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Jaromír Konečný, ředitel Základní školy ve Valašské Bystřici:

Projekt Evropské unie zatraktivnil školní výuku
" Po třech letech jste
ukončili projekt Evropské unie, který byl
zaměřen na počítačovou podporu školního
výukového programu.
Jaký je jeho přínos?
Pro školu byl
pozitivní
především díky finančnímu přínosu ve výši 3 468 024 korun.
Dotace nám v současné finanční krizi
umožnila investovat do nových moderních technologií, které bychom si bez
těchto peněz nemohli dovolit. Vybudovali jsme kompletní počítačovou síť
v celé škole, modernizovali počítačovou
učebnu, zakoupili nové dataprojektory,
videokamery, digitální fotoaparáty, tiskárny, notebooky atd.
" Rodiče a další návštěvníci školy jsou
nadšeni vskutku moderním studijním
a informačním centrem.
Hlavně je důležité, že zájem o ně
projevují děti. Ve studovně, vybavené
nejnovějšími počítači, se připravují na
vyučování, zpracovávají domácí úkoly,
referáty, vyhledávají data na internetu
apod. Knihovna, která tvoří druhou část
tohoto centra, slouží ke zvyšování dnes
celostátně upadající čtenářské gramotnosti. Vždyť před zřízením studijního
a informačního centra si děti půjčily
ročně jen kolem stovky knížek, a nyní
je toto číslo třináctkrát vyšší! Zásluhu
na tom má i učitel – knihovník, který
mimo výpůjčky prostřednictvím profesionálního knihovnického softwaru
pomáhá žákům ve zdokonalování jejich
gramotnosti čtením knih zábavnou formou, různými projekty založenými na
tvořivosti dětí, doplňováním knižního
fondu o poslední novinky, naučnými
časopisy, výukovými programy atd.
Jsem rád, že centrum nezahálí ani

v odpoledních hodinách, kdy pro žáky
připravujeme tvořivé dílny, vědomostní
soutěže, besedy a další akce.
" Ve vaší škole působí 30 kroužků
v rámci volnočasových aktivit. Do jaké
míry jste na jejich rozvoj využili prostředky z evropského grantu?
Stalo se tak zejména v kroužcích mladých novinářů, dále při psaní všemi
deseti, programování v Baltiku a při
zpracování digitálních dat. Jsou to
všechno činnosti, které žáci dozajista
využijí ve svém dalším profesním působení. I když grant byl k 31. lednu 2012
oficiálně ukončen, děti se v kroužcích
scházejí dále. Vždyť díky jejich rozmanitosti si v nich svou parketu na-

jde snad každý žák. Široké spektrum
zájmových aktivit odvede děti z ulic
a přirozenou cestou je vrátí tam, kde
mohou naplňovat své představy o smysluplném trávení jak vzdělávacích aktivit, tak i volného času. Mimo jiné očekáváme, že u mnohých školáků může
jejich zájmová činnost časem přerůst
v jejich životní profesionální dráhu,
jak už se to v minulosti častokrát stalo.
Například Klub mladých novinářů pravidelně vydává svůj časopis Pod lavicí.
Žáci se seznámili s novinářskou praxí
při návštěvě redakcí významných časopisů u nás i v zahraničí, byli na exkurzi
v České televizi. Umí napsat a graficky
upravit článek, vytvářejí reportáže se
zajímavými osobnostmi, mají nástěnku

