuka na dálku. K několika málo uskutečněným 
akcím patřil tradiční Den jazyků, který byl letos zaměřen 
na Českou republiku, tu si letos většina rodin zvolila jako 
cíl své letní dovolené.

V prosinci se všechny děti vrátily do lavic, a tak je mohl navštívit Mikuláš spolu se zlobivými čerty 
a hodným andělem, který měl košík plný dobrot. Vládním rozhodnutím se pak ale prodloužila 
délka vánočních prázdnin, započatá rotační výuka tříd 2. stupně byla ukončena a nejen že 
neproběhly vánoční besídky, ale žáci se nesešli ani na pololetní vysvědčení a na setkání s učiteli 
a spolužáky museli počkat několik měsíců.

Díky akci Tonda obal jsme si zopakovali i třídění odpadu.
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UČÍME SE NA DÁLKU – PODOBY DISTANČNÍ VÝUKY

V loňském školním roce jsme zažili poprvé, jaké to je vzdělávat se na dálku. V tomto školním 
roce se mnohé změnilo: pro všechny třídy byl stanoven rozvrh online vyučování, žáci a učitelé 
naší školy využívali spojení Google Meet. Učitelé jsou lidé, kteří se učí celý život. Změna 
podoby výuky si vyžádala nové způsoby, jak zpracovat výukové materiály. A tak k řadě online 
zdrojů, jako např. kvízům, přehledům, cvičením či prezentacím, přibyly aplikace a speciální 
programy. A tak už jich mnoho známe a umíme využívat. 

Mind Mup, Wordwall, Mentimeter, Kahoot, Quizizz, Jamboard, Padlet, Socrative, Flippity, 
Wizer Me, Spatial chat, Gartic, Liveworksheets – ještě nedávno pro mnohé neznámé, po dlouhé 
distanční výuce již ale všechny dobře ovládáme.
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UČÍME SE NA DÁLKU – PODOBY DISTANČNÍ VÝUKY

Učitelé neustále vymýšleli, jak zpestřit výuku a osvojování vyučovaných témat. Přišly na řadu 
reportážní úkoly, pokusy, ale také výzvy. 
Kroková výzva oslovila v  některém případě celé rodiny. V  době, kdy tělo strádá sezením 
u počítače a nedostatkem pohybu, vymysleli naši tělocvikáři tuto soutěž v počtu odchozených 
kroků a kilometrů. Zapojili se nejen žáci, ale také učitelé. A celkový součet? 12 608 042 kroků.
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UČÍME SE NA DÁLKU – PODOBY DISTANČNÍ VÝUKY

Jaro Lucie Dybalová, 9.A

Jaro je jedno z mých nejoblíbenějších ročních období. Není ani zima, ani horko. 
Pomalu se všechno probouzí k životu, z hnědozelených, bezbarvých a smutných 
luk se stávají sytě zelené květinami poseté pláně. V listnatých lesích, které na zimu 
opadly, se znovu probouzí zelené lístečky. Slunce se prodírá mraky a začínají 
aprílové deště. Chladná rána plné zpívajících ptáků a berušek, které strávily zimu 
za našimi okny.
Takhle nějak bych popsala jaro, hrnek s čajem pomalu vyměníme za limonádu, 
svetry dáme zpátky do skříně a místo sezení doma za počítačem nebo u televize se 
jdeme projít ven. Po tak dlouhé době šedé oblohy a tmě už ve čtyři hodiny se konečně 
ukázalo sluníčko a den se prodloužil. I přestože na apríla si s námi počasí hrálo 
jak na horské dráze, je to lepší než mínus deset stupňů, kdy si oblečeme tři mikiny, 
lyžařskou bundu, rukavice a čepici a stejně promrzneme na kost. Až po zimě si 
uvědomíme, jak je svět vlastně barevný.
Jaro je nejkrásnější roční období, plné krásné přírody, zvířat, lásky, barev 

a kvetoucích rostlin a stromů.

