
Slabikářová slavnost ve třídě 1.B 

Prvňáčci mají za sebou víc jak dva měsíce intenzivní práce v českém jazyce. Naučili se devět 

písmen, číst slabiky a jednoduchá slova a byli na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost 

důvodů pro to, aby po návratu do školy z distanční výuky dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ. 

Cesta k jeho získání ovšem nebyla jednoduchá. Při Slabikářové slavnosti dne 18.11.2020, 

kterou žáky 1.B třídy provázel námořník Albert, na ně čekaly nejrůznější úkoly, kterými si mohli 

ověřit své znalosti. Hledali obrázky schované po třídě a přiřazovali je k počátečním písmenům, 

soutěžili  ve čtení a správném umísťování slabik, vyráběli si „Písmenkovou galerii“ a také 

například hledali písmena, slabiky a slova, která odfoukl vítr z dopisu poslaného Albertem z 

„Písmenkového ostrova“. Slavnost slabikáře byla pro prvňáčky velkým krokem k prvním 

čtenářským krůčkům, a tak nesměla chybět ani návštěva školní knihovny. 

Všem se práce dařila, proto si zasloužili nejen každý svůj Slabikář, který jim slavnostně předala 

paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová, ale také sladkou odměnu v podobě „slabikářového“ 

dortu. 

Všem šikovným prvňáčkům blahopřeji. 

Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka 

 

Blíží se konec roku 2020 

Nový školní rok 2020 - 2021 před pár měsíci teprve začal, kalendářní rok 2020 se blíží ke svému 

závěru. Nabízí se čas bilancování.  

Na konci ledna obdrželi žáci školy pololetní vysvědčení, v únoru se rozjela druhá polovina 

školního roku a žáci 7. tříd absolvovali lyžařský kurz. Začátkem  března jsme si ještě všichni užili 

jarní prázdniny. A pak to přišlo! Ministerstvo zdravotnictví nařídilo okamžité uzavření všech 

škol z důvodu plošného rozšíření onemocnění Covid-19 a hrozící pandemie.  

Nikdo z nás v tu chvíli netušil, že toto nařízení potrvá tak dlouho. Vyučování probíhalo 

distanční formou v domácím prostředí, tzv. „na dálku“. Našim úkolem bylo zajistit vzdělávání 

v neznámých a naprosto nestandardních podmínkách. Nová situace většině žáků, rodičů  

i pedagogům změnila pohled na školu.  

Zápisy k základnímu vzdělávání proběhly ve stanovených termínech, avšak bez osobní 

přítomnosti dětí při zápisech.  

Další „hodně jiné“ období následovalo v květnu a červnu, kdy se vrátilo 54% žáků 1. stupně 

zpět do školních lavic, jiní ale zůstali nadále u domácího vzdělávání. Žáci 2. stupně docházeli 

do školy pouze na konzultace k jednotlivým vyučujícím.  Žádná z těchto změn neovlivnila to, 

že si na konci června odnášeli žáci vysvědčení. 

Nastaly letní prázdniny, škola osiřela, ale my jsme nezaháleli. Byla realizována rekonstrukce 

vestibulu školy, první třídy zazářily moderním nábytkem, mnohé školní prostory se dočkaly 

nové výmalby i drobných oprav. 



Noví  žáci – prvňáci zasedli v září do školních lavic plni očekávání.  Také ostatní žáci a 

zaměstnanci se do školy těšili a zároveň věřili, že další vynucené „covidové volno“ už 

nenastane. Těšení však vydrželo jen do poloviny října. Od té doby se totiž školy opět uzavřely 

a žáci, rodiče i pedagogové zažívají pozitiva i negativa distanční výuky. 

Rok 2020 byl pro všechny rokem velmi náročným. 

Mé první poděkování proto patří žákům a jejich rodičům za přístup k výuce. Další poděkování 

si bezesporu zaslouží zaměstnanci školy za nelehkou práci v uplynulém roce. Ráda bych své 

poděkování vyjádřila také zřizovateli školy Městu Kelč, zastupitelům města a zaměstnancům 

městského úřadu za dobrou spolupráci. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji a chodu školy.  

Závěrem přeji žákům, rodičům, zaměstnancům školy, zřizovateli, zastupitelům města i 

občanům klidné vánoční svátky a nový rok naplněný zdravím, štěstím, osobními i 

popracovními úspěchy.  

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka Základní školy Kelč 

 

 

 

Vánoční prázdniny 

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2020 a trvají do neděle 3. ledna 2021. 
Vyučování začne v novém kalendářním roce v pondělí 4. ledna 2021. 
 
 
 
 

 

 