V moderním studijním informačním centru si děti čtou, pracují na počítači a věnují
se i dalším výukovým programům.
Foto: Ivan Dostál
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a schránku pro příspěvky, zřídili si svůj
vlastní web, píší články pro regionální
tisk, jsou také dopisovateli Spektra
Rožnovska. Docela bych se divil, kdyby
na těchto základech nevyrostl nějaký
budoucí redaktor.
" Modernizace školního výukového
programu bezesporu klade větší nároky
i na pedagogy.
Nejdříve absolvovali školení v práci
s novým softwarem a technikou. A pak
už se pustili do databáze prezentací,
projektů, procvičovacích a testovacích materiálů, které výrazně přispěly
k modernizaci výuky. Bylo to 181 výukových prezentací, 226 testů v EduBasi
a 111 výukových projektů. V té souvislosti bych se chtěl zmínit o novém
systému odkazů na našich školních
webových stránkách, užitečných pro
výuku i domácí přípravu žáků. Řada
rodičů tento počin ocenila, protože i ti,
kterým se moc učit nechtělo, si novou
formu přípravy na vyučování oblíbili.
Všichni mají zpřístupněnu e-learningovou aplikaci EduBaseWeb s procvičovacími testy, která jim umožní domácí
přípravu přes internet. K dispozici jsou
i prezentace a další výukové materiály,
což může být velkou pomocí často
nemocným dětem.
" Takže přínos evropského grantu pro
školu je jednoznačný.
Bezesporu zmodernizoval a zatraktivnil výuku. Na druhé straně nemohu
nevzpomenout množství práce s přebujelou a často nesmyslnou administrativou a papírováním. Mimochodem,
hovoříme-li o tomto projektu s novináři,
musíme ho citovat přesně podle názvu
a jednacího čísla. Takže správně je to
takto: Podpora realizace počítačového
zaměření ŠVP ZŠ Valašská Bystřice,
číslo CZ.1.07/1.1.08/01.0025. -MTA-

APRÍL NA TANEČNICI. V neděli
prvního dubna ve 12.21 hodin jsme
s manželem vynesli na Tanečnici
vrcholovou knihu. Jaro sem ještě
nedorazilo. Na horu jsme vystoupali
přes Šerhovny, kde leží místy ještě
60 cm sněhu. Litovali jsme, že jsme
si nevzali sněžnice, výstup byl velmi
namáhavý. Tanečnice nás přivítala
pravým aprílovým počasím. Modré
azuro střídaly sněhové mraky
a padající kroupy. Mrazivý vítr
a sníh nás z vrcholu brzy vyhnal.
Hana Jurčáková, foto: Jaroslav Jurčák

Krátce
" Poplatek za odvoz komunálního
odpadu ve Valašské Bystřici činí v roce
2012 na svozové trase 450 korun, u dětí
do 15 let činí 250 korun. Mimo svozovou trasu platí dospělí 350 korun a děti
do 15 let 150 korun na osobu. -MTA-
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Netradiční zdobení kraslic na Valašsku
Jaroslav Němec rád asistuje své ženě Bohušce při přípravě jídel z vajíček. Nejdříve každé
prohlédne, a je-li pěkně hladké, udělá na něm dvě malé dírky a žloutek s bílkem vyfoukne.
Skořápku odloží do krabice a až je jich více, vajíčka nabarví a pak je zdobí slámou.
Přitom na Valašsku jsou velikonoční
kraslice se slaměnými ornamenty ojedinělé. Zuberské pamětnice vzpomínají
na pantátu Brokše, v jehož obchůdku
kupovaly práškové barvy, rozpustily je
v teplé vodě, v ní pak vajíčka vykoupaly
a následně pak voskem zdobily. Dnes
už jsou barvičky mnohem kvalitnější.
Některé Zubřanky na vajíčka škrábou
mřížky, květinky a jiné ornamenty.
A aby se hezky leskla, vyleští je podle
stařenčiných rad domácím špekem.

To dvaasedmdesátiletý Jaroslav Němec
myslí na velikonoční i vánoční svátky
ještě před příchodem žní. Prochází se po
polích a vybírá si nejen tvrdší ohebnou
pšeničnou slámu pro vánoční ozdoby,
ale také měkčí ječmennou slámu, která
se dobře přizpůsobuje tvaru vajíčka.
Nechá ji dobře uschnout a zbaví kolínek.
Z jednotlivých stébel pak ostrým nožíkem na gumové podložce vyřezává drobounké hvězdičky, trojúhelníky, čtverce
a jiné úhelníky, z nichž vytváří nádherné

Jaroslav Němec se svou sbírkou velikonočních vajíček.