Letní večer Klára Wenglarzyová, 9.A

 Jsem na zahradě. Je letní večer a já sedím na sluncem rozehřátém kameni, zatímco 
sleduji, jak se svět kolem pomalu noří do ticha. Vychutnávám klid, který po rušném 
dni nastává. 
Modravé stíny se pomalu prodlužují, přičemž dodávají krajině pohádkový nádech. 
Paprsky odtékají pryč pomalu jako zlatavý med. Jsou slyšet poslední dozvuky 
zpěvavého ptačího hlasu. Nahrazují jej všudypřítomné cvrččí písně. Jemný vánek 
si pohrává v korunách stromů. Ševelení zelenkavého listí je roznášeno vzduchem. 
Když pozorně naslouchám, všímám si bublajícího potůčku s klapajícím mlýnkem. 
Všechny ty zvuky jako by podtrhovaly ticho tohoto okamžiku. Vůně léta se line 
večerem. Ještěrky čerpají poslední kapky zářivého tepla před dlouhou nocí. 
Slunce se nesměle ukrylo za obzor. Květiny už šly spát a nonšalantně uzavřely 
své květy před čím dál chladnějším okolím. Nechávají si zdát sny o ranním svitu. 
Na travnatý koberec pomalu ulehá pokrývka rosy. Měsíc spolu s prvními hvězdami 
rozsvítí nebe. Noční tvorové se probouzejí. V dáli zahoukala sova. Tím mi taktně 

oznámila, že už je noc. Jdu domů, ale přesto stále cítím kouzlo dnešního večera.
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NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Výuka v distanční podobě měla své výhody. Nemuset některé dny vstávat na první hodinu, 
moci strávit hodinu v pyžamu, naplánovat si práci v průběhu celého dne… Některým tato 
výuka vyhovovala více než ta klasická. Většina dětí však uváděla, že se do školy prostě těšily. 
Na spolužáky, na učitele, na předměty, které se online nevysílaly… A dočkali jsme se! Ve škole 
jsme najednou nějak raději!
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OCENĚNÉ ŽÁKYNĚ

Za letošní školní rok, ale také za devítiletou 
vzornou práci ve  škole a  pro školu, byly 
na  porubské radnici oceněny dvě žákyně 
9.A: Aneta Čalová a Klára Wenglarzyová. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

V letošním školním roce byla zahájena činnost školní družiny v pěti odděleních. Vychovatelky 
nabízely dětem vhodně volené, podnětné, zajímavé, pestré, obsahově bohaté a kvalitní činnosti 
zájmové, odpočinkové a rekreační, rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti. Snahou je, aby se 
ve školní družině děti cítily příjemně a bezpečně.

Pandemie a  opatření na  ni reagující měly dopad na  pravidelnou docházku dětí do  školní 
družiny. Z důvodu epidemiologické situace nemohla školní družina organizovat žádné zájmové 
kroužky, ani sportovní a kulturní akce. V období distanční výuky zveřejňovaly vychovatelky 
na  instagramovém profilu SDVROUSCE nápady ke  zpříjemnění volného času, příspěvky 
o tvoření a bádání.
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V měsíci květnu byly v  rámci školní družiny realizovány čtyři projektové dny s  odborníky 
z praxe. Dva projektové dny byly uskutečněny s odborníkem z Planetária. Děti z 1. a 2. třídy 
zhlédly napínavý příběh s názvem „Život stromů“. S  lektorem postavily most pro broučky, 
poskládaly z vlastních tělíček stromy, vyplnily pracovní listy, podívaly se na ukázku o prvním 
člověku na Měsíci. Nakonec vyzkoušely rychlou evakuaci z „rakety“.

Další dva projektové dny byly realizovány s odborníkem z oboru dramatické výchovy. V prvním 
projektu odborník z praxe seznámil děti z 3. třídy s pověstmi, které se vztahují k Moravskoslezskému 
kraji. V podobě krátké loutkové hry zdramatizoval pověst napsanou ve slezském nářečí. Poté děti 
společně vymyslely děj pověsti, nakreslily k ní vlastní postavy, a následně pověst zdramatizovaly 
v krátké divadelní etudě. Ve 2. projektu seznámil odborník z praxe děti z 1. třídy s principy 
loutky, s typy loutek a zahrál loutkové divadlo. Děti samy zahrály loutkové divadlo na základě 
vlastní dějové linky. Odborník z praxe věnoval školní družině několik dřevěných loutek, které 
sám zhotovil, k  hraní divadelních představení. Děti všechny obdržené loutky vlastnoručně 
vybarvily.

