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Milí rodiče, žáci a přátelé školy,  

vítám Vás u nového čísla našeho 
newsletteru, kterým Vás pravidelně 

informujeme o dění ve škole. 

Máme za sebou nejen Velikonoce, 

ale také zápis do prvních tříd. Jsem 
nesmírně rád, že se nám zápis do 1. třídy 

velice vydařil a v září 2017 se můžeme 

těšit na TŘI první třídy prvňáčků. Z  toho 
dvě první třídy budou na hlavní budově 

školy a jedna na “Dolní škole”.  Od září 

budeme po mnoha a mnoha letech mít 
také TŘI šesté třídy. Důvodem jsou vysoké 

počty žáků pátých tříd v naší škole i ve 

škole v Markvartovicích. Neustálé 
zvyšování počtu žáků mne na jednu 

stranu velice těší, ale na druhou stranu se 

musíme pomalu zamýšlet nad tím, zda se 

za pár let do školy všichni vejdeme.  
Dále mi pak dovolte připomenout, 

že v měsíci březnu proběhl svátek všech 

pedagogů - Den učitelů. Touto cestou 
bych chtěl ještě jednou poděkovat Všem 

našim pedagogickým i nepedagogickým 

zaměstnancům za jejich každodenní 

náročnou a obětavou práci, kterou pro 

naši školu dělají. 
 Čeká nás také poslední část 

školního roku a  my už pomalu spřádáme 

plány letní opravy a rekonstrukce v naší 

škole, o kterých Vás budeme informovat v 
posledním neswletteru tohoto školního 

roku.   

Máme před sebou také mnoho 
školních akcí jako jsou jazykové pobyty s 

rodilým mluvčím, školy v přírodě, plavání, 

cyklistický kurz, výlet deváťáků do Prahy 
a další, na které se žáci zcela určitě velice 

těší, nezapomeňme ale především na 

závěrečné uzavření známek za druhé 
pololetí, abychom vše zvládli a mohli se v 

klidu těšit na prázdniny. 

Přeji Vám krásné jarní dny. 

 
 

              

 
 

 

 
Mgr. Karel Moric
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CO VŠE SI MŮŽETE PŘEČÍST? 

V tomto čísle newsletteru se chronologicky podíváme na události, které proběhly na 

naší škole, nebo kterých se naši žáci účastnili. Nebude chybět ani představení dvou nových 

“tváří“, které jsme Vám prozatím nepředstavili, no a také nesmíme zapomenout na to, co 

nás v blízké budoucnosti čeká. Tak jdeme na to   

 

 

         LEDEN 

 

 LYŽOVÁNÍ NA „VAŇKÁČI“ 

 

I v letošním školním roce se žáci 1. - 3. ročníků zúčastnili výjezdního odpoledního 

kurzu na Vaňkově kopci u Ostravy. Akce proběhla v týdnu od 9.-13. 1. 2017. Na rozdíl od 

minulého roku, kdy jsme lyžovali na tajícím sněhu a občas i v dešti, jsme letos zažili 

výborné lyžařské podmínky. Ani mrazivé zimní počasí nám neubralo na chuti zalyžovat si. 
Po vyučování a obědě ve školní 

jídelně, se žáci převlékli a nastoupili do 

autobusu, který je odvezl přímo do 
lyžařského areálu, kde byli rozděleni podle 

svých schopností do družstev. 

Během pěti výcvikových dnů si děti 
pod vedením zkušených lyžařských 

instruktorů osvojovaly hravou formou 

základní lyžařské dovednosti. V zázemí 
areálu měli malí lyžaři po celou dobu 

připravený teplý čaj a prostor pro 

svačinku a odpočinek. 
V závěru týdne si všichni zazávodili 

a byli odměněni diplomy a medailemi. 

Ukončení kurzu si nenechalo ujít velké 

množství rodičů, kteří tak mohli sdílet s 
dětmi jejich radost z dosažených úspěchů. 

Naši malí lyžaři získali během týdne nejen nové zkušenosti, stali se tak odolnější, 

samostatnější. Zlepšili nejen své lyžařské dovednosti, ale užili si i zábavy na sněhu. 
 

