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Nové číslo Klásknovin, které možná držíte v ruce, možná čtete na

internetových stránkách školy nebo Google Classroom (kde jsme

taky!), bude asi trochu smutnější než ta ostatní. Možná ale ne.      

     Poprosili jsme žáky a učitele naší školy, aby nám posílali svoje

pocity  ze  „2.  doby  covidové“.  Opět  nás  všechny  překvapila,  ale

zaskočila  už  méně.  Díky  úsilí  paní  ředitelky  jsme  my  učitelé

vyrazili do boje (to znamená do online výuky) vyzbrojeni novými

notebooky. Díky mnohým aktivním kolegům jsme poznali taje ještě

lepších  a  vychytanějších  aplikací.  A  díky  vrozené  zvídavosti  se

mnozí z nás zúčastnili  mnoha webinářů o tom, jak vás všechny

učit lépe a zábavněji i na dálku.  

     Vy, naši milí žáci, jste zase pochopili, že s kamerou je to pro nás

lepší. Pochopili jste, že kreslit po obrazovce se vyplácí jenom tehdy,

když  vás  učitel  poprosí  něco  doplnit,  že  tlačítko  „mute“  je  náš

kamarád, a že to jde tak-nějak dobře i na dálku… pokud je vůle na

obou stranách. Platí rčení „Pokud je vůle, tak je i cesta“. Děkuji za

nás učitele všem žákům, kteří toto pochopili a k výuce na dálku

přistupovali  zodpovědně  a  přátelsky.  Vše  to  přece  děláme,  jak

nejlépe umíme, hlavně kvůli vám samotným!

Tak vítejte ve škole, noste roušky a větrejte, ať se tady zdržíme co

nejdéle :-) Nejlépe až do konce června...

CO MI COVID VZAL? A CO MI DAL?
Klásknoviny přináší pár úvah, příběhů a dokonce i básní o tom, co nám covid přinesl.

Učitelka ráno vstává,
s rouškou v ruce na mě mává.

Oliver vždy připraven, v osm už je připojen.
Danče se to asi seká,

nemusí mít ale strach,
za pár minut na nás mává

a je tady s námi zas.

Učitelka nervózní,
že tam budou jenom tři.
Káťa je však překvapí,

s jejich pejskem v náručí.
Matěj rád učí se,

při výuce o letadlech.
Marek se hned nudí

a tak se při výuce kroutí.
                                                     Olivie Krekulová



CO  BY  ŘEKL JAN  AMOS  KOMENSKÝ  DISTANČNÍ  VÝUCE?
- názory žáků 7.A a 7. B posbírala paní zástupkyně Marcela Havelková

LÍBILA BY SE MU, PROTOŽE………
- žáci pracují samostatně z domova

- žáci si musí rozvrhnout čas

- žáci mohou odevzdávat úkoly i po týdnu

- to žáky baví

- se žáci a učitelé naučili pracovat s počítačem

- učitelé posílají zajímavé úkoly (pracovní listy)

- učitelé posílají zábavné hry (únikovky)

- žáci nemohou zlobit učitele ve třídě

- učitelé používali různé zajímavé metody (ANO – NE, Vennovy diagramy, diamant, atd.)

- učitelé posílají úkolů tak akorát

- žáci dostávají dobré známky

NELÍBILA BY SE MU, PROTOŽE………
- chtěl, aby žáci chodili do školy

- někdy se počítače sekají

- někteří žáci opisují testy

- někteří žáci si vypínají kamery

- někteří žáci nechodí na on line hodiny a raději spí

- někteří žáci hrají při on line vyučování počítačové hry

- učitelé jenom mluví a chtějí, aby si žáci zapisovali

- se žáci při hodinách nudí

- učitelé posílají hodně úkolů



Jsem „DIGI ÚČA“!

