Co se dělo ve škole v době epidemie?
Během nečekaného uzavření školy jsme se pustili do údržbářských prací, které byly
naplánovány až na letní prázdniny. Podařilo se nám přemluvit řemeslníky na uspíšení
termínů, což byl skoro zázrak, a akce „kulový blesk“ začala. Bylo to trošku riskantní, protože
jsme nevěděli, kdy přesně se škola znovu otevře, ale všechno krásně klaplo, všechno se stihlo
a máme hotovo.
 Výmalba školní kuchyně
 Výmalba třídy paní učitelky Chaloupkové /AJ-VV/
 Výmalba a nová podlaha ve třídě paní učitelky Kučerové /4.+5. roč./
 Výmalba, nová podlaha a nový nábytek ve třídě pana učitele Chaloupky /1.+2. roč./
 Nový nábytek v učebně matematiky
Jestli nevěříte, sledujte fotogalerii. Teď zbývá ještě všechno porovnat a vygruntovat.
Pracovalo se i na školní zahradě. Kromě instalování nového venkovního pingpongového stolu
proběhla i velká zahradní učitelská brigáda. Bylo třeba vyčistit a posekat trávník, vyplet
všechny záhony, zasadit jiřiny, přeházet a rozvozit kompost, ….. Většinu toho dělají vždycky
žáci pod vedením paní učitelky Suché v rámci pracovních činností. Jenže děti se ve škole už
dva měsíce neukázaly a zahrada už nehodlala čekat. Takže se motyk, hrabí, lopat a kotoučů
směle chopil pedagogický sbor. Dáša Suchá proháněla svoje kolegy stejně urputně jako svoje
žáky. Výsledkem byla bolavá záda a zafuněné roušky, ale školní zahrada prokoukla tolik, že
by si ji mohl vyfotografovat do svého katalogu i pan Starkl .
Ne, že by to učitelům nešlo od ruky, ale příště to zase s radostí a důvěrou svěříme žákům .
Rychle jsme ještě nakoupili předražené dezinfekční prostředky a po dvouměsíční pauze znovu
otvíráme. V pondělí 11.5. se do školy vrátí deváťáci, aby se po vydatném domácím lenošení
vzpamatovali a stihli se připravit na přijímací zkoušky. O dva týdny později mohou do lavic
zasednout žáčci z prvního stupně, protože už zřejmě dávají svým rodičům doma pořádně
zabrat.
Budeme si všichni směle měřit teplotu, do úmoru mýt ruce, dodržovat předepsané rozestupy,
nosit slušivé roušky a elegantní ochranné štíty, dezinfikovat všechno jako o život a doufat, že
nechytneme žádný bacil.
Určitě to zvládneme a ve zdraví se dočkáme letních prázdnin .
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