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Úvodní slovo nového školního
časopisu
Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy
v Podomí, rádi bychom vám představili nový
školní časopis, kterým chceme široké
veřejnosti
přiblížit
dění
na
škole
z našeho úhlu pohledu. Časopis jsme se
rozhodli vydávat pouze elektronicky, abychom
tak nezatěžovali přírodu. Doufáme, že vás náš
časopis osloví a najde si stálé místo ve vámi
čtených periodicích.
žáci 8. třídy

Bylo tu, není tu . . .
Škola není jen místem učení, ale i zábavy a setkávání s kamarády. Doba
covidová nás připravila o spoustu školních akcí, které si všichni žáci
náramně užívali.
V rámci výuky jsme se mohli zúčastnit nejen různých kroužků, olympiád,
recitační, pěvecké i literární soutěže, ale také například zábavního
sportovního dopoledne, kde si žáci mohli porovnat svoje fyzické
schopnosti, přespolního běhu a turnajů – ve stolním tenise, florbalu,
volejbalu… Určitě nemůžeme zapomenout ani na plavecký kurz pro mladší,
lyžařský a vodácký výcvikový kurz pro starší žáky. Většina z nás si tyto
akce velmi užila. Z výukového programu na Rychtě Krásensko máme
mnoho zážitků a vzpomínek, stejně tak z pobytového programu
ve středisku ekologické výchovy Chaloupky.
Mezi pravidelné programy ve školním roce patří dráček Hasík, při kterém zavítali
do naší školy členové Hasičského záchranného sboru z Jedovnic s výchovným
a vzdělávacím programem pro děti v oblasti požární ochrany. Dále jsou
to divadelní představení, sběr brambor, výuka na dopravním hřišti a v neposlední
řadě dny zdraví, kdy žáci celé školy byli zábavnou formou motivováni k výběru
zdravých potravin, k aktivnímu způsobu života a pohybu. Žáky čekaly přednášky
na téma zdravý životní styl a zdravá výživa, vaření zdravých pokrmů a sportovní
aktivity.
Všichni jsme si užívali také pyžamový den,
kdy jsme pro jednou mohli přijít do školy
v pyžamu s oblíbeným plyšákem, noc
s Andersenem, kterou české knihovny zábavnou formou pořádají pro zvýšení
zájmu dětí o čtení knih. Každý rok se konal dětský karneval, u kterého se účastníci
těšili na hry, soutěže,
tance a tombolu.
Nezapomínalo se ani
na sváteční dny a pořádal
se dětský den plný zábavy, halloweenské odpoledne, Mikuláš
ve škole. A samozřejmě nesměly chybět adventní dílny, které
již tradičně patří k předvánočnímu času v Podomí už 21 let.
Všechny děti se mohly zapojit do vyrábění dárků a výzdoby,
uplést a upéct si vánočku či jiné dobroty. V tělocvičně školy
potom probíhalo adventní vystoupení, na kterém vystupovali
žáci ZŠ Podomí, přednášeli básničky, zpívali, hráli na hudební
nástroje, tancovali
apod.
Zkrátka
zábava pro děti i
rodiče. Součástí
byl i bleší trh, jehož výdělek byl použit na charitativní účely.
V lednu býval pravidelně pořádán školní ples, který žáci deváté třídy
zahajovali úvodním tancem, na nějž se svědomitě připravovali.
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s ukrajinskou školou v Rosoši.
Tamní děti se v rámci kroužku českého jazyka učí naši mateřštinu hodinu
týdně, a pak stráví výměnný týden v české rodině, díky kterému rozvíjejí
nejen jazykové schopnosti, ale také se blíže seznamují s naší kulturou a

stylem života.
Zapojujeme se do eTwinningových projektů, které probíhají na mnoha evropských školách.
Environmentální zaměření školy v Podomí se může pochlubit dlouholetou tradicí, v jejích činnostech nechybí třídění
odpadu, sběr papíru, ani aktivní poznávání přírody a přirozeně její ochrana.
Tyto a další mnohé nezmíněné akce nám všem, žákům i učitelům, již více než jeden a půl školního roku hrozně chybí
a všichni se velmi těšíme, až se zase vrátí do našeho každodenního školního života a stanou se jeho nedílnou
naplňující součástí.

