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Vážení čtenáři,
rok 2020 se uzavřel a pro nikoho z nás nebyl jednoduchý. A přestože nás čekají ještě
náročné dny a týdny distanční výuky, věřím, že máme s novým rokem šanci dívat se
na věci kolem nás jiným pohledem. Vidět nové možnosti, příležitosti a výzvy, objevit
v sobě místa, zatím neprozkoumaná, a zaměřit pozornost na drobné radosti. Hodně
zdraví, radostí a příležitostí v novém roce.

O vzdělávání
MŠMT vytvořilo a vláda schválila tzv. Strategii 2030, ve které představuje celkovou vizi vzdělávání
v ČR do roku 2030. Je skvělé, že trendy, které se snažíme ve škole dlouhodobě prosazovat, jsou
zcela v souladu s touto strategií.
Ve Sportovce se snažíme o vlastní vzdělávací cestu, snažíme se o přístupy, které jsou méně běžné, ale o kterých jsme přesvědčení, že do smysluplného vzdělávání patří. Tyto přístupy kladou
značné nároky na pedagogy, na jejich přípravu i vzdělání a jsou rozhodně náročnější než přístupy
tzv. tradiční. Inspirujeme se v nejlepších školách v ČR i v zahraničí a do školy přinášíme jen ověřené trendy.
Mezi inovativní přístupy v SSZŠ například řadíme: Výuku čtení a psaní genetickou metodou čtení a
psaní, výuku matematiky dle prof. Hejného, nesrovnávání žáků mezi sebou – využívání formativního hodnocení, kriteriální hodnocení místo známek, využívání programu Začít spolu, výuku AJ od
1. třídy – půlená výuka, projektová výuka, párovou výuku učitelů, podporu učení každého žáka
pomocí individualizace a diferenciace, kvalitní kariérové poradentství, možnost certifikace v AJ,
pobyty a výuku v přírodě, adaptační výjezdy. Z trendů obecné didaktiky například zavedení výuky
FIE, výuku současných technologií – např.: robotika, programování, 3D tisk, ale i důraz na čtenářství, kritické myšlení.

Jak hodnotíme žáky za 1. pololetí
V lednu čeká učitele Sportovky vytváření hodnocení na vysvědčení za jiných podmínek, než tomu bylo v minulých letech. Žáci se opět kvůli pandemii koronaviru vzdělávali podstatnou část
tohoto pololetí na dálku, a i když je distanční výuka povinná, neměli pro ni všichni stejné podmínky. Z toho důvodu na vysvědčení ve většině tříd zhodnotíme kriteriálním způsobem znalosti
a dovednosti v jednotlivých předmětech, ale zaměříme se i na kompetence žáků, aktivitu při
distanční výuce, plnění distančních úkolů, atp.
Část pololetního vysvědčení bude mít podobu textu, který zachycuje průběh distančního i prezenčního vzdělávání z pohledu učitele. Učitel bude při tvorbě textu vycházet z žákova sebehod-

Nejde nám samozřejmě pouze o průběh vzdělávání, metody a formy jsou totiž jen prostředkem
kvalitního vzdělávání. Zajímají nás prioritně výsledky žáků. Proto ověřujeme přidanou hodnotu
výuky. Zjišťujeme možnosti žáka v začátku vzdělávání, v uzlových bodech vzdělávání (3.,5.,7. ročník). Znalosti jsou pro nás důležité. Základní škola poskytuje základní vzdělání, a kromě nezbytných (dnes už ve většině vygooglovatelných znalostí) jsou mnohem důležitější pro život tzv. kompetence, bez kterých se v budoucnu děti neobejdou. A ty žáci nezískají tak, že budou poslouchat
moudra učitelů. Děti musí ve škole přemýšlet, kriticky myslet, spolupracovat, sebepoznávat se,
zvládnout kompetenci umět se učit, pokládat otázky. Bez celoživotního učení se totiž nikdo
v budoucnosti neobejde.