Stala se ze mě naprostá „digi úča“. Jak říká náš školní ajťák, covid nás donu)l dohnat posledních 20
let, ovládnout aplikace a počítač. A mě osobně donu)l začít učit jinak. Zapojit do výuky víc různých
vychytávek, her a obrázků a jsem si jistá, že to děcka takhle víc baví - a 0m pádem i mě. I v živé
výuce dyndají, ať si zahrajeme Kahoot, i když je to vlastně test na slovíčka a grama)ku, to mi přijde
zábavný. Živý kontakt mi to nenahradí, potřebuju se potkávat s lidmi, ale z online výuky si můžu
"vyzobat" to dobré a zapojit to už navždy do učení.

A srandovní momenty? To když zvyšuju hlas, hulákám na obrazovku a dě) jsou stále nějaké ospalé
a nereagují....až po chvíli mi naznačí, že mám vypnutý mikrofon. Tohle se ale asi stává často. Co
naprosto zbožňuju, jsou různé filtry a pozadí na obrazovce v ZOOMU. Dě) mají nad hlavou svatozář,
pod nosem knír, sedí v lese nebo jsou vzhůru nohama. Já mám tyhle hračičky ráda a minule jsem
prosila  dě),  ať  mě to taky naučí.  No,  stále  to neumím,  takže  to je  moje  předsevze0 do příš0
karantény :-)
                                                                                                                               Jana Dresselová, učitelka NJ

TĚLOCVIK DOMA
Fotoreportáž paní učitelky Mar)ny Myrdaczové :-)

óóóóóóómmmmmmm

                                                                 Cvičení s Artánkem a Planetou Merkabou děti milovaly :-)



SKŘÍPKY ZE 4. B
Je nás plný dům, Každé ráno klikáme

všichni zapínáme zoom. a školy se dočkáme.

  Ben, Marek Tara, Kiki

Učitelka ráno vstává Pavel svačí o hodině,

s rouškou na nás mává.                neříká to své rodině.

   Ema, Danča Smrt všem kovidům,

my nechceme na zoom.

                            Už nás to štve velice,

chceme své lavice.

Kuba, Vašek

Káťu s Lindou to nebaví,

ale David je nezastaví.

Do školy se těšíme,

i když občas zlobíme.

Roušky ve škole nosíme,

na kamarády se vrhneme.

  Linda, Káťa

Haló, nejde spojení!

Hurá, takže škola dnes není!!!

Míša

Nechce se vstávat nikomu k monitoru zoomu na ranní online školu.

Matěj, Oliver

DISTANČNÍ ANKETA V DEVÍTKÁCH
aneb zpětná vazba je důležitá :-)
Příspěvek od paní učitelky Jany Štěchové, která grafy vytvořila v rámci online výuky matematiky 
v 9. B a v 9. C.



4. B ZORGANIZOVALA KOVIĎÁČEK :-)

17. listopadu jsme dělali s třídou 4.B tzv. Koviďáček. Byla to procházka po Zelenči, kdy
děti do svých oken daly osvětleného plyšáka. Byl asi na deseti domech, děti znaly adresy,
kde měly plyšáka hledat. Cílem byl nás dům Pod Kapličkou. Nesly napsané dopisy jako
pozdrav pro babičky a dědečky z Domova seniorů Jenštejn. Jeden žáček tam má tetu a
zjistili jsme, že jim velmi chybí psychická podpora ve dnech úplné izolace. Dopisy jsme
předali toto pondělí pracovnici domova a ona už je pak předá dál. Děti napsaly par vět o
sobě, Zelenči a poslaly pozdravy a popřály hezké Vánoce.

Michaela Svobodová, asistentka učitele 4. B



PÁŤÁCI PSALI ÚVAHU - téma bylo náročné...



BÁSEŇ O TOM, „JAK TO BYLO“
od paní učitelky Martiny Listopadové

Škola jinak
Přišel podzimní čas,
covid neopustil nás.
Přepadl nás náhle,
já však učím stále.

Ráno vstávám s nadějí,
že se žáci připojí.
Celý den u počítače,
ještěže mají vypínače.

Každý den jsem na zoomu,
už jsem v  tom fakt dobrá.
Dělím žáky do roomu,
zadek už mi modrá.