                                                                                                          Mgr. Alena Rajnochová 

 
   
 



 FLORBALOVÝ ÚSPĚCH 

 

Začátkem ledna se konalo okrskové kolo ve florbalu dívek v Opavě, kde si naše 

hráčky dokázaly poradit se všemi ostatními družstvy a probojovat se tak do okresního 

finále. V tom se sešlo 6 nejlepších škol okresu Opava. Naše hráčky prošly toto finále 
s bilancí čtyř výher a jediné prohry, což jim zaručilo krásné 2. místo z celého okresu. 

Přestože jde o obrovský úspěch, u hráček převládalo zklamání z toho, že se jim nepodařilo 

postoupit do krajského finále. Prakticky celý tým může v této kategorii startovat i příští 
rok, tak věříme, že se holkám úspěch povede zopakovat, či dokonce vylepšit. Všem 

reprezentantkám děkuji za vynikající reprezentaci naší školy.  

                                                                                                                  Mgr. Petr Stočes 
 

 
 

 
 



 

 ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

S LYŽAŘSKÝM VÝCVIKEM  

4. ROČNÍKŮ 

 

 

V neděli 29.1. jsme hned ráno 
vyrazili směr Horní Bečva s 38 účastníky 

na palubě. Všude vládlo mrazivé počasí 

a hory byly zasypány sněhem. Prostě 

zimní idylka. Děti byly natěšené nejen 
na lyžování a bobování, ale také na 

společný čas strávený na pokojích s 

kamarády, večerní program a jiné 
aktivity.  

Lyžařský výcvik začal hned v 

neděli po obědě a děti během týdne 
absolvovaly celkem 7 lyžařských lekcí. 

Všichni se během týdne nesmírně 

zlepšili a své dovednosti zúročili ve 
finálním závodu.  

 

Večerní program byl v 

režii jednotlivých družstev. 
Nutno dodat, že byl velmi 

vtipný, nápaditý a pobavil 

nejen žáky.  
Velký dík patří SRPDŠ, 

které dětem na tento kurz 

přispělo finanční částkou, 
Lyžařské škole S.W.A.H, která 

se o děti starala na svahu a 

také personálu RS Pekáren 
Rališka, který nám poskytl 

téměř domácí servis. 

 
     

                          

 

                          
                                Mgr. Jana Grzychová, Mgr. Kateřina Dočárová a Mgr. Lucie Fojtíková 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ÚNOR 
 
 
 

 AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ 

ANEB DEN S LEGOROBOTY 

PRO DÍVKY ZE ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL 

 
 
 
 

Dne 4. 2. 2017 ČVUT v Praze hostilo 30 dívek z celé ČR. Dívky ze základních škol 

zde měřily své síly a programovaly roboty. Používaly  senzory, proměnné, cykly a 

podmínky. Nejen že si robota postavily, ale i následně ho oživily pomocí jazyka NXC. Naše 

barvy zde hájily M. Bartáková, L. Kadlecová, E. Musálková z 6. A, S. Vídeňská ze 7. A a  
K. Partilová ze 7. B. Organizátoři ocenili žákovské práce upomínkovými předměty. 

                                                                                                            Ing. Marie Plačková 



 

 LET THE WORLD COME TO YOU 

 

Každý rok se naše škola zapojuje do 

prestižní soutěže v anglickém jazyce Let the 

World Come to You. Cílem je předvést 
prezentační dovednosti a zvládnutí 

náročných témat v anglickém jazyce.  

Letošní ročník se nesl v duchu 

ecoturismu - zapojena byla marketingová 
stránka i zamyšlení se nad ekologickým 

problémem v dané lokalitě. Téma naší 

prezentace byla ochrana podvodního světa v 

Brazílii a na cestovní kancelář a dychtivé 
zákazníky si zahráli Natálie Antoniová, 

František Lipina, Eliška Horáková a Matěj 

Just. Ovšem abychom vyhráli, potřebovali jsme udělat show. A když Brazílie, tak karneval, 
což nám pomohly zrealizovat naše „brazilské tanečnice“ Tereza Šafránková, Eliška Lišková 

a Andrea Slavíková. Probojovali jsme se hladce do superfinále, které se uskutečnilo 9. 

února v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě a před náročnou porotou, v čele 
s Jakubem Vágnerem, jsme vybojovali první místo. Všem sedmi soutěžícím patří ještě 

jednou velké díky za vynikající reprezentaci školy. 