Konkrétní forma sumativního hodnocení I. pololetí na vysvědčení ve
školním roce 2020/21
Vysvědčení žáků 1. – 2. tříd:
Motivační „dopis“ mapující celkovou práci žáka v I. pololetí (adaptace na podmínky, ocenění,
přístup, doporučení, atp.) a hodnocení znalostí a dovedností v předmětech pomocí kritérií a
hodnotící škály (ano, spíše ano, spíše ne, ne).
Vysvědčení žáků 3. – 4. tříd:
Motivační „dopis“ mapující celkovou práci žáka v I. pololetí (naplňování kompetencí, přístup
k distanční výuce, doporučení, atp.) a hodnocení předmětů pomocí kritérií, které hodnotí úroveň zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech pomocí 4 bodové škály (ano, spíše ano, spíše ne,
ne).
Vysvědčení žáků 5. ročníku:
Motivační „dopis“ mapující celkovou práci žáka v I. pololetí (kompetence, přístup, doporučení,
atp.) a hodnocení předmětů pomocí známky.
Vysvědčení žáků 6.- 8. ročníku:
Souvislý text adresovaný žákovi, který napíše třídní učitel na základě žákova sebehodnocení a
podkladů od kolegů a který mapuje celkovou práci žáka v I. pololetí (naplňování kompetencí,
přístup k DV, plnění úkolů, aktivita, posun od minulého hodnocení, atp.) V „naukových“ předmětech (ČJ, MAT, AJ, atp.) hodnocení formou procenta za splněná kritéria a celkovým procentem za
předmět. V předmětech výchovného zaměření hodnocení kritéria 4 bodovou škálou (ano, spíše
ano, spíše ne, ne).
Vysvědčení žáků 9. ročníku:
Souvislý text adresovaný žákovi, který napíše třídní učitel na základě žákova sebehodnocení a
podkladů od kolegů a který mapuje celkovou práci žáka v I. pololetí (kompetence, přístup k DV,
posun od minulého hodnocení, atp.) a hodnocení předmětů pomocí známky.

Nezanedbatelný je ovšem i přístup žáka a jeho rodiny ke vzdělávání. Zázraky neumíme, a pokud
žák nemá základní návyky a rodina nás nepodporuje a reaguje pouze na vnější motivaci (např. až
po sdělení špatného hodnocení), jsou možnosti učitelů poměrně omezené. I tyto žáky vzděláváme s maximálním ohledem na naučenost a výsledek. Zároveň si přejeme pracovat s rodiči a žáky,
kteří si váží vzdělání a stojí o otevřený, partnerský přístup, dávají nám důvěru a plnou podporu.
Děkujeme všem za důvěru.

1

SPORTOVKA — Noviny Sportovní soukromé základní školy Litvínov
Přípravná třída na Sportovce? Ano!

Rozbor čerpání příspěvků - školné

Všichni jásáme, neboť o otevření přípravné třídy už dlouho sníme a nyní je to konečně tady. Den D
nastane 1. 9. 2021. Ale začněme od začátku.
Co to vlastně je? Přípravná třída (PT) je jakýsi mezistupeň mezi MŠ a ZŠ. Je zřízena při škole, ale
nezapočítává se do povinné školní docházky.
Pro koho je určena? Do této třídy se zařazují děti, u nichž byl školským poradenským zařízením Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC) doporučen odklad školní docházky a je zde předpoklad, že se tím vyrovná jejich vývoj. Dále se do
této třídy mohou zařadit děti v posledním roce před nástupem do školy, tedy pětileté, které už
v MŠ dosáhly všeho, co mohly a PT je může posunout zase o kousek dál. V podstatě jde o to,
poskytnout dětem co nejvíce příležitostí k dosáhnutí školní připravenosti. Vhodné je zařazení do PT
také u dětí, které mají adaptační problémy a těžko si zvykají na nové prostředí. Zvykat si v době
docházky do PT nijak neohrozí jejich školní úspěšnost, naopak je to výrazně lepší, než tím zatěžovat
počátek první třídy. Tam přeci potřebujeme nejvíce dětského těšení se na nové věci, informace,
znalosti a dovednosti.
Kolik dětí může být do třídy zařazeno? Minimální počet je 10 dětí, což představuje oproti běžné třídě
možnost zohlednit individuální možnosti každého dítěte.
Co budou děti v PT dělat? Vzdělávání dětí v PT se řídí školním vzdělávacím programem a cílem je
připravit je nejen na nácvik čtení, psaní, počítání, ale také na režim spojený s docházkou do školy,
na prostředí školních tříd, šaten, školní jídelny, družiny, na kontakt s pracovníky školy atd. Děti se
také seznámí se svými „spolužáky“, se kterými budou s největší pravděpodobností pokračovat
v docházce do 1. třídy.
Kdo o zařazení dítěte rozhoduje? O zařazení dítěte do PT rozhoduje ředitel školy na základě žádosti
zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
Co tedy udělat pro zařazení dítěte do PT? Doporučujeme si vše dobře rozmyslet. Často se o všem
domlouváme v době zápisu dětí do prvních tříd. Je však možné začít již dříve, kontaktovat PPP
nebo SPC a domluvit si termín návštěvy. Pokud máte o zařazení svého dítěte do PT zájem,
neváhejte, dokud jsou volná místa. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na nás
(katerina.kralickova@sszslitvinov.cz) a společně se poradíme.

