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předkládáme vám další číslo školního časopisu. Vznikl v době, která pro nás 
všechny není lehká. Určitě ji jednou nazveme dobou covidovou a žít v ní 
není vůbec snadné. O to důležitější je uchýlit se k věcem, událostem, 
tradicím a všemu, co máme rádi, co má svůj řád. 

Náš školní časopis vychází v čase vánočním. V čase, kdy se člověk zastaví 
a ohlíží se, co se povedlo, co je třeba zlepšit, komu pomoci, komu 
poděkovat. Proto a nejen proto děkujeme všem, kteří nám tuto nelehkou 
dobu pomáhají překonat, nám žákům i učitelům. Děkujeme rodičům, 
prarodičům, tetám, strejdům a všem dobrým lidem. 

Přejeme vám všem i sobě, aby byl tento čas takový, jako vždy, krásný, 
tichý a milý. 

Kolektiv učitelů a dětí ZŠ a MŠ Jindřichov 
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Protože nám doporučení Ministerstva školství nedovoluje provozovat tělocvik 
v tradiční formě, využili páťáci krásného zasněženého dne a strávili ho na hřišti. 
Házelo se sněhovou koulí na terč, koulelo se sněhovým medicinbalem, běhal se slalom 
mezi sněhovými vločkami, vyšlapávaly se obrázky a vrcholem byla samozřejmě stavba 
sněhuláka. Příjemně vymrzlým nám pak o to víc chutnal oběd. 

Text a foto: Mgr. Alena Grossová 



 

 

 Bavilo mě být doma, protože jsem si mohl rozvrhnout, kdy se co budu učit 
a mohl jsem se pořádně vyspat. Někdy mě už ale hodně otravoval 
sourozenec. Proto jsem i možná trochu rád, že už jsem ve škole. Učení 
probíhalo videokonferencemi a k tomu nám učitelé posílali úkoly. Myslím si, 
že doma to bylo lehčí než ve škole už jen tím množstvím úkolů, protože jsem 
měl obvykle ve středu už všechno hotové. Návrat do školy byl samozřejmě 
těžký. 
 

 Učit se doma mě celkem bavilo, protože jsem vstávala později a hlavně jsme 
neměli tolik hodin. Do školy jsem se těšila hlavně na svoje spolužáky, 
protože jsme se přeci jenom 2 měsíce neviděli. 
 

 Do školy jsem se těšil, ale zároveň netěšil. Většinou jsem vstával v sedm 
hodin a od osmi hodin jsme měli online hodiny, potom jsem si dal oběd 
a dělal úkoly. 
 

 Osobně mě učení doma nebavilo, pomoc s úkoly jsem hledala hlavně na 
internetu a do školy jsem se už těšila. 



 

Čtvrtého prosince 
v pátek jsme byli, 
my žáci druhého 
ročníku, jako na 
trní. Ve vzduchu 
bylo cítit mírné 
napětí, a proto jsme 
nebyli celkem ve své 
kůži. Takže jsme 
byli nějak hodnější, 

pozornější, tišší, lépe jsme slyšeli, no zkrátka všechno to, s čím máme 
běžně problémy a co se nám nechce. Jenže čtvrtého to bylo jinak. 

Paní učitelka také 
hned poznala změnu. 
Po velké přestávce 
se naše obava 
naplnila. Když jsme 
slyšeli šramot, 
skřípot a kvílení na 
chodbě, krve by se v 
nás nikdo nedořezal. 
I z těch největších 
zlobičů se stali 
krotcí beránci. Paní učitelka měla největší odvahu a šla se podívat, co se 
na chodbě děje. A ouha. Vrátila se proměněná na čertici. To jsme si 
oddychli, když čerty vyhnala pryč, ale potrestali ji za to. Zůstala do konce 
výuky čerticí a my pak měli čertí učení. 

 

 

Čertíci z 2. ročníku 



 

 

 

 

 Většinou mi šla 
angličtina. Bylo to těžší 
než ve škole. Do školy 
jsem se těšila, protože se 
už nemusím učit přes 
počítač a učivo mi má 
kdo vysvětlit. Těšila jsem 
se hlavně na kamarády, 
na učitele a tak. 
 

