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Aktivity uskutečněné od září 2020 

Na začátku školního roku 2020/2021 se zdálo, že se vše vrátilo do normálu a žáci se opět vrátili  

do školních lavic. Bohužel jsme se ale dostali opět do situace, kdy kvůli šíření nákazy koronavirem byla 

zastavena prezenční výuka a od 14. 10. 2020 žáci opět nastoupili distanční výuku ze svých domovů. 

Otevřeny zůstaly pouze mateřské školy. Našemu projektu se ale i za tak krátkou dobu, kdy bylo možné 

pořádat akce pro děti, podařilo dohnat alespoň trochu ztraceného času a uskutečnili jsme pár akcí, 

které jsme žákům i pedagogům „dlužili“.  

V Městské knihovně v Železném Brodě proběhlo 23. 9. „Pasování na čtenáře“. Jednalo se o akci pro 

prvňáčky z ORP Železný Brod. V předcházejícím období se děti účastnily čtenářských soutěží 

realizovaných díky MAP Železnobrodsko II, a to „Čteme dětem před spaním“ a „Čteme s rodiči“.Děti se 

sešly v aule knihovny, kde jim vedoucí knihovny Dana Hudíková vysvětlila význam pasování a důležitost 

čtení. Přítomen byl i opravdový rytíř, který jednotlivé malé čtenáře slavnostně pasoval. Děti pak musely 

vlastnoručně podepsat úpis, ve kterém bylo zdůrazněno, že se musí ke knihám chovat hezky.  

Nakonec účastníci obdrželi průkazy do knihovny, krásnou dětskou knihu a pohádku s úkoly  

„Rytíř Železnobrodský“ z produkce MAP Železnobrodsko II. 

Aby měli radost i ti nejmenší z mateřských škol, o dva dny později, tedy 25. 9., se uskutečnila další 

krásná akce. Pracovní skupina pro rovné příležitosti připravila ve spolupráci se ZŠ Pelechovská  

„Den plný dobrodružství a her“. Program byl určen pro děti z mateřských škol a pro děti z 1. tříd z ORP 

Železný Brod. Vzhledem k deštivému počasí se akce konala v sokolovně v Železném Brodě. Bylo 

připraveno osm stanovišť a každé bylo laděno podle známé pohádky. Úkoly zajišťovali starší žáci ze ZŠ 

Pelechovská a nutno podotknout, že jak jejich dramatický přednes, tak i kostýmy byly naprosto 

dokonalé. Děti pak s chutí plnily úkoly zaměřené na rozličné znalosti a dovednosti. Na konci dostalo 

každé dítě diplom a balíček s milými odměnami.  

Na začátku října se podařilo pracovní skupině matematické gramotnosti uskutečnit i druhý ročník 

matematické soutěže pro žáky devátých ročníků ZŠ, který byl ve znamení změn oproti loňskému 

ročníku. Došlo k úpravám v hodnocení a vylepšení vyhledávání dalších úloh žáky v prostoru lesa,  

kdy za azimutem bylo připsáno písmeno, které žáci mají najít. Nemohlo tedy dojít k záměně kartiček, 

a tím nesprávnému odbočení. Akce se konala za pěkného počasí v příjemném prostředí lesa. Žáci si 

velice chválili strukturu soutěže a samozřejmě byli velmi nadšeni z obdržených věcných cen a také 

občerstvení, při kterém byly vyjasněny úlohy. 

A touto soutěží se opět „zavřely dveře“ klasickému vzdělávání. Vyzkoušel se další model vzdělávání, 

takzvaná turnusová výuka, který ale trval jen pár dní. Nakonec jsme opět museli uzamknout hlavní 

vchody škol a přejít na již známou distanční výuku.  

Žijeme v době, kdy je výuka žáků na všech stupních vzdělávání velice složitá, ale naštěstí se daří 

distanční výuku podporovat, učit naše pedagogy novým metodám vzdělávání a podporovat i rodiče, 

kteří musí dětem s výukou z domova pomáhat. Věříme, že se brzy vše vrátí do normálu, a chtěli bychom 

tímto poděkovat všem, kteří tuto situaci zvládají.  

Přejeme všem pevné zdraví, klidný konec roku 2020 a krásné vánoční svátky.  