Co konkrétně garantujeme v ceně školného 700,-Kč měsíčně:

Učitelky budoucích 1.tříd se představují
Mgr.,Bc. Jana Kočárková, DiS
Vystudovala jsem vyšší odbornou školu v oboru diplomovaný ergoterapeut, poté
předškolní pedagogiku v bakalářském rozsahu na UJEP v Ústí nad Labem a studium jsem završila magisterským diplomem v oboru speciální pedagogika - učitelství
na UJAK v Praze. Mám za sebou dvacetiletou pedagogickou praxi. Mými největšími "učiteli v praxi" jsou právě děti samotné.
Prioritou mé práce je podporovat děti v jejich individuálních možnostech a schopnostech, vytvářet ve třídě pozitivní klima. Považuji za důležité, aby se děti vzájemně respektovaly, naslouchaly si a byly jeden druhému oporou. Ctím zásadu, že člověk SÁM dokáže
mnoho, ale SPOLEČNĚ dokážeme JEŠTĚ MNOHEM VÍCE, proto vzdělávám zejména skupinovým a
kooperativním učením. Jsem učitelka, která podporuje a rozvíjí u žáků čtenářské dovednosti, protože i v době počítačů je důležité rozumět tomu, co vidím a co čtu. Číst se prvňáčkové naučí genetickou metodou, takže dopis Ježíškovi už si napíší a přečtou úplně samy. Zábavnou a hravou bude pro
naše budoucí prvňáčky i matematika Hejného a FIE, díky nimž se děti učí hledat vlastní způsoby řešení, nebát se chybovat a obhájit si své názory.
PRVNÍ TŘÍDA JE BRANOU DO POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ ... JÁ UŽ SE MOC TĚŠÍM, JAK TY POMYSLNÉ DVEŘE
SPOLEČNĚ OTEVŘEME POŘÁDNĚ DOKOŘÁN.

Mgr. Jaroslava Balážová
Během pětiletého působení v mateřské škole jsem vystudovala obor Učitelství pro
1.st.ZŠ na UJEP v Ústí nad Labem. Na vysněné zaměstnání učitelky na základní
škole jsem si, díky mateřské dovolené, pár let počkala. Aktivitu pedagogické duše
jsem si udržovala samostudiem a absolvováním kurzů. Od ledna 2021 se budu na
nový školní rok připravovat systematičtěji. Pravidelným docházením mezi kolegyně a děti budu nasávat potřebné znalosti a dovednosti, abych v září nastoupila
připravená na vše, co nám nový školní rok přichystá.
Jsem empatická a respektující k okolí i k sobě samé. Vzájemný respekt, důvěra a efektivní komunikace jsou pro mě důležité aspekty pro vytvoření vlídného třídního klimatu. Má pedagogická vize je stát
se průvodcem dětí ve světě poznání. Jsem nakloněna alternativním přístupům, zastávám metody
kooperativního učení, učení hrou. Samozřejmostí je práce s individualitou dětí.

 Nižší počty žáků ve třídě, průměr na třídu je 23 žáků.
 Činnost speciálního pedagoga – poradenské pracoviště přímo ve škole.
 Půlené vyučování (jedna hodina týdně v každé třídě nad 20 žáků v předmětech Aj, MAT,
ČJ, informatika).
 Doučování žáků na I. i na II. stupni.
 Pracovní sešity pro žáky (např.: vše na I. stupni, na II. stupni AJ, MAT, NJ, Př, atp.).
 Vybrané učební potřeby (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina a klub).
 Žákovské sešity, čtvrtky a diáře žáka.
 Doprava žáků, cestovné (výjezdy třídních kolektivů, sportovní výjezdy, olympiády, soutěže
žáků).
 Hrazení pojištění pro žáky školy na výjezdy.
 Návštěvy divadel, planetária, exkurze, kino, atp.
 Odměny žákům (knihy pro nejlepší žáky, odměny pro žáky se zlepšením, úspěšné
sportovce a reprezentanty školy), ceny pro žáky a materiál na školní akce a soutěže.

Co je to DofE?
DofE je výzva pro každého ve věku od 14 do 24 let. Jedná se o program osobního rozvoje. V
DofE jde o to, aby se každý účastník věnoval aktivitám, které ho baví. Důležité je naučit se
dosáhnout svých cílů a zkusit si něco nového. Absolventi programu získávají mezinárodně
uznávaný certifikát. Na světě je už 1,3 milionů dofáků. Na Sportovce se do programu ve II.
pololetí školního roku 2020/2021 zapojí 4 žáci z devátých tříd.