Všechny vychovatelky moc potěšilo, že distanční výuka již skončila. Doufáme, že v budoucnu, 
v průběhu školního roku, se vzájemné odloučení již nebude opakovat.
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2020/2021
Vedení školy:  Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy
 Mgr. Tomáš Bjaček, statutární zástupce ředitelky školy
 Mgr. Kateřina Wenglarzyová, zástupkyně ředitelky školy

Školní poradenské pracoviště:  Mgr. Soňa Vyková, výchovný poradce
    Mgr. Lenka Jevičová, metodik prevence
    Mgr. Alena Lazarová, školní psycholog
    Mgr. Šárka Kaniová, kariérový poradce

Třídní učitelé:
Mgr. Jitka Ulrichová, 1.A, Mgr. Olga Jaklová, 1.B,  Mgr. Dagmar Šafarčíková, 1.C
Mgr. Lenka Kolářová, 2.A, Mgr. Olga Pešková, 2.B  
Mgr. Jaroslava Chroboková, 3.A, Mgr. Petra Gorná, 3.B
Mgr. Monika Pasz, 4.A, Mgr. Bohumíra Dokoupilová, 4.B
 Mgr. Petra Dolbová, 5.A, Mgr. Gabriela Šlechtová, 5.B
 Mgr. Petra Planková. 6.A, Mgr. Martina Demčáková, 6.B, Mgr. Šárka Kaniová, 6.C
Mgr. Magdaléna Skřídlovská, 7.A, Mgr. Ondřej Svoboda, 7.B
Mgr. Vendula Javorská, 8.A, Mgr. Marian Byrtus, 8.B
Mgr. Pavla Kovalová, 9.A, Mgr. Tomáš Bjaček, 9.B

Netřídní učitelé:
Ing.  Miriam Juřicová, PaedDr.  Taťána Moslerová, Mgr.  Lucie Čamborková (j.z.), Miroslav 
Uderman, Mgr. Kateřina Janošová, Mgr. Lenka Kubečková

Školní družina:
Věra Tománková (vedoucí), Bc.  Anna Vildová (vedoucí), Pavla Kupková, Marie Petrášová, 
Mária Gruntová, Lucie Vlčková, DiS.

Nepedagogičtí zaměstnanci:
Milena Imrišková – tajemnice, Andrea Syřenová – ekonomka školy, Vladimíra Kuczinská – 
školní asistent, Ondřej Hon – školník
Pracovnice úklidu: Ivana Gorolová, Jana Herbingerová, Jana Nováková, Iveta Kvasnicová, Jana 
Pondělíčková, Zuzana Jurčová (recepce školy)
Pracovnice školní jídelny: Vlasta Turská, DiS. - vedoucí, Petra Pokludová – hlavní kuchařka, Eliška 
Osladilová, Hana Libišová, Gabriela Csémiová, Alena Studenská
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Vážení učitelé a žáci,
brzy nám odbyde devět společných let, 
někteří budou odchod oslavovat a někteří ho 
opláčou. Myslím si, že mnozí z nás na tuto 
přípravu do života nikdy nezapomenou 
a budou na ni vzpomínat hlavně v dobrém. 
Hádky a neshody asi patří k takto velkému 
kolektivu, ale přesto si myslím, že jsme byli 
vždy dobrá parta, která si uměla podat 
pomocnou ruku vždy, když to bylo potřeba.
Další cesta směřuje na střední školy. Nové 
prostředí, noví lidé, ale my zůstaneme stále 
stejní a s odhodláním splnit si své sny a cíle.
Poděkování všem učitelům je určitě 
na místě, jelikož tolik trpělivosti, jako mají 
oni, si ani nedokážeme představit. Vždy tu 
byli pro nás, i když sami měli starostí dost.
 Myslím, že bychom si všichni měli do života 
přát hodně úspěchu, zdraví, štěstí a nespočet 
možností, které se při cestě životem určitě 
naskytnou.  A to já samozřejmě všem mým 
spolužákům z celého srdce přeji.
 Hana Vaňková, 9.B