Zapni si tu kameru!
Černou obrazovku neberu.
Když obraz zas naskočí,
děti na židli se točí.

Knihy už teď neletí,
papír hodím do smetí.
Listy ukládám na classroom,
už nezahltí náš dům.

Odvykla jsem si na křídu,
učím se myší ovládat třídu.
Zvládli jsme to spolu,
už se těším na naši školu.

VÝTVARKA – NA DÁLKU… PROČ NE?
I uměním je člověk živ… a hlavně si u toho od všeho odpočine a pročistí si hlavu.

Kateřina Mašková, 9. B



JAK JSEM SE ZAMILOVALA DO ON LINE VÝUKY

Na začátek (pro pořádek) se přiznám hned dobrovolně: učím francouzštinu a to i přesto, že jí dvacáté první 
století příliš neprospívá. Ty tam jsou doby, kdy nás na základce pro tento jazyk lákali učitelé větami typu – je
to jazyk diplomatů! Intelektuálů! Módy! Kdepak... Posledních dvacet let se mluví o všemocné angličtině (s 
tím souhlasím) a velice sexy španělštině (s tím taky souhlasím) a pro volbu druhého jazyka výhodné němčině
(ok, taky souhlas). Ptáte se tedy – jak to že mám práci?  Prostě se snažím ze všech sil. Jde mi hlavně o to, 
aby žáci (a také jejich rodiče) přestali dělat mezi jazyky pomyslné soutěže krásy, a aby si jazyk zvolili 
zejména podle svých pocitů a možná i díky osobnosti učitele. Podtrženo a
sečteno, na rovinu všem říkám - “naučte se perfektně angličtinu a druhý jazyk
berte jako volbu z lásky”. O to víc mě těší, když najdu v sedmé třídě před sebou
alespoň dvanáct rozzářených tváří začátečníků. To se pak totiž může třída s FRJ
otevřít.  

Mé studenty na úvodní hodině vítám takovou “kratší” únikovou hrou starého
mnicha Dona Perignona - akorát místo šampaňského na jejím konci ode mě
dostanou tyčinkové lepidlo a tento obrázek - jejich první v sešitě s
nápisem Le Français. Nadpis s datem (co kdyby přišla inspekce...) zní: 

Vítejte ve světě Frankofonie!  

Krásné 4 roky jsem měla na to, abych se zorientovala a “učesala” si své hodiny. Pátý rok jsem si 
malovala jako rok přelomový, kdy už mě nic nepřekvapí (mám pod stolem krabici plnou her, odučila jsem 
všechny tři díly učebnice, autoritu už si taky  umím vybudovat,...) Jenže -  přišel korona vir. V březnu se děly
samé hrozné věci. Tajně jsem záviděla své kamarádce, která je profesionální on line lektorkou angličtiny. Od 
ní přišel první typ – Quizlet. Uf, jaká to úleva, že se dají slovíčka učit i na dálku pomocí 
aplikace! Quizlet byla moje první “hra”, kterou jsem umístila do Google Classroomu.  

     Skribbl.io   byl mým dalším 
objevem. 
Vtipná hra... Používám ráda za o

d měnu :-) Když hezky žáci pracov
a li - dáme si Skriblíky � 

Když rozkvetly tulipány pod našim kuchyňským oknem, tak jsem se slzami v očích (od radosti) 
objevila kouzlo Liveworksheets (které mi za necelý týden vyplněné žáci posílali na email).   Online hodiny 
byly na jaře nepovinné a pěkně mě to štvalo. Jednak kvůli tomu, že bez kontaktu alespoň přes 
obrazovku cizí jazyk učit příliš nejde, druhá věc je organizace mých vlastních dětí – co s nimi dopoledne, 
když já chci učit? Proseděli to u Harryho Pottera a učili se se mnou až po obědě...