Metody distančního vzdělávání
Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku — je tedy opakem prezenční výuky, ve které učitelé učí žáky v bezprostředním kontaktu, ať už jednotlivě či kolektivně ve
třídách. Podle metodiky vydané MŠMT může výuka na dálku probíhat různými způsoby: ON
-LINE VÝUKA je jakékoli vzdělávání, které probíhá za pomoci digitálních technologií a softwarových nástrojů. Může probíhat synchronně nebo asynchronně. Jaký je rozdíl? Při synchronní výuce jsou žáci s učitelem spolu propojení na určité komunikační platformě
v reálném čase a společně pracují na stejném úkolu. Při asynchronní výuce pracují sami na
učitelem zadaných úkolech. Pro jejich řešení si mohou zvolit jakýkoli čas, protože nemusí
spolupracovat s ostatními, ani nepotřebují podporu učitele. Oba typy výuky nutně vyžadují,
aby učitelé i žáci byli dostatečně vybavení technikou, připojením k internetu a základní
softwarovou výbavou. OFF-LINE VÝUKA je poté jakákoli vzdělávací činnost, na kterou žáci a
učitel nepotřebuje internet nebo digitální technologie. Může se jednat o samostudium
z učebnice, vyplňování pracovních listů nebo plnění praktických úkolů doma.

Škola v době covidu
První čtvrtletí tohoto školního roku mělo opravdu jiný průběh. Určitě nemusím připomínat
pandemii covidu – 19. Sotva se žáci sžili se školním režimem, začali plnit školní úkoly a povinnosti, školy se zavřely.
Mí prvňáčci, za podpory a pomoci svých rodičů, se s celou situací vypořádali výborně.
V živých vstupech jsme společně v jednotlivých skupinách objevovali nová písmenka, četli
první slůvka, řešili matematické situace v nejrůznějších matematických prostředí, vyprávěli,
kreslili, dokonce i připravovali zdravé svačinky z ovoce a zeleniny. Za to vše si děti i rodiče
zaslouží velkou pochvalu a poděkování.
A takto zodpovědně k distanční výuce přistoupili všichni učitelé i pedagogičtí pracovníci naší
školy. Žáci nelenili, protože Sportovka pořádala nejrůznější akce. Zmíním Den laskavosti či
Krušnohorský Škrampl 2020, turistickou soutěž na podporu zdravého životního stylu, kde
naši žáci obsadili přední příčky s počtem 15 322 822 kroků.
Po návratu do školy jsme se pustili do další práce. Čas utíká jako voda a opět nastal advent,
blíží se čas Vánoc. S tím jsou spojené přípravy, výzdoba školy a výroba drobných dárečků a
dekorativních předmětů pro rodiče, nebo kamarády. Na Sportovce se také udržují krásné
české zvyky a tradice. A tak za přísných hygienických opatření se k nám přišla podívat i tradiční svatá trojice – Mikuláš, čert a anděl. I přes nutná omezení si tento krásný čas s dětmi
užíváme a společně se těšíme na Ježíška. A co na závěr dodat? Snad jen všem šťastný a
zdravý rok 2021.
Mgr. Dana Nekvindová, třídní učitelka 1.A

Nominujte učitele na cenu Global Teacher Prize CR
Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,
děkujeme, že podporujete učitele Vašich dětí – své učitele – své kolegy.
Nyní máte příležitost skvělé učitele ocenit nominací na cenu Global Teacher
Prize CR!

Škola je zapojena do těchto projektů:
PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ CZ.
02.3.061/0.0./0.0/19-_075/0016437
Je spolufinancován Evropskou unií.

Přednosti školy od A do Z
Adaptační výjezdy # asistenti ve třídách # cyklisticko turistický a lyžařský kurz # EDISONI
studenti z celého světa ve škole # ESTI spolupráce s D. Lazennecem # FIE- Feuersteinova
metoda # genetická metoda čtení # gymnastika v 1. a 2.třídách # formativní hodnocení
žáků # individualizovaná matematika na II.stupni # individuální přístup k žákům # kurz
pro předškoláky # kvalitní vybavení školy # letní příměstský tábor # moderní výuka informatiky motivační soutěž TOP 40 # oborové práce žáků 9. ročníků # péče o žáky v době
mimo vyučování – školní družina a klub # školní bufet se zdravou výživou # školní restaurace Scolarest- výběr ze 3 jídel # tandemová výuka (Tv, Ma) # TRIA-spolupráce s rodiči #
ukázkové hodiny v 1.třídách # vánoční radovánky pro rodiče a děti # vánoční soutěž a
Obchůdek u Ježíška # výuka 2. jazyka od 7.třídy # výuka Aj s rodilým mluvčím # výuka
anglického jazyka od 1.třídy # výuka čtení formou SFUMATO # výuka matematiky podle
prof. Hejného # výuka v bloku # zahradní slavnost # zájmové kroužky.

projekt s názvem „Rekonstrukce pavilonu dílen SSZŠ Litvínov“ byl
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.
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Na Sportovce milujeme knihy

Jak to bude letos s přijímacím řízením na
čtyřleté maturitní obory?