 Každé ráno jsem vstala, 
nasnídala se a šla na 
online hodiny. Když 
online hodiny skončily, 
tak jsem se šla učit, psát 
si zápisy, počítat a tak. 
S některými úkoly mi 
pomáhala mamka. 



 

 

  

Foto: Mgr. Alžběta Balvanová 



 

 

 
 
 

 
 

Selfíčko: Mgr. Barbora Halířová 

 Kéž by se to už rozvolnilo 
a nemuseli bychom mít ty 
roušky a mohli bychom 
mít tělocvik a hudebku. 
Rouška mě otravuje. 
 

 Online hodiny byly 
celkem dobré. Se školou 
mi pomáhala mamka 
a někdy i sestra. Do školy 
jsem se už těšil, ale jen do 
té doby, než jsme začali 
psát písemky. 
 

 Už by to určitě znovu 
nechtěla. 



 

Šesťáci si náramně užívali práci s TEAMS. Nejen, že jsou doslova gang 
během školního roku, ale oni v tomto trendu pokračovali i během výuky 
z domova. Na co by výuku přeci zahajoval učitel??? Vždyť šesťáci jsou 
natolik schopní a potřebovali společný kontakt, že na konferenčních 
hovorech byli doslova závislí. Ale na návrat do školních lavic jsme se těšili 
všichni a pořádně si to hlavně užili . 

 

 

Text a screenshot: Mgr. Barbora Halířová 

 

 



 

 

 
 

 Domácí výuka mi vyhovovala i nevyhovovala, měla svoje pozitiva i negativa. 
Bylo dobré, že jsem mohla vstávat o dvě hodiny později a mohla jsem být 
v pyžamu, i když jsme měli třeba zrovna online hodinu. Do školy jsem se 
docela těšila. Čas nudit se jsem neměla, protože jsem měla školu. 
 

 V říjnu nás poslala domů světová pandemie. Hodně lidí muselo jít na testy, 
jestli jsou pozitivní, nebo ne. My museli zůstat doma a měli jsme online 
výuku. Nejvíce mě bavila angličtina. Do školy jsem se už těšil. 



 

  

 

 

 Distanční výuka mi dala hodně do života. Teď jsem více samostatná. Ze 
začátku jsem se v tom sice ztrácela, ale po čase se vše usadilo a našla jsem si 
svůj systém, který mi vyhovoval. Z hlediska se něco naučit to pro mě jako 
studenta bylo doma lepší. Ve škole je více emocí, učení ve škole beru vážněji 
než doma. I přes to všechno je lepší učit se a vzdělávat ve škole. Máme tam 
řád, někdo nad námi stojí, kdežto doma si musím nastavit svůj volný čas a čas 
na školu sama. Podzimní distančka byla lepší než ta první na jaře. Teď jsem 
už jela doslova jako stroj 😊, měla systém, řád a vyhraněný čas na své zájmy. 
Šlo to jako po másle. A navíc v první vlně cvoid-19 jsme se musela hlídat naše 
malé štěně, které nemohlo být bez dozoru. Věčné noční vstávání, abych ho 
mohla jít venčit. Kdo měl nebo má malé štěňátko, ví, jaká je to dřina 😊. 
 

 Nikdo nedokázal říci, kdy se vrátíme zpět do lavic. Mně osobně distanční 
výuka vyhovovala. Nejenže jsem mohla déle spát, ale mohla jsem trávit více 
času s rodinou a mít i více času pro sebe. Co mě ale naopak mrzelo, bylo to, 
že jsem nechodila ven a netrávila čas s kamarády. Na procházku jsem chodila 
pouze do přírody, ale mezi lidi, do města apod. jsem nechodila vůbec. V učení 
mi pomáhal občas můj nejlepší kamarád, ale většinu úkolů jsem dokázala 
pochopit sama. Učení nebylo moc a dost mě to bavilo. Úkoly do všech 
předmětů nebyly vůbec těžké. 



 

Že je distanční výuka náročná, to jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli opravdu 
všichni. Čtvrťáci se však nenechali zastrašit a mimo „povinné úkoly“ plnili 
během domácího (m)učení také několik dobrovolných aktivit. Úkoly 
vypracovali s chutí, zodpovědně a v některých případech velmi zajímavě.  
 

