
 

Zpravodaj naší školičky              
 

MY JSME 

LUDGEŘOVICE 3 !!! 
ZŠ a MŠ Ludgeřovice 

www.zsludgerovice.cz 

 

Vážení čtenáři, opět Vám přinášíme souhrn toho 

nejdůležitějšího, co se událo a co se naopak chystá. Věříme, 

že si najdete chvilku na přečtení nového newsletteru, který  Vás 

snad obohatí o spoustu zajímavých informací!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na co nezapomenout?! 

12. května 

Třídní schůzky 

30. června 

Předání vysvědčení a ukončení 

školního roku 2015/2016  

 

  

 
 
 

 

Na úvod si ředitel školy Mgr. Karel 

Moric připravil úvodní slovo o dění 

ve škole. Dnes je věnováno 

především stavu rekonstrukce naší 

Dolní budovy, kterou, jak víte, čeká 

v září obrovský „comeback“. 

 

  

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,  

vítám Vás u nového čísla našeho newsletteru, kterým Vás 

pravidelně informujeme o dění ve škole. 

Máme za sebou zápisy do prvních tříd a mateřských 

škol. Jsem nesmírně rád, že se nám zápisy vydařily a v září 

se můžeme těšit na dvě první třídy prvňáčků a dvě 

naplněné třídy mateřských škol s těmi nejmenšími.  

Určitě Vás zajímá, jak to bude s Dolní budouvou? Stále 

probíhající rekonstrukce “Dolní budovy” je v plném proudu. 

Práce ve vnitřních prostorách pomalu finišují a vnitřní prostory 

se nám každým dnem stále více začínají proměňovat do 

podoby školy a školky. Nyní jsme již ve fázi vybavování 

vnitřních prostor. V nově přistavené části přízemí budovy 

najdou své útočiště naši nejmenší. Najdeme tam třídu školky, 

kde budou mít děti k dispozici velkou krásně prosluněnou 

hernu spojenou s jídelnou a s možností vyjít ven na dřevěnou 

terasu, kde si v teplých dnech mohou dopřávat her, malovat, 

pracovat nebo si venku jen tak posvačit. Součástí bude také 

ložnice, ve které budou odpočívat po zdravém a chutném 

obědě. Ve staré části přízemí najdeme zázemí (šatnu) pro 

žáky ZŠ a menší tělocvičnu. 

http://www.zsludgerovice.cz/


pro žáky ZŠ a menší tělocvičnu. V prvním podlaží má své zázemí škola, kde najdeme tří 

kompletní třídy pro 1.-3.ročník, jídelnu a oddělení školní družiny.  

Všechny vnitřní prostory: třídy, herny, jídelna a sociální zařízení budou vybaveny zcela novým 

nábytkem, interaktivními tabulemi jak ve škole, tak i školce a budou tak poskytovat nové, krásné, 

moderní a hlavně funkční zázemí pro kvalitní rozvoj a vzdělávání dětí a žáků.  

Co se týče venkovních úprav, budova má hotovu fasádu a v měsíci dubnu začínáme s 

proměnou zahrady. Zahrada projde opravdu velkou změnou, děti v MŠ se mohou těšit na celou 

řadu dětských prolézaček, houpaček, dětského kolotoče, lanové dráhy, nebo i trampolín. Myslíme 

ale i na děti školou povinné, pro které bude k dispozici hřiště s umělou trávou a také například 

pískové doskočitě. Myslím, že žáci ale nepohrdnou ani průlezkami pro školku.  Věřím, že my všichni 

se už nemůžeme dočkat, až bude dílo dokončeno a sejdeme se na dni otevřených dveří této školy. 

Od 1.záři zde bude v provozu první třída a třída mateřské školky.  

Závěrem bych velmi rád poděkoval obci Ludgeřovice v čele (jmenovitě) s p.starostou Mgr. 

Danielem Havlíkem za přístup, s jakým k rekonstrukci přistoupili. Díky jejich snaze, podpoře a zaujetí 

prošla opravdu celá budova kompletní rekonstrukcí a bude tvořit krásnou dominantu dolní části 

obce Ludgeřovice. 

 

 

Přeji vám krásné jarní dny. 

 

Mgr. Karel Moric 
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Přeji vám krásné jarní dny. 

 

Mgr. Karel Moric 

 



                             LYŽÁK 7. TŘÍD a LYŽOVÁNÍ NA VAŇKÁČI 

    

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
Kam všude jsme zavítali? 

Jak můžete vidět na fotkách, letošní zima si s námi, co se týče 

počasí, zahrávala, ale nakonec nám ukázala tu nejkrásnější tvář a 

dopřála sedmákům týden plný lyžování, her a zábavy. Bylo to super, 

všem zúčastněným DÍKY za super týden  

Ani žáci nižšího stupně nezůstali i přes slaboučkou zimu ochuzeni a 

užili si týdenní lyžovačku na Vaňkově kopci. No jo no.. sníh se nám 

bohužel stává nedostatkovým zbožím  

 



Jazykový pobyt s rodilým mluvčím  

 

      

 

  

 

21.-23. března se 43 žáků zúčastnilo pobytu s rodilým mluvčím v Karlově 

pod Pradědem. Žáci tři dny pracovali na úkolech, projektech a 

zdokonalování své angličtiny. Snad jim to tedy všem pomohlo!!  