A Ježíšek to ví! Proto naše žáky překvapí novými knihami do školní
knihovny. Těšit se na ně mohou žáci z druhého stupně. Zájem o
četbu se na druhém stupni výrazně zvýšil. Děti už se na nové knížky moc těší. Čtení není nuda, když čtu knihu, která mě baví. Jde
to! Děti mohou rády číst. Z knih se dozvídají mnoho informací
například z historie (válka, holocaust…). Také se zamýšlejí nad
problémy kolem nás (šikana, tělesné postižení…). Pozitivní vztah k
četbě na základní škole rozvíjí děti po všech stránkách a připravuje
jim cestu ke složitějším knihám do budoucna. Čtení věnujeme na
Sportovce náležitou pozornost. Ve výuce českého jazyka máme
pravidelně čtenářské dílny. Čteme nejen klasická díla české a světové literatury, ale i nejnovější bestsellery českých a světových
autorů. O četbě žáci hovoří se spolužáky i s učitelem. Při plnění
úkolů se učí porozumět textu a následně dokazují, že už mu skutečně rozumí. Podporujte spolu s námi děti ve čtení! Sledujte
také naše stránky na Facebooku.

V případě zájmu o čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
uchazeč podává přihlášku na dvě školy. V případě, že počet
podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet
přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy rozhodnout, zda
bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec
konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Kritéria
u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu
do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může
proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání
přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března
2021. U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří),
je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu
zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. U oborů gymnázií se
sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat
v termínu od 2. ledna do 31. března.

Úniková hra
Stejně jako velká část učitelské veřejnosti jsme i my na Sportovce během distanční výuky přemýšleli, jak tuto formu práce
"oživit". Výsledkem byla první tzv. "Únikovka" k výročí Dne boje
studentů za svobodu a demokracii, kde jsme si zkusili pomoci
Václavu Havlovi z komunistického vězení. Klíčem k otevření cely,
bylo celkem 7 úkolů. Po jejich splnění se úspěšným řešitelům
podařilo pomoci našemu prvnímu českému prezidentovi
"zdrhnout soudruhům". Na této cestě řešili lehčí i složitější úkoly, které se týkaly moderních dějin a zejména záležitostí spojených z tzv. Sametovou revolucí. Další Únikovou hru jsme pro
žáky připravili těsně před vánočními svátky. Tato "novinka" měla
za úkol žáky pobavit a provést tradicemi Vánoc. Únikové hry jsou
v současné době moderním trendem a dalším krokem, jak se
přiblížit dnešní generaci dětí. Určitě budeme v této formě práce
pokračovat i do budoucna i v době "Pocovidové".
Mgr. Roman Havlíček

Jak se vzdělávat ve volných chvílích? Zkuste
podcasty!
Podcasty, neboli mluvené slovo šířené přes internet, nejsou
žádnou novinkou. Podobají se klasickému rádiu, oproti němu
však mají nesporné výhody. Jednotlivé pořady i čas poslechu si
vybíráte sami a s mobilem po ruce jsou dostupné kdekoliv. V
anglickém jazyce, ale už i v češtině přicházejí s nepřebernou šíří
témat, kde si mezi komentáři, uměním i vzdělávacím obsahem
vybere opravdu každý. Kde podcasty najít? Třeba na mobilu
otevřít jednu z mnoha aplikací (nabízejí se oblíbené Spotify, Google Podcasts nebo Apple Podcasts), vyhledat
název pořadu a přidat si ho ke svým oblíbeným, či se stát jeho
odběratelem.
Nabízíme pár typů: V 6 Minute English od britského BBC najdete zajímavé téma z každodenního života, u kterého dva moderátoři při vzájemné diskuzi vypíchnou a vysvětlí důležitá slovíčka. S
podobně poutavým stylem přichází i Planet Money. V tomto
podcastu zjistíte, že ekonomická témata, která se stále opakují v
denním přehledu zpráv, ukrývají zajímavé příběhy o tom, jak
funguje společnost v jednadvacátém století. Ze stejné produkce
každý týden vychází TED Radio Hour, kreativně propojující pod
jedním tématem různé příspěvky z TED konferencí po celém
světě. Z oblasti historie je zajímavý History of the World in 100
Objects, Jejich příběhy přibližují jednotlivé kapitoly z učebnice
dějepisu. Učitele a kohokoliv, koho zajímá vzdělávání samotné,
by také mohl oslovit Teacher Toolkit, populární blog učitele z
Velké Británie, či Top Class od OECD, ve kterém se probírají
nejnovější data o vzdělávání ve světě.
V češtině se dají doporučit podcasty Českého rozhlasu, které
sdružují jednotlivé pořady z různých stanic. Patří mezi
ně Příběhy 20. století, Host Lucie Výborné, či celé Radio Wave.
Podobně lze v podcastové formě poslouchat vybrané pořady
České televize, třeba Hyde Park Civilizace. Již mimo produkci
veřejnoprávních médií stojí rozhovory Deep Talks. Svět podcastů je opravdu veliký! Pro učitele lze doporučit podcasty Akademie Libchavy. Největší sbírku pořadů najdete na stránce České
Podcasty.