Přišlo září. Děti ve škole byly jako vyměněné. I nezkrotná 7. A se vrátila v úplně jiné náladě. Žáci byli rádi, 
že jsou ve škole! Vážili si každého mého slova a opravdu byli jiní, lepší. V hodinách jsme hráli na závěr za 
odměnu Kahoot.   



Druhý lockdown ale na sebe nenechal dlouho čekat. Přiznám se, že 
mi bylo hned divné, že učitele (mě konkrétně - před zhruba 150 
různých dětí denně) pustil nějaký pán - prý  kvůli volebním hlasům 
- do škol bez roušek. No ale budiž. Vše zlé je k něčemu 
dobré. Všichni kolegové dostali od paní ředitelky nový notebook a 
příkaz, že musí učit alespoň 3 hodiny denně on line – podle 
doporučení ministerstva. Hurá! Ale zpátky k mým 
oblíbeným aplikacím - ty další na sebe nenechaly dlouho čekat 
(zejména díky sociálním sítím plným sdílných učitelů). Před pár dny
jsem objevila aplikaci, na kterou nedám dopustit a hodnotím jí jako 

tu nejlepší - WoldWall. Po páté hře od vás sice budou chtít trošku penízků, ale za tuto aplikaci je opravdu 
ráda autorům pošlu.  

 Horší zprávou je, že Kahoot  začal mé žáky nudit. Navíc někteří 
jedou ZOOM z mobilů a tak nemají druhý mobil nutný k této hře 
vždycky po ruce. Nepomohli ani mé
nářky, že mám Kahootů nachystaných
na naše učebnice přes
osmdesát. Musela jsem
objevit Quizziz. Je na mě celkem
“živý”, ale děti ho milují. 

Ať žije nová generace
“Z”!   Hezký a hravý,
pro pokročilejší úroveň je i jednoduchý BaBaDum.  

 A samozřejmě klasika – interaktivní učebnice. V této době nutná
výbava každého učitele jazyků na ZŠ (kvůli strašáku s názvem
RVP). Já používám “bohužel placené” interaktivní učebnice
od Frause (nestačí koupit si knihu, jak to
má např. Klett...).   Teď už jenom najít ten správný poměr všeho.

Důležité je si hodinu dopředu naplánovat. Méně je  mnohdy   více.  Ale  dost  bylo  slov.
Můj osobní podzimní lockdownový úkol je splněn - sepsat si ty nej aplikace, které chci používat i v době
výuky naživo. Ta je samozřejmě veselejší – škoda jen, že občas nejdou dětem vypnout mikrofóny :-)

Pavlína Jurzykowská, alias Frankofilka 

PS – Printscreen mé Halloweenské hodiny v 7. B :-)

No řekněte - nejsou ty děti skvělé?



VESELÉ ONLINE HODINY S PETROU BEŇOVOU :-)

Osud každé obrazovky, když dětem povolíte ANOTATE :-)

Vstávat ráno, proč?! Aneb když se žák připojí z postele, tak se chce učiteli brečet...

Červená hodina :-)



ZPÁTKY VE ŠKOLE :-)

MIKULÁŠ „NAOPAK“

Letos byl Mikuláš celkem zajímavý. Děti se nesměly napříč třídami potkávat, a tak čerti jenom
strašili po chodbě, mávali za okny a bouchali na dveře. Jediný, kdo si to odnesl jsme byli my –
učitelé… No naštěstí čerti pomalovali prý hlavně ty nejhodnější! Tak to se nám všem velice ulevilo,
poněvadž jsme byli pomalováni skoro všichni.
DĚKUJEME ČERTÍCI-deváťáci!

3. C 



DŮLEŽITÁ INFORMACE

KLÁSKNOVINY MAJÍ SVŮJ GOOGLE-CLASSROOM

Kód kurzu je:

p3bxq4x
ZDE BUDEME NOVĚ ČEKAT NA VAŠE PŘÍSPĚVKY, FOTOGRAFIE A PODNĚTY :-)

Pavlína Jurzykowská

Klásknoviny 12/2020 připravili žáci Mediální výchovy :-)


