ŠKOLNÍ OKÉNKO
Jarní období v základní škole bylo nejen plné učení a pilné školní práce, ale také jsme se
snažili žákům výuku zpestřit mnoha jinými aktivitami.
Děti z 1. – 4. třídy si vyjely do kina Koruna v Břeclavi na divadelní představení „Kamarádi
na hradě“. Nám již důvěrně známý divadelní spolek Kamarádi z Brna, přivezl dětem opět
veselou, ale hlavně poučnou hru plnou písniček o pravém přátelství, hezkých vztazích,
slušném chování a vzájemné pomoci mezi kamarády.
Jak se mají správně starat o svůj chrup, si děti zopakovaly i prakticky vyzkoušely při besedě
s názvem „Zdravé zoubky“. Tuto zdravotní osvětu už druhým rokem děti absolvovaly pod
odborným vedením studentek stomatologie, z nichž jedna - Petra Čuková, je bývalou žákyní
ladenské školy. Budoucí zubní lékařky si s dětmi povídaly, vysvětlovaly, zodpovídaly zvídavé
dotazy, pouštěly na interaktivní tabuli velmi zajímavou projekci a ukazovaly, jak si zuby
dobře vyčistit a předcházet vzniku kazů.

U příležitosti Dne Země jsme navštívili unikátní a velmi úspěšný geografický vzdělávací
projekt pro školy „Kouzelná planeta“, který pro děti připravují cestovatelé Kateřina a Miloš
Motani. V kině Hvězda v Mikulově se s námi v pásmu nazvaném „Keňa a gorily“ podělila
autorka o nejrůznější romantické, úsměvné, napínavé i dobrodružné zážitky z těch
nejzajímavějších a nejúžasnějších koutů světa. Dynamické audiovizuální pásmo sestavené
z úchvatných fotografií a videosekvencí bylo doprovázeno živým zasvěceným komentářem,
podmanivou i rytmickou hudbou, autentickými zvukovými i hudebními záznamy. Fotografie
nás překvapily svojí neopakovatelnou atmosférou, grafikou i umně zachycenými okamžiky.
Styl filmování byl tak jedinečný, že jsme si připadali, jako bychom sami byli na této cestě.
V rámci následující soutěže pak přednášející hravou formou vyzkoušela pozornost, paměť a
znalosti dětí. Součástí programu je také prezentace zajímavých artefaktů a přírodnin
charakteristických pro vybrané lokality. Děti si je mohou, nejen prohlédnou, ale i osahat.
V budoucnu jistě školáci navštíví další pásma z tohoto cyklu, která slučují hned několik
výukových předmětů a je v nich kladen velmi velký důraz na ochranu přírody, kulturního
dědictví i lidských hodnot, které se také my snažíme vštěpovat dětem po celý školní rok.
Koncem dubna jsme opět zavítali do břeclavského kina Koruna, tentokrát na benefiční
taneční projekt skupin E. M. Dancers a N. C. O. D. s výstižným názvem „My vám ty medaile
přivezeme“. Výtěžek ze vstupného putuje dětem z těchto skupin, které se probojovaly na až
na mistrovství světa „WORLD DANCE MASTERS 2015“ v Chorvatsku. Vystoupily zde
nejmenší tříleté děti, školáci, mládež i dospěláci. Jednotlivá taneční čísla následovala svižně
za sebou a byla vtipně provázena dětským komentářem. Vystřídala se spousta nápaditých
kostýmů, zaujali nás sněhuláci, sportovci, kovbojové, jeptišky i další. Obdivovali a
podporovali jsme výkony našich žáčků Barunky Šimečkové, Dominika Střelského, Lucinky
Demčilové a Sašky Dobšákové, kteří také trénují a tancují pod vedením ing. Lenky Žůrkové.

Celé vystoupení doprovázelo hlasité povzbuzování a neutichající potlesk. Budeme dětem
držet pěstičky pro štěstí, aby se jim splnil medailový sen na zmíněném mistrovství světa.
Škola se každoročně zapojuje do již tradiční akce „Pálení čarodějnic“. Letos jsme pro děti
i dospělé připravili v parku Rasovna deset stanovišť, kde si každý mohl vyzkoušet například
vaření čarodějnického lektvaru, hod škrpálem, přenášení smetí na koštěti, jízdu na dřevěném
koni, rovnováhu a šikovnost na chůdách, střílení mýdlových bublin vodní pistolkou, sbírání
víček od plastových lahví s kelímky na očích a další. Pro všechny masky byly přichystány
diplomy a odměnu za originální dopravní prostředek si letos odnesl Adámek Mitrič.
Následovalo spálení čarodějnice, kterou udělaly děti ze školní družiny s paní vychovatelkou,
opékání špekáčků a večer k poslechu i tanci hrála country skupina Čtyřlístek, pro jejíž členy
vyrobily děti slušivé čarodějnické čepice. Tuto zdařilou akci natáčela i regionální televize.
Kdo její vysílání ještě neviděl, může je dodatečně zhlédnout na webových stránkách školy.