Rozhovor se studentem UJEP Matějem Doudou

Formativní hodnocení
Pozitivním trendem ve vzdělávání využívaným zejména v
zahraničí a na progresivních školách v ČR je odklon od
hodnocení, které žáky srovnává mezi sebou a má malou
vypovídající hodnotu k tzv. formativnímu hodnocení, které
sleduje pokrok v učení žáka a podporuje vnitřní motivaci.
Tradiční známka nemá vypovídající hodnotu pro žáka ani
pro rodiče, proto využíváme tzv. kritéria, ze kterých se žák i
rodič dozví více informací o svém pokroku v učení, dostává i
doporučení ke zlepšení a tím motivaci k dalšímu učení. V
naší škole považujeme toto hodnocení za velmi přínosné a
podporující, proto jej v letošním školním roce využíváme
jako průběžné i sumativní (na vysvědčení) v 1. třídách i ve
vybraných předmětech na I. a II. stupni. Co je formativní
hodnocení? Formativní hodnocení je časté hodnocení
pokroku žáka v učení. Učitel nesrovnává žáky mezi sebou,
zaměřuje se na hodnocení cílů každého žáka. Právě to
umožňuje KAŽDÉMU DÍTĚTI ZAŽÍT ÚSPĚCH a získat důvěru
ve své schopnosti. Přednosti a důvody využívání
formativního hodnocení: Je to nástroj podporující učení.
Průběžně při něm dochází k monitorování práce žáka a jeho
vyhodnocování. Slouží především žákovi. Přispívá k
budování sebedůvěry Informuje žáka o tom, nakolik dosáhl
cílů učení, a pomáhá mu určit další cíle Pomáhá učiteli
plánovat žákovo učení.
Na Sportovce jsme vypracovali systém smysluplného
průběžného i závěrečného hodnocení. Budeme velmi rádi,
pokud se budete zajímat o průběžné hodnocení dětí a
budete se ptát: Co se ti ve škole podařilo, co ses naučil, na
co ses zeptal? Pomůže nám, pokud omezíte otázky typu:
Co jsi dnes dostal za známku? Tím nám pomůžete s realizací
formativního hodnocení v naší škole.

FIE aneb UČÍME SE UČIT
Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se.
Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který
umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Již čtvrtým rokem se někteří žáci prvního i druhého stupně s touto metodou setkávají a pracují s jejími instrumenty. Od letošního
září byla nabídka, v rámci kroužků, rozšířena také pro žáky
1. - 3. ročníků a jako předmět FIE pro žáky je v 6.-8. třídách.
Jsme velmi potěšeni zájmem rodičů. Na konci tohoto školního roku bychom měli mít již 17 vystudovaných pedagogů
pro základní řadu instrumentů—FIE STANDARD. FIE nám
pomáhá propojovat souvislosti a posouvá nás vpřed.

