Po loňsky úspěšné soutěži o atraktivní
pokračujeme i ve
školním roce 2010 – 2011 ve sledování a hodnocení prostředí tříd na
2. stupni naší školy.
Připomeňme si pravidla pro letošní posuzování.
Kdy se hodnotí?
hodnotí se 1x za 3 měsíce (náhodně vybraný termín na konci hodnoceného období)
Kdo hodnotí?
hodnotí příležitostně sestavený tým učitelů
Co se hodnotí?
Tematické zaměření ve výzdobě třídy na sledované čtvrtletí
(estetické prostředí, výzdoba, nápaditost, vhodnost, vlastní tvořivost)
nástěnka s „povinnými“ údaji
(povinné
údaje
=
školní
řád,
rozvrh
hodin,
rozvrh
učebny,
třídní
samospráva,
místní seznam, teploměr na vnitřní stěně místnosti)
Co z toho bude mít nejlépe hodnocená třída?
Bude sestaveno pořadí prvních tří míst
1. místo – 2 ks stop karty, sladká odměna
2. místo - 1. ks stop karty, sladká odměna
3. místo – sladká odměna
„STOP KARTA“ třída kartu použije 1x v předmětu, který si sama vybere
a nebude na jejím základě psát písemku - netýká se však čtvrtletních prací,
kartu může třída využít kdykoli, po jejím jednorázovém využití
odevzdává vyučujícímu, u kterého bylo využití uplatněno, předá-li zástupce třídy stop kartu
nevyhovujícím způsobem, vyučující nemusí její využití akceptovat)
Jaká jsou pravidla „vylepšování“ prostředí tříd?
Výzdobu možno připevňovat: na lišty, na nástěnky, věšet na provázek pomocí kolíčků, používat rámečky –
cliparty, archy pevnějšího balicího papíru, nepřipevňovat výzdobu izolepou či lepicí hmotou
Třídu možno „vylepšit“ vlastními zdroji (malování částí stěn, obrázku = po domluvě s třídním učitelem)

Výsledky za první sledované období
Čtyřčlenný hodnotící tým vyrazil v odpoledních hodinách ve středu 15. 12. 2010
vybrat ze tříd na druhém stupni tu nejvánočnější. Po prohlídce se členky týmu
docela dlouho radily, jak nejspravedlivěji určit pořadí prvních tří. Ocenily, že
všechny třídy na 2. stupni si své prostředí udržují a některé také neustále vylepšují.
Speciální pochvalu za velký posun ve výzdobě, nápaditosti a účelnosti zaslouží například třída 7. A.
Avšak na umístění v první trojce to 7. A nestačilo. Chybělo více vánoční tématiky.

Jak tedy vypadá pořadí v naší soutěži za první 3 měsíce?
Na třetím místě se
umístila třída 6. A a
dle
stanovených
pravidel si vysloužila
sladkou odměnu.

O druhou příčku se podělí 2 třídy – 9. B a 8. A. Oděnou bude stop karta a taky něco dobrého.

Vítězem se stává třída 6. B s živým vánočním
stromečkem nastrojeným ručně vyrobenými ozdobami,
adventním věncem na stole, s živými vkusně
nazdobenými větvičkami mezi okny a nádhernou
výzdobou oken, která musela dát spoustu práce.
2 stop karty a sladkost si třída 6. B zaslouží také za moc
pěknou vlastnoruční výzdobu vestavěných skříní hudební
tématikou.

Všem odměněným blahopřejeme a do dalšího období s jarními motivy přejeme mnoho dobrých
nápadů.

