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V únoru letošního roku jsem měla možnost nahlédnout do běžného života ostopovické 

základní školy v rámci své poslední pedagogické praxe. Tento krásný měsíc jsem strávila 

v prvním ročníku u paní učitelky Mgr. Mileny Šilhánové.  

Mé studium se již blíží ke konci, a proto jsem nejen pozorovala život třídy, ale aktivně jsem 

se do něj zapojovala a vedla některé vyučovací hodiny. Díky skvělému kolektivu třídy a 

jejímu vedení jsem se stala jejím plnohodnotným členem. S žáky jsem kromě běžné výuky 

absolvovala bruslení v Lužánkách a zajímavou přednášku o Indonésii a Sumatře. Abychom si 

všichni zážitky pana cestovatele pořádně užili, připravila jsem dětem celodenní integrovanou 

tematickou výuku, ve které jsme stihli doletět letadlem na Sumatru, poznat zvířata žijící 

v tropickém deštném lese, odplout na další indonéské ostrovy, poznat místní obyvatele a navíc 

se včas vrátit k našemu obědu do školní jídelny.  

V rámci hodnocení a sebehodnocení jsem se od žáků dozvěděla, jak se jim má výuka líbí a 

zda se jim při ní daří. Dokonce i od některých rodičů jsem získala pozitivní zpětnou vazbu. 

Myslím si, že nás společná práce všechny velice těšila a za sebe mohu říci, že se budu ráda do 

Ostopovic vracet.  

Během svého studia jsem měla možnost navštívit mnoho základních škol v oblasti svého 

bydliště, ale i ve městě Brně. Zcela upřímně mohu říci, že právě tato praxe pro mě byla 

nejpřínosnější. Poprvé jsem viděla moderní přístup k výuce využívající didaktických her, 

činnostního učení a netradiční výuku čtení SFUMATO. V učitelské praxi se často objevuje 

názor, že nejlepší je osvědčený a léty prověřený postup předávání hotových znalostí, ale zde 

jsem viděla, že odvaha ke zkoušení nových věcí dokáže téměř nemožné. Do této školy se totiž 

každý den těší nejen učitelé, ale i děti.  

Ráda bych touto cestou poděkovala panu řediteli, který mi zde praxi umožnil a celému 

kolektivu základní školy, zejména paní učitelce Šilhánové a její skvělé třídě za krásně a 

inspirativně strávenou poslední pedagogickou praxi.  
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