Mgr. Jitka Šílová 

 

 LYŽÁK 7. TŘÍD  

 
Samozřejmě také letos proběhl lyžařský 

kurz pro žáky 7. ročníků naší školy. Místem byla 

jako již tradičně Horní Bečva. Díky vynikajícím 

sněhovým podmínkám jsme letos celý výcvik 
směřovali na svah Solisko, kde se lyžuje pouze 

na přírodním sněhu. Počasí jsme měli objednáno 

dlouho dopředu, takže se nemůže nikdo divit 
tomu, 

že 

jsme 
čtyři 

dny 

lyžovali pod azurovou oblohou bez jediného 

mráčku. Žáci si opět mohli vybrat, zda dají 

přednost výuce lyžování, či výuce 
snowboardingu. Kromě zážitků ze svahu 

proběhly také podvečerní přednášky, hry, 

soutěže a nechyběla ani diskotéka. Věříme, že 
se žákům lyžák líbil a budou na něj dlouho 

vzpomínat!  
 

                                                      Mgr. Petr Stočes, Mgr. Martin Nevřela a Mgr. Veronika Seidlová 

 



 POEZIE DĚTÍ 

 

Během února se na naší škole žáci 6.-7. ročníku věnovali poezii, připravovali si 

básničky  a také se zúčastnili školního kola v recitační soutěži. Vhodně vybranými texty a 

pěkným  přednesem  všichni  společně strávili pěkné chvíle. Porota ve složení p. učitelky 

M. Bilové a p. učitelky D. Navrátilové to 
neměla v určení nejlepšího recitátora vůbec 

jednoduché. Nakonec se na prvním 

místě  umístila Hanka Kajzarová ( VII.A ), 
druhé místo získal Lukáš Skácel  (VII.B ), o 

třetí místo se podělili Dominik Fojtík (VII.A)  

a Jan Frydryšek ( VII.B ). 

Na okresním kole v Hlučíně nás 

reprezentovali Hanka s Lukášem a věřte, že 
nám  ostudu neudělali. Všem oceněným a 

nadšencům poezie moc děkujeme. 

                                                                                                        Mgr. Dagmar Navrátilová 

   

 

 



BŘEZEN 

 

 

 

 

 MEZINÁRODNÍ DEN 

LUDOLFOVA ČÍSLA 

 

Letos jsme již podruhé uspořádali 

projektový den ke Dni Ludolfova čísla. 
Matematické dopoledne proběhlo v úterý 14.3. a v 

letošním roce se ho zúčastnili žáci 5.-9. ročníků. 

Během hodin jazyků, zeměpisu, tělocviku, fyziky, 
přírodopisu, chemie a samozřejmě matematiky 

žáci využívali znalostí, které mají z matematiky 

nebo jenom používali selský rozum. Všechny třídy 

od 5. do 9. ročníku byly rozděleny do skupin, které 
mezi sebou soutěžily. Jedním z úkolů byla také 

fotografie jakéhokoliv ztvárnění symbolu 

Ludolfova čísla. Každá skupina si přinesla 
nějakou doma upečenou (ne koupenou) kulatou 

svačinu pro sebe a své kamarády ve skupině.  

Vyhodnotili jsme vítěze jednotlivých 
ročníků, ale hlavně 3 skupiny, které se svým 

počtem bodů staly absolutními vítězi tohoto 

dne. Věříme, že se  “matematické dopoledne” 
líbilo a pomohlo nám, aby děti chápaly 

matematiku  jako hru. 

 
           

 

           

 
 

 

 
      

 

 
           Mgr. Ondřejka Langrová, Mgr. Miroslava Poštulková, Mgr. Lucie Mazánková 

 



 

 FINÁLOVÉ PREZENTACE 2017 

 

 

Ve středu 15. března 2017 proběhla v aule Střední školy průmyslové a umělecké v 

Opavě v pořadí již devátá finálová přehlídka počítačových prací žáků základních škol v 
rámci soutěže Prezentace.  

Z přihlášených prezentací, webových stránek, počítačových programů i videoklipů 

vybrala odborná porota deset zajímavých a tematicky různorodých příspěvků, které jejich 
autoři mohli veřejně předvést svým vrstevníkům i učitelům. 

Naše barvy zde hájili žáci ze 7. tříd v zastoupení Richard Šula, Klára Partilová, Tereza 
Martiniková, Barbora Andělová, Kristýna Platzková a Sofie Vídeňská. Vytvořili webové 

stránky s vlastními videoklipy a malováním anděla. 

