
Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych vás poprvé za své působení v ořechovské škole touto cestou pozdravila a 

řekla vám několik slov o nově otevřené přípravné třídě.  

Přípravná třída by měla být pro děti, a nejen pro ně, místem dobré atmosféry, radosti, klidu 

a především místem, kde pocítí pochvalu za dosažený úspěch. Děti se zde mají možnost 

naučit nejen nové věci, ale také se osobně rozvíjet.  

Za první dva měsíce se žáci zcela adaptovali na prostředí školy. Formou hry procvičují 

správnou výslovnost, učí se základům slušného a společenského chování. Dále 

se zaměřujeme na prohlubování dovedností z oblasti rozumové výchovy (rozvoj 

poznávacích schopností, prostorové orientace, orientace v čase, rozvoj logického myšlení, 

matematických představ, apod.), rozvoj smyslového vnímání (zrakového i sluchového), 

rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, jazykovou výchovu, rozvoj vizuomotorické 

koordinace. Ke všem činnostem jsou děti vhodně motivovány, aby byl v co největší míře 

využit jejich individuální potenciál.  

 

Také úzce spolupracujeme s místní MŠ, ve které se účastníme kulturních akcí, např. 

Divadlo Krysáci, Divadlo Křišťálová studánka.  

Nejen mým cílem je, aby se žáci do přípravné třídy těšili, cítili se zde bezpečně, spokojeně 

a odcházeli domů s úsměvem na tváři. 

Adéla Horáčková, učitelka přípravné třídy 



Stínování v partnerské škole na Slovensku 

Shadowing neboli stínování umožňuje učitelům navštívit vzdělávací instituci v zahraničí a 

získat tak zkušenosti při sledování každodenní pracovní činnosti zahraničních kolegů. Jde 

o podporu přímé výměny postupů a metod v učitelské profesi. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost výzvu č. 56, v jejímž rámci bylo možné zajistit v zahraničí stínování 

pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Využily 

jsme této možnosti a zúčastnily se 19.–23.10. zahraniční stáže formou shadowingu na 

Základní škole Štefana Šmálika v Tvrdošíně. 

Škola je církevní organizací s 300 žáky v 1. – 9. ročníku. Nachází se na severu Slovenska 

v jihovýchodním cípu Oravské kotliny. V rámci stínování jsme navštívily hodiny 

matematiky, prvouky, přírodopisu, zeměpisu, fyziky a anglického jazyka. Mohly jsme 

porovnat výuku těchto předmětů v obou zemích i podobu celostátního testování žáků 5. a 

9. ročníku z matematiky. Seznámily jsme se s technickým vybavením tříd – projekční 

technikou, tablety. Velmi inspirativní bylo představení mezinárodních projektů, do kterých 

je slovenská škola zapojena. V nabitém programu ve škole jsme měly možnost se zúčastnit 

besedy o misijní cestě do Afriky, podívat se do tříd, setkat se s dobrovolnicí z Německa, 

která pomáhá na škole s výukou anglického jazyka, samy vyučovat žáky 5. ročníku 

matematiku a přírodopis. 

Po celou dobu našeho pobytu jsme se setkávaly se vřelým přijetím jak od vedení školy, tak 

i od učitelů a žáků. Stáž byla dobrou příležitostí k výměně zkušeností. Věříme, že získané 

poznatky budou využity ve prospěch našich žáků. 

                                   Mgr. Jana Schořová 

Na skok v Berlíně 

Dne 26. října v 6.05 jsme vyjeli autobusem do Českých Budějovic, kde přistoupili 

středoškoláci z Hluboké nad Vltavou. Poté se k nám v Praze přidali žáci základních škol z 

Trutnova a Deštné a společně jsme pokračovali do Drážďan.  

V Drážďanech jsme navštívili kostel Frauenkirche, dále nás také zaujala nová radnice, 

Semperova opera a obrazárna Zwinger. Na hotel jsme dorazili k večeru. Následující den 

nás výtah vyvezl na televizní věž Fernsehturm na Alexandrově náměstí, odkud byl 

krásný výhled na Berlín. Dalším naším cílem byla zajímavá místa bývalého 



východního Berlína, např. Marienkirche, Rathaus a Berliner Dom. Stáli jsme i před 

nejznámější  univerzitou Humboldt-Universität.  Od 15 do 18 hodin na nás čekal 

program v německé  jazykové škole BWS Germanlingua sídlící nedaleko známé ulice 

Unter den Linden. Zde si nás rozdělili do tří skupin pojmenovaných podle německých 

měst: Köln, Berlin a Hamburg.  

Třetí den jsme procházeli Braniborskou bránou, okolo Reichstagu a navštívili řadu 

zajímavých míst západního Berlína, např. muzeum Holocaustu, Checkpoint Charlie a 

prohlédli jsme si zbytky Berlínské zdi. Po této "procházce" na nás čekalo opět 

vyučování německého jazyka, ale tentokrát od 14 do 18 hodin. Téměř celý čtvrtek 

jsme strávili plaváním v Tropical Islands, kde byly miliony lidí.  

Při zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili na zámku Moritzburg, kde se natáčela 

česká filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. Okolo osmé hodiny večerní jsme už 

opět stáli v Ořechově před školou.  

Adriana Fialová 9.A 

 

 

 


