Výroční zpráva, školní rok 2013 – 2014, 8. třída
třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových
prací. Koncem září jsme pozvali do školy rodiče, aby jim žáci krátce představili
témata, která si vybrali. Přípravě tohoto slavnostního ceremoniálu jsme věnovali
spaní ve škole. Děti pracovaly na svých „ročníkovkách“ několik měsíců. V březnu a
v dubnu se většina již věnovala přípravě prezentací těchto prací.
17. 5. nastal dlouho očekávaný den, kdy žáci ukázali pomocí prezentací publiku,
složeného z rodičů, dalších žáků a učitelů, co je obsahem jejich téměř celoroční
práce. Měli takto možnost si vyzkoušet, jaké to je, být odborníkem na dané téma, stát
před plným sálem a 15 – 20 minut mluvit. Prezentace se vyvedly výborně, děti byly
skvělé!

Publikum připravilo přednášejícím skvělou atmosféru:

Součástí prezentací bylo také předvedení praktických částí ročníkových prací:

Po skončení byla atmosféra přeci jen uvolněnější...

Michaelskou slavnost (1. října) pro děti z druhé třídy připravili osmáci. Druháčci,
posilněni meči v rukou, museli překonat řadu překážek, u kterých jim pomáhali starší
spolužáci. Děti musely prokázat svou odvahu, aby společně překonaly draka.
Během podzimu oslavil své narozeniny náš pan ředitel, bývalý třídní osmáků.
V honbě za dortem musel ze sebe udělat staršího pána v důchodu a navíc vypočítat
složité matematické příklady. Dort i blahopřející nakonec našel na půdě školy.

Koncem listopadu se naše třída spolu s rodiči aktivně zúčastnila předvánočního
jarmarku. Kromě pomoci v různých dílnách jsme na pánvi pekli krkonošské sejkory
(podobné bramborákům) a podávalo se podkrkonošské kyselo.
Osmáci se sedmou a devátou třídou byli také hlavními aktéry při přípravách
tradičního masopustu. Od rána voněly celou školou koblihy, které připravovaly děti
z 1. – 4. třídy. Poté se ve spolupráci s obvodním úřadem konal průvod v maskách, za
zvuků živé dechové hudby. Na odpolední veselici s hádankami, tancem a lidovou

muzikou kapely „Formani“ přišli všichni, kdo se chtěli radovat před začátkem
postního období.
Jarní slavnost pojali někteří osmáci sportovně, protože se chopili hozené rukavice a
utkali se v turnaji v přehazované s dalšími týmy připravenými zvítězit. Předvedli
skvělou hru a i přes drobné neshody ukázali, že jsou týmem, který umí táhnout za
jeden provaz a jen tak lehko se nevzdává. Umístili se na skvělém druhém místě.
Den Země oslavili osmáci malbou na vrata a na zeď školního dvora. Pohled na dříve
fádní až ošklivé plochy vás dnes přenese na dno oceánu či do pouště s karavanou
velbloudů.
Čtyřdenní školní výlet se na konci května velmi vydařil. Notně tomu pomohla cestovní
kancelář MACEK, která nám připravila skvělý program s názvem Labyrint srdce
zaměřeným na sebe poznání a stmelování kolektivu. Měli jsme možnost se
vyjadřovat po všech možných stránkách a způsobech: výtvarně, verbálně, poeticky,
fyzicky i mentálně. V tomto čase vzniklo několik v budoucnu světoznámých děl, jako
například básně o stromech či pointilismová malba zvaná „Luboš“.

Již tento školní rok jsme nahlédli v dějepise trochu napřed a sice do druhé světové
války. Jedinečná beseda s Lady Milenou Grenfell-Baines, pořádaná Univerzitou
Pardubice, byla spojená s promítáním dokumentu Matěje Mináče „Síla lidskosti“ o
Siru Nicholasi Wintonovi. Lady Milena byla jednou z dětí tzv. Wintonova vlaku a její
autentické vyprávění mělo obrovskou sílu.
Dalším očitým svědkem válečných hrůz byl Ing. Jaroslav Franc (narozen 1919), který
nám na besedě s devátou třídou vyprávěl o svých zkušenostech z koncentračního
tábora Sachsenhausen. Ani toto vyprávění nenechalo nikoho chladným a bylo
nezapomenutelné.
Konec školního roku byl spojený s návštěvou kina, kde jsme viděli film s válečným
tématem Zlodějka knih. Pohled na válku příběhem 12ti – 15ti leté dívky, tedy blízké
právě osmákům...
Zapsala: Kateřina Sedláčková, třídní učitelka