Nová učebna FIE

Proč vykonáváte praxi právě na Sportovce?
Sport byl a stále je v mém životě velmi důležitý. Myslím si, že je
skvělé děti ve sportu podporovat, a to je přesně to, co tato škola
dělá. Byl to jeden ze stěžejních důvodů, proč jsem se o praxi na
této škole ucházel. Bohužel jsem na této škole nestudoval, ale oba
moji sourozenci ano a měl jsem od nich doporučení. Sám jsem
zvolil tuto školu kvůli jejímu přístupu k výuce a dětem obecně.
Co vám praxe na Sportovce dala?
To hlavní, co mi praxe dala, je kontakt s dětmi, který na vysoké
škole už bohužel není povinný. Jelikož se opravdu v budoucnu chci
stát učitelem, tak si myslím, že praktická výuka je mnohem důležitější než desítky hodin teorie o něčem, co je nakonec úplně jiné,
než ukazují všelijaké didaktické učebnice. Každou hodinu jsem se
naučil něco nového, ať už to byly různé, pro mě nové, metody
učení, řešení kázeňských postihů nebo používání nových technologií pro zpříjemnění a zlehčení výuky.
Co se Vám nejvíce zalíbilo ve výuce na Sportovce?
Nejvíce se mi líbila variabilita hodin a přístup učitelů k dětem.
Dále mě také překvapilo, jak byly děti hodné, ale nejspíš to bylo
tím, že mě ještě tolik neznaly.
Jak se vám spolupracovalo s uvádějícími učiteli?
Musím říct, že všichni byli skvělí. Všichni se mě snažili nějakým
způsobem zapojit do výukových aktivit a vždy mi poté dali nějakou
zpětnou vazbu, co bych mohl zlepšit, a naopak i oni naslouchali
mě a mým novým nápadům.
Překvapil vás někdo z našeho pedagogického sboru?
Nejvíce mě asi překvapil pan učitel Kurt Hlavatý. Jeho rétorika,
vedení hodiny a experimentální metody mě naprosto ohromily.
Při tomhle všem na mě působil jako velmi skromný a zodpovědný
učitel, který se opravdu stará, aby děti něco uměly.
Jak se vám pracovalo s dětmi?
Ze začátku je to vždy trochu těžší, když vás děti neznají, ale již po
pár dnech mi některé z nich přirostly k srdci a bylo mi potěšením
strávit se všemi tu trochu času, co nám momentální situace dovoluje.
Na jakém stupni se vám lépe pracovalo?
Více hodin jsem strávil s dětmi 4. a 5. tříd a práce s nimi mě
opravdu bavila, ale v budoucnu bych raději preferoval 2. stupeň.
Nelitujete po praxi toho, že jste se rozhodl studovat pedagogiku?
Vůbec ne, ba naopak. Znalosti některých dětí mě velmi překvapily
a daly mi ještě větší motivaci k tomu, abych školu dokončil a jednou s nimi mohl pracovat sám.
Jaké máte plány do budoucna?
Momentálně dokončuji 3. ročník na Pedagogické fakultě na UJEP
a poté bych se rád vrhl do práce a magisterské studium si nechal
dálkově, pokud to v mém oboru Aj-Dějepis bude možné.
Chtěl byste v budoucnu učit na Sportovce?
Určitě. Nemůžu moc srovnávat, jelikož nemám zkušenosti s jinými
institucemi, ale celkově mi škola, učitelé, děti i prostředí velmi
sedělo a bylo by mi velkou ctí na škole takovéto kvality
v budoucnu učit. Ke všemu to mám do školy pár metrů, tak by to
byla výhoda i pro mě
Rozhovor zaznamenala Mgr. J. Ledererová

Dějepis s br. Martinem
Při výuce dějepisu narážíme s žáky na termíny, postavy a události nám dnes velmi vzdálené. Takto jsme narazili i na život v
klášteře, mnichy a duchovní. Pro názornost výuky a lepší porozumění životu v klášteře, proběhla dne 16.12.2020 konference
s představeným Milosrdných bratří, bratrem Martinem Mackem, Ordo Hospitalis, a to v rámci online výuky dějepisu. Br.
Martin žákům ukázal klášter a popsal život v klášteře včetně
činnosti Milosrdných bratří - péče o nemocné. Na konci setkání
mohli žáci sami klást br. Martinovi otázky. Během setkání tak
žáci měli výjimečnou příležitost poznat život v klášteře ve 21.
století a porovnat jej s teoretickými poznatky z hodin dějepisu.
Akce se oboustranně líbila a nezbývá, než se těšit na další spolupráci.
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Distanční činnost ve školní družině

Krušnohorský škrampl 2020

Mikulášská ve školní družině

V období, kdy se žáci nemohli vzdělávat ve škole, se i naše
školní družina zapojila do činnosti neobvyklou formou. Paní
vychovatelky vytvořily přes aplikaci Google Classroom
nabídku aktivit, ze kterých si mohli žáci zcela dobrovolně
vybírat dle volného času a zájmu. V oblasti – pokusohraní,
sportovní aktivity, hry, tanec, vaření a tvoření. Dívky zaujal
nejvíce tanec a tvoření, chlapce pokusy. Dále paní
vychovatelky spolupracovaly s třídními učiteli při přípravách v
předmětech Světa práce a Výtvarná výchova, zapojovaly se
do videohovorů s žáky i s rodiči.
V čase po návratu do školy byli žáci 1. – 5. ročníků rozdělení
tak, aby se minimalizovala setkávání ročníků nejen v šatnách,
jídelně, ale i při mimoškolních
aktivitách zájmového
vzdělávání.

Měsíc listopad byl na Sportovce ve znamení chůze.
Meziškolní soutěže v celkovém počtu kroků se nakonec
plnohodnotně zúčastnily je dvě školy (ZŠ Bílina - Za
Chlumem a Sportovka). Celkový počet kroků, které jsme ušli
v listopadové výzvě, je neuvěřitelných 15 322 822!
Tím jsme o více než polovinu kroků zvítězili nad pořádající
školou. Oficiální předání cen a vyhlášení proběhlo
16.12.2020. Zúčastnění obdrželi malou upomínku za skvělé
chodecké výkony. Všem reprezentantům děkujeme za účast
a gratulujeme!!!

Sice nepřišel Mikuáš, čert a anděl s nadílkou, ale v odděleních 1.
-3.tříd si připravily paní vychovatelky zábavné odpoledne s hravými úkoly a děti dostaly malou odměnu. Sešly se krásné masky,
všem to moc slušelo. V závěru zbyla ještě chvilka na proběhnutí
v přírodě.