Přikládáme na ukázku pár závěrečných projektů, které byly po příjezdu 

vystaveny v prostorách školy. 



                 Co dalšího jsme stihli… 

Kromě těchto větších akcí jsme toho stihli opravdu hodně, tak 

tady je alespoň malá ochutnávka 

 

 

Jednodenní zájezd do Osvětimi 

Žáci osmých a devátých tříd se 25. ledna zúčastnili exkurze 

koncentračního tábora Osvětim.  Kromě řady dějepisných 

informací si všichni zúčastnění žáci uvědomili hrůzy II. světové 

války. 

 

Exkurze hornického muzea Landek 

V letošním roce přišla pro žáky naší školy nabídka exkurze do 

areálu Landek za zvýhodněnou cenu, které jsme využili, a 

v rámci pracovních činností jsme tento areál navštívili. Přestože 

máme areál velmi blízko, byla v muzeu řada žáků úplně poprvé. 

Skvělí průvodci jim dopodrobna vysvětlili, jak se uhlí těžilo a jaká 

to byla dřina. 

 

Otevření čtenářského koutku 

Tak se to konečně povedlo a žákům je dopřáno mít prostor 

výhradně na čtení, kde se mohou pohodlně usadit a začíst se 

do libovolné knihy z široké nabídky školní knihovny, která se 

nedávno díky projektu Výzva 56 rozrostla o více než dvě stovky 

nových titulů.  Za finanční pomoc při vybavování prostoru 

děkujeme SRPDŠ. 

 

 

Mezinárodní den Ludolfova čísla 

Letos se třídy na vyšším stupni připojily k oslavám Ludolfova čísla, 

a to projektem, který jim ukázal, jak je toto číslo pro život důležité. 

Vždyť s ním počítáme obvody a plochy všeho, co je kulaté…a 

že toho je!!! 

 

 

 

 

 

 

Počítáme obvod 

pizzy…samozřejmě pomocí π (pí) 

 

 



                 A přidáváme úspěchy žáků… 

Za těch pár měsíců jsme opět stihli posbírat řadu úspěchů, tak 

tady jsou 

 

Začneme sportovními úspěchy… 

Není toho zrovna málo, tak začněme třeba postupem 

našich žáků do Velkého finále turnaje RPB street hockey, které 

se koná 21.4. 2016 v Ostravě-Dubině. Dále stojí určitě za zmínku 

vítězství našich žáků na turnaji  v halové kopané pořádaného 

Mezinárodní školou (viz. foto) a také školní turnaj ve stolním 

tenise, ve kterém se utkalo 8 nejlepších hráčů školy. Tím nejlepším 

hráčem se pro letošek stal Filip Hantke z 9.B  

 

Let the World Come to You – finále 

Jako už tradičně se žáci naší školy probojovali do finále 

této soutěže v anglickém jazyce. Žáci ve složení: Matěj Just, 

Veronika Urbanová, Kristýna Tessarzová a Kristýna Kalvarová pod 

vedením p.učitelky Jitky Šílové ve finálové bitvě obsadili skvělé 3. 

místo a opět tak ukázali, jak vysokou úroveň znalostí anglického 

jazyka naši žáci mají. 

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

25. února se konalo okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce v Opavě. Žák třídy 7. A Matěj Arnošt Just se umístil na 

krásném 2. místě, za což mu patří obrovská gratulace a 

poděkování za vynikající reprezentaci naší školy.  

 

 

 

 

 

Web Rangers – Nebuď oběť ! 

Žáci František Lipina, Klára Bomboňová, Jan Körner a Klára 

Šupčíková reprezentovali naši školu na konferenci v Praze.  

 

 

 

 

 

 

 



 Zkusíme vzít pěkně popořádku na co určitě nezapomenout               

 

Sběr papíru 

Jako obvykle proběhne jarní sběr starého papíru, který je naplánován na 19. a 20. dubna. 

 

Google Praha – 8. ročník 

Dne 21. dubna se 30 žáků vybraných dle prospěchu zúčastní výletu do Prahy, kde jim bude 

podrobně ukázáno celé pracoviště firmy Google. 

 

Postup do velkého finále - florbal 

Dne 21. dubna se koná velké finále turnaje RPB street hockey, do kterého naši žáci opět  

postoupili, tak jim budeme držet palce!!! 

 

Den Země 

Dne 22. dubna proběhne oslava Dne Země, kterou každá třída pojme individuálně. Někteří se 

vydají do přírody, někteří se zúčastní her s přírodovědnou tematikou a někteří se vydají vyčistit 

obec od nečistot a odpadků.  

 

Plavání NS 

Pro žáky nižšího stupně je opět připraveno 6 lekcí plavání, které bude probíhat od 2. května 

v Bohumíně. 