 

  



 

 

 

Mgr. Jana Zábranská 

 



 

 

 

 

 

 Návrat do školy byl pro mě 
trochu těžší, protože jsem 
si zase musela zvykat na 
školní režim. 
 

 Do školy jsem se těšila, 
protože ve škole se učivo 
dá lépe pochopit, ale 
zároveň i netěšila, protože 
musím vstávat. 
 

 Učení doma mělo výhody, 
ale i nevýhody. 

Práce žáků na téma Můj domácí mazlíček sesbírala 
Mgr. Jana Houdková 



 

V pátek 27. 11. 2020 k večerním hodinám započala online akce pro žáky 
základních, středních škol a širokou veřejnost NOC VĚDCŮ 2020. Letošní 
rok byl na téma ČLOVĚK A ROBOT a byl zaměřený nejenom na robotiku. 
Tuto akci tradičně organizují české univerzity, vědecké ústavy, hvězdárny 
a další organizace. 

Během pátečního večera bylo možné 
nahlédnout do celé řady vědeckých 
budov, kam se běžně člověk nedostane. 
Žáci se mohli zúčastnit experimentů 
prostřednictvím svých monitorů nebo 
mobilů a mohli přímo s přednášejícími 
chatovat o výrobě blesků, vybuchujících 
experimentech, létajících dronech, 
fotografování měsíce, výrobě baterií 
a spoustě dalších zajímavostí. 

Někteří žáci naší školy se Noci vědců 
zúčastnili a sami doma zkoušeli 
i zajímavější experimenty jako 
například jak chemicky odstranit 
skořápku vajíčka, jak vyrobit 
bumerang, jak simulovat let semínek 
dřevin ve větru nebo jak vyrobit 
jednoduché létací křídlo. 

Organizátorům patří poděkování za 
přípravu Noci vědců. 

Mgr. et Ing. Petr Kubisz 



 

Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou 
z nejnáročnějších věcí k naučení.  

Někteří namítnou, že zvládnout 
vyjmenovaná slova nemusí být těžké. 
Stačí si je zapamatovat. Jenže jak na 
to? Na úvod bych chtěla říct, že žádný 
osvědčený recept, jak dětem "natlouct" 
do hlavy vyjmenovaná slova, nemám. 
A myslím, že ani žádný takový není. 
Zásada ve třetím ročníku je, nikam 
nespěchat. Na každou řadu 
vyjmenovaných slov jsem vyčlenila tři 
týdny jejich nácviku. V prvním týdnu 
jsme si všechna vyjmenovaná slova 
společně projeli, povídali si o nich, 
vysvětlovali si, co znamenají. Přiřazovali 

jsme si k nim obrázky, kreslili jsme je, 
vymalovávali, hráli si s jejich různými 
tvary. V druhém týdnu jejich 
osvojování budeme společně vymýšlet 
slova příbuzná a ta budeme přiřazovat 
k jejich vyjmenovaným slovům. Teprve 
ve třetím týdnu nácviku se seznámíme 
s jejich výjimkami, kterých je 
požehnaně. Důležitá je pro děti hra se 
slovy spojená s manipulací a pohybem.  
Při "osvojování a zažívání" jsme 
používali nejrůznějších pomůcky a hry 
ve dvojicích i skupinkách.  Slovíčka s Y 
tak zůstanou "pod kůží" a snadněji se 
budou vybavovat i mimo hru. Neustálým opakování a utvrzování si je žáci bezpečně 
osvojí a postupně víc a víc "zažijí". Což se myslím díky pestrým činnostem podaří. 

Text a foto: Mgr. Hana Cilová 
  



 

Ve vlastivědě cestujeme časem a nyní jsme se ocitli v době národního 
obrození, kdy se někteří vlastenci pokoušeli obohatit český jazyk novými 
slovy, která neměly mít nic společného s němčinou, tehdejším úředním 
jazykem. Děti dostaly za úkol zahrát si na puristy a nějaká nová slova 
vymyslet. Tady je máte a zkuste přijít na to, co znamenají. Správné řešení 
najdete na konci článku. 