Hlavní sponzor akce firma OKIN připravila dárky pro finalisty, neboť práce byly velmi 
zdařilé. Tvůrčí nadšení autorů i odvaha veřejně vystoupit a představit před zraky 

početného publika své dílo by mohla být inspirací a povzbuzením pro dosud skryté a 

váhající talenty v naší škole. 
                                                                                                          Ing. Marie Plačková 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SPELLMASTERS 

 

 

 

První ročník spellovací soutěže v 
anglickém jazyce s názvem “Spelling 

Master”  proběhl úspěšně. Žáci od 3. - 6. 

ročníků se utkali nejprve mezi svými třídními 

spolužáky (Spelling Bee), následoval 
náročnější Spelling Shark a dnes, 16. března 

proběhlo velké superfinále, tzv. Spelling 
Master. Za kategorii mladších žáků (3.-4. 
třídu) vyhrál Dominik Uher ze 4.A a mezi 

staršími žáky (5.- 6. třída) se na první příčky 

probojovala Tereza Janíková z 5.A. Překonala 
tak i starší žáky, což dokazuje, že na věku v 

této soutěži příliš nezáleží, jde o schopnosti 

efektivně využít znalosti z anglického jazyka. 

Soutěž totiž prověřovala nejen schopnosti 
správně hláskovat anglická slova a čísla, ale 

také psát a  rozumět slyšenému textu. Oběma 

výhercům gratulujeme a těšíme se na příští 
ročník.  

Mgr. Jitka Šílová 

 
 

 

 BESÍDKA NAŠÍ DRUŽINY 

 

 

Letos jsme první jarní den ve školní družině přivítali velmi slavnostně a netradičně. 
21. března v 16 hodin, kdy obvykle děti z 

družiny odcházejí domů, mířily ke 

škole  kroky mnoha rodičů, sourozenců a 

prarodičů. Celá družina připravila pro naše 
blízké skoro dvě hodiny krásných zážitků. 

Básničkami, tanečky, písničkami, 

scénkami a sólovým vystoupením jsme 
chtěli rodičům poděkovat za jejich lásku a 

péči. 

Besídka se opravdu velmi vydařila. 
Mrzí nás, že ani větší prostor dolní chodby 

naší školy nestačil velkému zájmu diváků. 

Už teď se těšíme na příští akci a přemýšlíme 
o větším místě, kam by se všichni vešli. :-) 
 

                                               Libuše Polomská, ved. vychovatelka ŠD 

 
 

 



 

 OCENĚNÍ UČITELÉ 

 

Dne 29. března 2017 u příležitosti Dne učitelů  proběhlo ocenění významných 

pedagogických osobností  škol a školských zařízení působících na území 

Moravskoslezského kraje. Naše škola se může pochválit, že z mnoha kandidátů a nebylo 
jich málo, byl vybrán a oceněn  radou kraje ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice  Mgr. Karel Moric 

za mimořádnou pedagogickou činnost a prezentaci školy na veřejnosti. 

Tentýž den také  proběhlo slavnostní předávání ocenění učitelům Hlučínska na 

Městském úřadě v Hlučíně. Našimi oceněnými pedagogy byli Ing. Marie Plačková a Mgr. 

Martin Nevřela za jejich dlouholetou,  kvalitní a nadstandartní práci.  

                                                                  

                                                                 Oceněným blahopřejeme! ZŠ a MŠ Ludgeřovice 

 

  

 

 

 

 



 

DUBEN 

 

 

 SWIM CARNIVAL 2017 

  

The Ostrava International school pořádá na Čapkárně každoročně pro žáky nižšího 

stupně závody v plavání, na které jsme díky spolupráci našich škol pravidelně zváni. Letos 
se tyto závody konaly dne 3. dubna a do boje jsme vybrali 7 žáků naší školy. Hned 4 z 

nich se dokázali ve svých kategoriích umístit na medailových pozicích, přičemž pak 

především každá z děvčat posbírala diplomů či medailí hned několik! 
 

 

 

 
Tomáš Guřan - 2. místo 25m znak 

 

 
 

 

 
 

 

Sofie Vitásková - 3. místo 25m prsa, 3. místo 25m volný způsob 
 

 

 

 
 

Karolína Važíková - 1. místo 50m volný způsob, 1. místo 25m 

znak, 3. místo 25m prsa 
 

 

 
 

 

 
Viktorie Křemenová - 1. místo 50m volný způsob, 1. místo 25m   

volný způsob, 1. místo 25m znak, 2. místo 25m prsa. 