Zdobená pštrosí kraslice je nepoměrně
větší oproti slepičímu vejci.
Foto 2x: Pavel Czinege
kombinace. Doplňuje je kolečky, oválky
a dalšími oblými tvary o průměru několika mála milimetrů, které vysekává
děrovačem. Profesí je Jaroslav Němec
konstruktér, jemuž příroda nadělila do
vínku i výtvarné cítění. „Bude-li na ošatce
několik vajíček od různých autorů, svůj
rukopis vždy poznám,“ svěřil se Spektru Rožnovska. Když se tomuto koníčku
začal věnovat, nejdříve se inspiroval
velikonočními pohlednicemi. Dnes už
má svůj nezaměnitelný styl, který ocenila i porota Asociace malířek a malířů
kraslic České republiky a v roce 2005
přijala Jaroslava Němce mezi své členy.
O pět let později zuberskému rodákovi
udělila titul Malíř lidové umělecké tvorby.
V jeho sbírce velikonočních kraslic nelze
přehlédnout dvě zdobená pštrosí vejce.
„Jednou mne vyhledal chovatel z Karvinska a přivezl v kufru auta osm vyfouknutých pštrosích skořápek. Nabarvil jsem
je a pěkně ozdobil a spokojený zákazník
mi za tu práci pár pštrosích vajec věnoval. Ty však nerozdávám, nechal jsem si
je na památku,“ dodal Jaroslav Němec,
který velikonoční tradice každoročně
dodržuje. „Zhotovím si malou březovou
metličku, ozdobím ji barevnými mašličkami, plaskačku se sladkou gořalenkou
si schovám do bočnice u saka a vyrazím.
Co by to byl za šmigrust, kdybych seděl
doma…“
-MTA-

VYCHÁZKY DO PŘÍRODY. Po velikonočním tatarování, které mateřské
a rodinné centrum Rarášek zorganizovalo pro malé děti, plánují mladé maminky
ze Zubří a okolí dubnovou procházku s rákosníčkem do přírody. Ve dnech 11. a 12.
dubna pořádají v prostorách centra v ulici Mudr. Antonína Fabiána mimibazar.
Více informací na www.rmcrarasek-zubri.cz.
Text a foto: Irena Chadimová

Pozvánky
" Cestovatelskou přednášku Ve stopách
Vikingů pořádá místní knihovna ve
čtvrtek 12. dubna v 17.30 hodin v rámci
Akademie třetího věku. Manželé Márovi
se podělí o své poznatky z expedice po
trase z Dánska přes Faerské ostrovy na
Island a do Grónska. Všechny knihy
cestovatele Jiřího Máry si lze zapůjčit
v zuberské knihovně.
-LC" Klub Zubří získává stále více příznivců
prostřednictvím Facebooku. Přes 70
fanoušků uvedlo, že se jim klubová stránka
líbí. Patří k nim také přední světová interpretka tradiční latinsko-americké muziky
Marta Töpferová, která v Zubří vystoupila na koncertě před šesti lety a nyní se
na Valašsko opět vrací. V pátek 13. dubna
v 19 hodin se představí v Klubu Zubří s no-

vým poetickým koncertním programem.
Doprovodí ji basista Tomáš Liška a dva
hudebníci z Chile: Alejandro Soto Lacoste
a Cristian Carvacho.
-LP" Každý čtvrtek od 17 do 20 hodin je
pro veřejnost otevřena lezecká stěna
lyžařského oddílu TJ Gumárny Zubří.
Zájemci si mohou zapůjčit lezecké
vybavení. Nabídka platí do konce
dubna. Více informací na www.sweb.
cz/lyzari.
-LK-
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