 

1. SMRADLONOH 

2. SVĚTLOSTŘEL 

3. HOŘVŮŇ 

4. ROUŠPUS 

5. NŮŽFIK 

6. PANENKOPLAČIČ 

7. HAMDESKA 

8. ČUMBOX 

9. HUBMASK 

10. ŠTĚHOTRH 

11. BĚLONĚK 

12. TYBREČ 
 

 

 

 

 

ŘĚŠENÍ: 1 – ponožky, 2 – slunce, 3 – vonná svíčka, 4 – rouška, 5 – nůžky, 6 – miminko, 7 – jídelní stůl, 8  - televize, 
9 – rouška, 10 - pes, 11 – sněhulák, 12 - cibule 

 

 V říjnu nás postihla druhá vlna 
koronaviru a my jsme se opět vrátili 
k dočasné distanční výuce v podobě 
úkolů a online hodin. Učení doma 
bylo z několika důvodů pohodlnější, 
ale myslím si, že chodit do školy je 
pro nás lepší, naučíme se toho více. 
Každý den jsme měli několik online 
hodin z různých předmětů a pak 
z některých i testy a jiné úkoly. 
 

 Určitě to doma bylo těžší, do školy 
jsem se těšil, hlavně na kamarády. 
Učení doma mě nebavilo, rozhodně 
doufám, že domácí výuku nebudu 
muset znovu podstupovat. 



 

 

  

 

 Mě to učení doma nebavilo. Šla mi matematika, český jazyk a anglický jazyk. 
Těšil jsem se do školy hodně, protože učitelé ve škole můžou učivo lépe 
vysvětlit. Celkově mi nikdo nepomáhal, protože jsem nechtěl, aby mi 
pomáhali. Můj běžný den probíhal tak, že jsem byl na online hodinách, 
většinou jsem končil v 11:40 a pak jsem šel obědvat a pomáhal jsem doma. 
Následně jsem dělal úkoly, přibližně hodinu a půl. Po úkolech jsem šel hrát 
hry, ale pokud bylo potřeba, šel jsem pomáhat doma. 
 

 Docela jsem se už na svou třídu těšila a na školu celkově taky. Učení doma 
probíhalo celkem v pohodě. Můj běžný den vypadal jako normální školní den, 
akorát, že jsem spala déle. Ráno jsem se vzbudila, šla si vyčistit zuby a nasnídat 
se, pak jsem si šla nachystat učebnice na online výuku. Chodila jsem taky ven 
s pejskem a starala se o něj. 
 

 Minulý školní rok jsme byli doma od března, bylo to horší než tento rok, 
protože tento rok jsme doma byli „jen“ 2 měsíce a věděli jsme už co a jak 
dělat. Přes distančku jsme si všichni navzájem pomáhali, na jednu stranu byla 
distančka fajn. 

Postřehy žáků sesbírala Mgr. BcA. Kateřina Lozertová 



 

 

Stromečku, vstávej, ovoce dávej, 

umyj se, ustroj se, je Štědrý den! 

 

Už jen 15 dní a přijde k nám domů 
Ježíšek. Ale do školky určitě přijde 
dříve. Už se moc těšíme a musíme 
nazdobit stromeček. Ve středu jsme se 
na to vrhli a při poslechu a zpěvu 
vánočních koled nám to šlo pěkně od ruky. 
Ježíšku, už můžeš klidně přijít!! 

 

Mikulášská nadílka s čertím rejděním 

Od brzičkého rána se ve třídě U sluníčka 
scházeli čerti, sem tam poletoval usměvavý 
anděl. Dnes se totiž u nás ve školce koná 
sešlost všech čertíků z Jindřichova a jeho 
blízkého okolí. Když konečně dorazil 
i poslední čert, začalo čertí rejdění. Čertíci 
soutěžili v různých disciplínách a s takovou 
vervou, až se jim od kopyt prášilo… Pak si 
zatancovali, zazpívali, vyrobili čertí 
a mikulášské ozdůbky a kde se vzal, tu se 
vzal, pod okny Mikuláš stál. To bylo křiku… 
Největší odvážlivci z řad čertů přednesli 
básničku, jiní se schovávali za paní učitelkou. 
Ale sladká odměna čekala na všechny 
čertíky i anděly. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar 
v podobě balíčků plných dobrot paní Dolákové a panu 
Hanuščákovi a za ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla 
paní Janě Hanuščákové a slečnám Pavle Dolákové 
a Lucii Hanuščákové.  



 

  