Informatika na Sportovce
Od září tohoto školního roku vyučujeme Informatiku již podle
nových metod – se zaměřením na plánování, krokování až po
samotné programování. Výuka na 3D tiskárnách již patří mezi
tradiční znalosti. Nově jsme ale zavedli informatiku již od 3.
třídy – Informatiku s Emilem. Třeťáci získávají dovednosti
v programování robota Emila a zdokonalují se v práci ve
dvojicích a skupinách při hledání řešení problémů, které jim
Emil připraví. Žáci 4. ročníku ovládají malé Ozoboty – roboty,
které programují pomocí barevných kódů. Páťáci se seznámili
s programováním malého robota, kterého si sami sestrojili a
naprogramovali se stavebnicí Lego WeDo. Čeká nás ještě
mnoho zajímavých hodin na hodinách Informatiky.

Radost z gymnastiky
V letošním školním roce se první i druhé třídy zapojily do hodin sportovní gymnastiky v gymnastické hale u Koldůmu. Pod
vedením skvělé trenérky Radky Hochelové, se s radostí z pohybu učily koordinovat své tělo, získávat potřebnou flexibilitu.
Děti zjistily, že gymnastika je ideálním základem pro všechny
sporty. Zažily obrovskou radost z pohybu a také zábavu, což je
pro sport tou nejlepší motivací! První třídy cvičily v rámci
projektu Čtyřlístek, a druhé třídy mohly pokračovat dalšími
lekcemi, které financovala škola.

Vysokoškolská praxe na SSZŠ
V prosinci jsem navštěvovala školu z hlediska praxe na mém
bakalářském studiu. Musím říci, že jsem byla příjemně překvapena tím, jak škola funguje. Nejprve bych zmínila, že mě
velmi potěšil vstřícný kolektiv učitelů a vedení. Bylo skvělé, že
i za této nemilé doby fungovali a byli ochotni mi s čímkoliv
pomoci. Ne tedy jen mě, ale i všem žákům. Klima ve třídách
bylo pozitivně naladěné.
Na tuto školu jsem se chtěla podívat už delší dobu, protože
jsem chtěla vidět alternativní výuku, kterou zde mají. Mým
cílem bylo hlavně vidět hodiny matematiky podle Hejného
metody. Bylo mi vyhověno a hned na první hodině jsem se
divila tomu, že páťáci umí počítat rovnice se dvěma neznámými. Díky metodě, a hlavně přístupu žáků k takovéto matematice jsem vážně zírala. Na první pohled se to zdálo nemyslitelné sčítat kočku s červeným puntíkem a tím nám vyšel zelený
puntík s beranem, ale děti to zvládly. Takže tato metoda má
vážně něco do sebe.
Další hodinou, která se velmi lišila od "normální výuky" bylo
FIE, tedy Feuersteinova metoda. Nevěřila jsem, když mi bylo
řečeno, že děti o této hodině komunikují samy od sebe a řeší
různé problémy. Díky tomu, že při této hodině pracuje malá
skupinka, tak má každý prostor něco říct a nemusí se bát toho, že ho někdo pokárá za špatný názor. Tímto tedy děkuji
žákům, že mě mezi sebe na této hodině přijali a nevadilo jim,
že je v jejich kruhu "cizinec". Dle mého názoru je tato metoda
skvělá v tom, že se člověk může vyjádřit a má na to prostor v
jinak nabitém školním dni. Alternativou pro mě bylo velké
množství skupinových prací, řešení úloh se spolužáky a celková spolupráce třídy. Celkově tedy děkuji pracovníkům školy,
že mě mezi sebe přijali i v tak nelehké době a přeji plno inspirace a pevných nervů jak do prezenční, tak i online výuky.

Adaptační pobyty žáků v Jesenici se
uskutečnily v měsíci září.

Kateřina Večeřová, studentka UPOLu

Welcome back from holidays
I hope you all had a great time. Christmas dinner of řízek and
potato salad is my second favourite Czech meal. Do you know
my favourite? I am Scottish as most of you know, but I have
been living in the wonderful Czech Republic for 14 years. Teaching at our school for almost 5 years. Badger is the name of
my very small but very naughty dog. What is a badger in Czech?
Winter is not my favourite season. I much prefer spring and
autumn. I love living in the Czech Republic, I find the people,
like you, very agreeable and the countryside and wildlife is amazing. Camping, fishing and hunting are my outdoor hobbies. At
home I love to cook and listen to stand-up comedy or documentaries. During quarantine I discovered a new hobby Netflix!
I am looking forward to seeing you all soon and having some
great lessons and chats.
Mark Herries, rodilý mluvčí, vyučující na SSZŠ.

Děkujeme sportovním klubům za skvělou
spolupráci.
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