Děti z folklorního kroužku vystoupily se svým pásmem tanců a zpěvů v programu soutěže
mladých verbářů na Podluží, který se konal v neděli 17. května ve sportovní hale v Ladné.
Přestože se na druhý den jelo na školu v přírodě, děti neváhaly a všem ukázaly, jak moc jsou
šikovné. Děvčata zazpívala čtyři svižné písničky, chlapci si skočili hošije a na závěr všichni
společně zatančili a zazpívali dvě vrtěné. Určitě všechny potěšíme, když oznámíme, že se
chystáme také vystoupit na předhodovním zpívání. Pochvala za vzornou přípravu patří paní
učitelce Holubové.

Největším letošním zážitkem asi pro děti zůstane pětidenní pobyt v přírodě v největším
adrenalinovém středisku naší republiky, v Březové u Třebíče. Přestože nám počasí příliš
nepřálo a také o ubytování jsme měli poněkud jiné představy, spousta zábavy, dobrodružství a

adrenalinu předčila všechna naše očekávání. Abychom mohli naše dojmy více přiblížit
rodičům i veřejnosti, zaslouží si škola v přírodě delší zmínku v samostatném příspěvku.
Základní a mateřská škola ve spolupráci s obecním úřadem, hasiči, fotbalisty, včelaři,
myslivci a tenisty uspořádala v sobotu 30. května Dětský den v parku Rasovna. Každý si
mohl vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na pohyblivý terč s jelenem a divočákem, pokusit se
zdárně vyřešit kvíz o včelařství a nakreslit si obrázek, stříkat z hadice na cíl z plastových lahví
s vodou, míčkem pomocí rakety trefovat do obručí, kopat na bránu a proběhnout s balonem
slalom kolem kuželů nebo si zasoutěžit v běhu s ploutvemi na nohou, skákání v pytlích a
házení tenisáků na panáka. Děti zřejmě nejvíce nadchla prohlídka a hlavně jízda hasičským
autem. Následovalo opékání špekáčků a posezení u táboráku. I když nám akci hned na
počátku na několik minut přerušil déšť, nakonec se přece vyjasnilo a zábava mohla
pokračovat až do večerních hodin. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří neváhali
obětovat svůj volný čas dětem a jakýmkoliv způsobem se na této zdařilé akci podíleli.

Konec školního roku se nezadržitelně blíží a prázdniny už nám pomalu klepou na dveře.
Děti se určitě těší na dva měsíce volna. Čeká nás zopakování učiva a zhodnocení celoroční
práce, také máme přichystány ještě dvě zajímavé akce: interaktivní pořad Hrajeme si na
Afriku a Sférické kino. Potom nastane loučení s našimi sedmi páťáky. O tom, že naše
malotřídní škola poskytuje svým svěřencům kvalitní výchovu a vzdělávání jistě svědčí i fakt,
že opět dva naši žáci uspěli v silné konkurenci a po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek
byli přijati ke studiu na víceleté gymnázium do Břeclavi. Zlatce Mrázové a Vojtěchu
Nešporovi ještě jednou blahopřejeme a přejeme nejen jim, ale i ostatním dětem hodně zdaru
do dalších let. Zároveň se posledního června rozloučíme s paní učitelkou Vlastimilou
Bartošíkovou, která po dlouhých letech pedagogické praxe odchází na zasloužený odpočinek.
V ladenské škole učila sedm let. Za její kvalitní práci, ochotu, laskavý, vstřícný a
profesionální přístup k dětem, rodičům i kolegům jí patří náš velký dík. Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti v další životní etapě.
Závěrem bych se chtěla rozloučit se svými žáčky, ujistit je, že mi s nimi bylo fajn a budu na
ně ráda vzpomínat a rovněž děkuji jejich rodičům za dobrou spolupráci. Přeji všem dětem
bezvadné prázdniny zalité sluníčkem a všem zaměstnancům obou škol příjemně strávenou
dovolenou.
Marie Kobrová