 

 
 

 

 
 

 

           Všem zúčastněným děkuji za vynikající reprezentaci naší školy!!! Mgr. Petr Stočes 

 



 VELKÉ FINÁLE VE FLORBALE 

 

 

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se konalo Velké finále RPB street hockey turnaje, do kterého 
se naši žáci probojovali po vítězství v oblastním kole. Do tohoto finále postoupilo 64 
nejlepších družstev z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Hraje se 

„pavoukovým“ systémem, což znamená, že z nalosované dvojice postupuje pouze ten lepší. 

Samozřejmě se tedy může teoreticky stát, že se dva nejlepší týmy střetnou hned v prvním 
kole, ale to už je kouzlo losu. Pro naši školu los hned na začátek úplně nakloněn nebyl, 

protože se hned naším prvním soupeřem stala Základní škola Edvarda Beneše, což je škola 

se zaměřením na lední hokej. I přesto s ní naši žáci sehráli velice vyrovnané utkání, ve 
kterém prohráli 

nejtěsnějším 

rozdílem 2:3, a 
turnaj pro ně tak 

skončil. Díky 

skóre se tak 

umístili na 33. 
místě, což 

v turnaji, kde bylo 

téměř 150 
přihlášených škol, 

není špatným 

výsledkem. Co nás 
ale může těšit je 

fakt, že turnaj je 

určen pro žáky 7. 
tříd, kdežto za 

naši školu 

nastoupili pouze 

šesťáci. Můžeme 
tedy věřit, že příští 

rok se v turnaji 

dokáží ve stejném 
složení umístit ještě o kousek lépe. Kromě samotných zápasů byl připraven také bohatý 

doprovodný program jako vystoupení mažoretek, roztleskávaček či autogramiáda 

hokejistů Vítkovic. Tento turnaj je velkolepou akcí, která je pro účastníky velkým 
zážitkem. Věříme tedy, že se do příštího Velkého finále opět probojujeme. Všem žákům 

děkuji za výbornou reprezentaci naší školy!!!      

                                                                                                                                                         

Mgr. Petr Stočes 

 

 

 



„NOVÁČCI“ V NAŠEM TÝMU 

 

Martina Chobotová 

 
Vystudovala obor 

Výchovná a humanitární 

činnost, titul Bc. získala 

studiem na pedagogické fakultě 

Ostravské univerzity v Ostravě 

- Učitelství pro mateřské školy. 

Před mateřskou 

dovolenou působila několik let 

jako učitelka mateřské školy a 

během své praxe se snažila 

hledat k dětem cestu aplikací 

některých prvků alternativních 

přístupů. Byl to právě syn, 

který ji inspiroval k dalšímu 

studiu, a to Montessori pedagogiky. Po dokončení národního diplomového kurzu pracovala 

3 roky v Montessori školce. Svůj volný čas se snaží naplno věnovat rodině. 

 

Petra Šenkyříková 

 
Vystudovala Střední zdravotnickou 

školu v Ostravě, poté se dále vzdělávala v oboru 
Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. Ihned po ukončení 

studia našla uplatnění jako asistent pedagoga 
v mateřské škole ve Zlíně, kde pracovala 

s chlapcem, kterému byla diagnostikována 

porucha autistického spektra. Tuto zkušenost 

považuje za velký přínos do své praxe. 
Mezi její záliby patří výlety do přírody, 

hudba, zejména latinskoamerická, tanec, zpěv 

a ráda by se zdokonalila ve hře na klavír.  
 

 



 

A NA CO NEZAPOMENOUT? 
 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 27. DUBNA 

 

ZÁPIS DO MŠ – 4. KVĚTNA  

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. ROČNÍKY – 12. – 15. KVĚTNA 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2. ROČNÍKY – 14. - 19. KVĚTNA 

 

JAZYKOVÝ POBYT 3. ROČNÍKY – 15. - 19. KVĚTNA  

 

RETRO ZÁBAVA – 20. KVĚTNA 

 

EDISON – 29. KVĚTNA – 2. ČERVNA 

 

CYKLISTICKÝ KURZ 8. ROČNÍKY – 5. – 9. ČERVNA 

 

PRAHA 9. ROČNÍKY – 21. – 23. ČERVNA 

 

OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH ŽÁKŮ – 29. ČERVNA 

 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ – 29. ČERVNA 

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – 30. ČERVNA   

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 



                                                       Za celou redakční radu Mgr. Petr Stočes 