 

Retro zábava 

 SRPDŠ opět připravuje v prostorách Obecního domu v Ludgeřovicích Retro zábavu, která je letos 

naplánovaná na 28. května. Tak věříme, že si ji nenecháte ujít!! 

 

 

 



                             Jazykový pobyt 3. tříd s rodilým mluvčím 

Pro žáky 3. A a 3. B proběhne v termínu 29.5. - 3.6. v Pusté Polomi v areálu Setina jazykový pobyt, 

na kterém jim bude tři dny k dispozici také rodilý mluvčí. 

 

 

                                                           Cyklistický kurz 

Žákům 8. ročníků je připraven v termínu 30.5. - 3.6. cyklistický kurz, který se stal již tradiční akcí naší 

školy. Kurz proběhne v areálu Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí a žáky opět čeká kupa 

kilometrů jak na kole, tak pěšky.  

 

                                               Den dětí 

Oslava dne dětí letos proběhne nejspíše 3. června a program bude opět rozdělen na nižší a vyšší 

stupeň. Podrobnosti se žáci včas dozvědí a věříme, že se jim bude „jejich“ den líbit. 

 

…………....... Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků…………………..                                                 

Proběhne dne 6. června v 15:00 v budově Základní školy Ludgeřovice. 

 

                                   Konec školního roku 

Ukončení školního roku a předání vysvědčení je letos naplánováno na 30.6. Pro žáky 9. ročníků je 

pak slavnostní předání spolu s oceněním úspěšných žáků naplánováno na 29.6.2016. 

                   



G-DAY – inspirativní setkávání 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

 

 

 

 

 

   

Ve středu 10.02.2016 se na naší škole konala první akce pod hlavičkou nově vzniklé 

vzdělávací skupiny Google Education Group, která si klade za cíl předávat si mezi 

pedagogy zkušenosti z oblasti využívání moderních technologií ve výuce.  

Na naši první akci přijelo celkem 22 ředitelů a ICT koordinátorů ze základních a 

středních škol nejen z okolí, ale také například z Opavy, Ostravy a Karviné. Akce byla 

rozdělena do tří částí. V první proběhlo představení vzdělávací skupiny Google 

Education Group, včetně představení naší školy, a účastníkům byly sděleny důvody, 

proč se naše škola rozhodla pro využívaní služeb Google. Druhá část byla zaměřena 

na přímé ukázky v naší škole, i například online spolupráce na sdíleném dokumentu 

na tabletech Apple iPad, které byly účastníkům po celou dobu akce k dispozici. V 

poslední třetí části došlo na vzájemné předávání si zkušeností z výuky. Závěrečnou 

“třešničkou na dortu” byla ukázka využití ROBO včel na 1.stupni v podání p.učitelky 

J.Grzychové, které u žáků vedou k rozvoji logického myšlení.  

Naše škola prošla v posledních dvou letech procesem tzv. elektronizace, který ještě 

většinu českých škol čeká. Jsme velice rádi, že jsme tento přechod zvládli a nyní 

můžeme své zkušenosti předávat dále. Naše škola se stala příkladem dobré praxe, 

čehož si všimla i firma Google a pozvala 30 našich žáků do své pražské pobočky. Žáci 

tak nakouknou pod pokličku této nadnárodní firmy a seznámí se s tím, jak se v takovéto 

společnosti pracuje. Věříme, že to pro ně bude velmi obohacující. 

 

                                                                                                                 Mgr. Karel Moric 



A na závěr naše “nová” chlouba 

  

Jeho využití je obrovské. Slouží pánům školníkům, školní jídelně, učitelům, ale také samozřejmě 

samotným dětem. Kromě řidiče se do něj pohodlně usadí ještě dalších osm osob, a to nám 

vzadu stále zůstává poměrně velký zavazadlový prostor. Asi každý, kdo jej používá, by našel v 

jeho využití spoustu kladů. Zkusím uvést jeden z příkladů využití v praxi. Dávejte tedy dobrý 

pozor… 

 

 

 

 

 

 

    PŘED                                                                                                                                        NYNÍ 

Sraz Chovatelská 6:00, příjezd Opava Mařádkova 7:33.                         Sraz 7:20         

Cena 88 Kč. Zpět: 12:39, příjezd Chovatelská 14:17,                               Příjezd 12:25 

cena 88 Kč. Celkově tedy 176 Kč na žáka, za 9 osob                            Celková cena: cca 130 Kč. 

cena dopravy činí 1584 Kč!!! Celkový čas přepravy                              Celkový čas: 1 hodina 

tam a zpět 3hodiny a 11 minut !!!!!!!!!                                           Ušetřeno 2 hodiny času a 1400 Kč!                                                                                                                

Tak to je on! Od 

letošního 

školního roku se 

stal naším 

novým 

pomocníkem 

tento krasavec, 

kterého jsme si 

“pomalovali” k 

obrazu svému a 

který 

reprezentuje 

naši školu 

všude, kde se 

ukáže  

Turnaj žáků 9.tříd ve volejbale, Opava, ZŠ Mařádkova, prezentace 7:45, ukončení 12:00. 

Družstvo má 8 členů 



 