Klára Šebková, 8. třída

Pozvánka na výstavu o historii Podomí
Rádi bychom vás pozvali na výstavu o historii Podomí, kterou
můžete navštívit během úředních hodin ve všední dny na obecním
úřadu obce Podomí, adresa Podomí 89.
Abychom vás inspisovali k návštěvě výstavy, připravili jsme pro vás
pracovní list, který najdete na konci našeho časopisu, stačí si jej jen
vytisknout. Také jsme přidali pracovní list pro nejmenší děti.
Věříme, že si výstavu užijete

Distanční výuka pohledem žáka
Kdyby mi někdo ve 4. třídě řekl, že ze dne na den se, na bůhví jak dlouho, zavře škola, nejspíš bych se těšila, ale
teď, když mě za rok čekají přijímací zkoušky na střední školu, je to hrůza.
Když nám 10. března 2020 skončila hodina tělocviku, některá z holek prohlásila, že od příštího dne se uzavírají školy.
Nejdříve jsme tomu nemohly uvěřit, ale když jsme se podívaly na internet, zjistily jsme, že opravdu je od dalšího dne
škola zavřená. Byly jsme téměř přesvědčené, že zůstanou zavřené do konce týdne, nebo maximálně 2-3 týdny.
Nakonec jsme byli doma necelé čtyři měsíce.
Všichni to máme těžké, jak učitelé, tak žáci a rodiče. Vůbec si nedovedu představit, že bych byla v pozici rodiče, který
přijde z práce a musí se učit se svými dětmi.
Je obtížné se soustředit na hodiny, když máme kolem sebe tolik věcí, které nás rozptylují.
I když nemáme tolik hodin, jako při prezenční výuce, dostáváme úkoly, při kterých si učivo zopakujeme
a následně přepošleme paní učitelce/panu učiteli. Někdy to jsou zápisy do sešitu nebo cvičení z učebnic, jindy kvízy
nebo dokumenty, ale všechno je užitečné.
Asi nejvíc mi chybí spolužáci a všechny zážitky ze školy. Ačkoli se ne se všema bavím, s mnoha lidmi si rozumíme.
Normálně bych skoro každý den měla nějakou sportovní aktivitu, třikrát do týdne trénink, kroužky a chodily bychom
s kamarádkami ven, o víkendu nějaké zápasy a další. Teď sedím každý den doma u počítače, odpoledne se jdu chvíli
projít na čerstvý vzduch a večer dělám úkoly.
Vůbec by mi nevadilo, kdybychom se museli testovat a chodili bychom ob týden, ale byla bych moc ráda, že do té
školy alespoň chodím. Mezi prezenční a distanční výukou je rozdíl ten, že z prezenční si vždy něco zapamatujeme,
ale u distanční si můžeme zeslabit reproduktory nebo odejít úplně pryč od počítače, aniž by to učitel věděl.
Já strašně doufám, že už se bude situace lepšit, školy se otevřou a společně se sejdeme. Moc bych si to přála.

Kateřina Koutná, 8. třída

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat paní učitelce Knechtové (dříve Orálkové), díky které jsme mohli
tento školní časopis obnovit a pomohla nám s přípravou projektu. Doufáme, že se časopis bude vydávat
i poté, co naše třída odejde ze školy, neboť plánujeme tuto štafetu předat mladším žákům. Na další číslo
našeho časopisu se můžete těšit na přelomu září/říjen 2021.
žáci 8. třídy
Další informace o naší škole najdete na: https://www.zspodomi.cz/aktuality.php
Pokud se chcete přihlásit k odběru časopisu, odhlásit se z odběru nebo nám něco sdělit, kontaktujte nás
na emailu podomskyskolopis@zspodomi.cz

Pracovní list – Výstava o historii obce Podomí
1. Doplň slova do vynechaných míst.
Podomí se nachází v nadmořské výšce _______ m na kojálské planině, která je součástí
_________________ vrchoviny, a většího celku __________________ vrchovina. Potok Rakovec
a říčka Malá _______ stéká do _____________ brány, tedy do úzké a protáhlé sníženiny ležící mezi
_________________ vrchovinou na severozápadě. V Lulči se nachází velké naleziště
_______________.

2. Označ správnou odpověď.
Při jaké teplotě vytékala z pece světlá, žlutá, pryskyřice?
A) 270 – 380 °C
B) 240 – 290 °C
C) 140 – 220 °C
Jaké využití měl dehet?
A) výroba kosmetiky
B) výroba lepidla
C) výroba kolomazu

3. Vyber správnou možnost.
Drahanská vrchovina leží v dešťovém/slunečném stínu Českomoravské vrchoviny. Katastr
Podomí spadá do mírně teplé/studené klimatické oblasti. Ve vyšších partiích Drahanské vrchoviny
jsou vlhké/suché až podmočenné/vysušené louky.

4. Doplňující otázky.
a) Odkud si Krysař odvedl děti?

c) Kde se tato teď zaniklá vesnice nachází?

b) Kam je odvedl?

d) Za jakým účelem Krysař děti odvedl?

Pracovní list pro nejmenší děti

