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Zdařilé akce v prvním školním měsíci dokladují to, že se celá škola velmi rychle přenesla
z prázdninového odpočinku do pracovního modu a to jak v případě pedagogů, tak i žáků.
Dalším velkým dnem pro naše prvňáčky po zahájení školního roku bylo jejich slavnostní pasování na
čtenáře v místní pobočce Knihovny Jiřího Mahena, kde se také seznámili s řádem i provozem a hlavně si
povídali o knihách. Slavnostní pasování je úvodním aktem k celé sérii zajímavých aktivit pečlivě
připravených pracovnicemi knihovny na podporu čtenářských dovedností nejmenších žáků.
Žáci 1. – 4. ročníku se zvládli v září stát agenty misePlus společnosti e-ON a to díky zábavnému
výchovně vzdělávacímu programu o energii, úsporách a ochraně životního prostředí. Program byl velmi
vhodně uzpůsoben věku žáků. Ten pro 4. ročníky, s názvem Agenti, se zaměřoval na význam šetření energií.
Byl rozdělen na dvě části: v první se děti teoreticky na základě výkladu a prezentace dozvěděly něco o
„energožroutech“ – přístrojích spotřebovávajících nesmyslně energii, o získávání
energie, o energetických zdrojích (obnovitelných i neobnovitelných) a zábavnou
formou se ve skupinkách pokusily z jednoho spolužáka udělat spotřebič pomocí
malby na obličej. Zodpovězením otázek skupiny nasbíraly body. V druhé praktické
části si mohly své body navýšit, pokud dokázaly odhalit úniky energie z rodinného domu (vyobrazeného na
velkém panelu) anebo dobře umístit v domě spotřebiče. Tato část probíhala v přistaveném červeném
„Energytrucku“. Za nasbírané body byli všichni členové skupin na závěr odměněni drobnými reklamními
předměty. Dvouhodinová akce dětem určitě vnese do podvědomí nutnost šetření energií, neboť energetické
zdroje na planetě Zemi ubývají.
Také sport v měsíci září zazářil úspěchem. V atletickém čtyřboji vynikl žák devátého ročníku
František Křivánek, který se celkově umístil ve stanovených disciplínách (běh na 60 m, vrh koulí, skok
daleký, běh na 1000 m) ve své kategorii na 2. místě v rámci Brna mezi jednotlivci. Tato sportovní akce byla
opět velice zdařilá, škoda jen, že kromě Franty nemáme v současné době odpovídající kvalitu, abychom se
mohli snažit o úspěch i v soutěži družstev.
Sedmáci strávili poslední pracovní den v září v ZOO. Zní to sice odpočinkově, ale celé dopoledne
bylo věnováno regulérní skupinové výuce přírodopisu. Žáci byli rozděleni do tří smíšených skupin, které
tvořily menší podskupinky. V nich vypracovávali pracovní listy zaměřené na savce. Většinu informací
mohli žáci zjistit z informačních tabulí nebo pozorováním zvířat. Počasí bylo krásné a aktivita žáků
přiměřená, takže se akce vydařila. Pracovní listy s informacemi budeme používat v hodinách Př, při
probírání savců.
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