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Jak jsme se vzdělávali? 

Do poloviny října jsme se setkávali ve škole a výuka 
probíhala tak, jak jsme zvyklí a jak to máme rádi. Žáci 
experimentovali v hodinách přírodovědných před-
mětů, učili se první anglická slovíčka, seznámili se s 
ozoboty, diskutovali v pracovních skupinách...Vlivem 
epidemiologické situace jsme poté zahájili výuku dis-
tanční. Všichni jsme se ve škole opět sešli až v závěru 
školního roku.   

                       Mimovýukové aktivity 

Ani v nepřehledné situaci způsobené mimořádnými 
opatřeními žáci nepřišli o některé tradiční akce, exkur-
ze a závěrečné výlety.   

 

Příloha Průvodce školním rokem je rekapitulací zajíma-

vých aktivit, projektů a setkání, které přinesl uplynulý 

rok 2020/2021. Pravidelný přehled školních akcí přináší 

měsíčník Školní zpravodaj, který zveřejňujeme na webu 

ZŠ Lupáčova a na nástěnkách ve školní budově.   

 1. září 2020 jsme ve školních lavicích 

přivítali nejmladší žáky naší školy! Je 

jich celkem 80 ve třech třídách. Při slav-

nostní první vyučovací hodině se sezná-

mili s paními učitelkami a vychovatelka-

mi, dostali své první učební pomůcky a 

dozvěděli se, na co se v Základní škole 

Lupáčova mohou těšit.  

 Jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků jsem si 

třídními workshopy připomněli Evropský den jazyků, 

uspořádali jsme konverzační jazykové soutěže v ně-

meckém a anglickém jazyce. Navzdory nestandard-

ním podmínkám způsobeným nepříznivou epidemio-

logickou situací obsadili naši žáci přední příčky vědo-

mostních soutěží a olympiád ve fyzice, chemii, čes-

kém jazyce, matematice, dějepisu i zeměpisu. 

 

Školní rok zahájili žáci nově utvořených tříd 6. 

ročníku dvoudenním adaptačním kurzem, který 

pro ně uspořádali školní metodička prevence a 

školní psycholog. Program byl zaměřený na se-

známení s novými spolužáky a třídními učitel-

kami, ale také na posilování neformálních vzta-

hů, spolupráce a vzájemného respektu ve tří-

dách. 

Pokračoval i  j sme v projektu So Far -So Near ,  do  kterého zapoju jeme  i  
rodiny žáků c iz inců.  Tématem tohoto roku by ly  světové stavební  
památky UNESCO v zemích našich zahran ičních spolužáků.  Vyrobi l i  
j sme 3D modely  a  zaj ímavost i  o  památkách přeloži l i  do  někol ika 
jazyků.  Téma nebylo  vybráno náhodně -  naše  škola  je  součást í  s í tě  
škol  k  UNESCO př idružených.  


