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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
ŠKOLY
Mgr. Karla Morice
ČTĚTE NA STRANĚ 1

CO JSME STIHLI O
PRÁZDNINÁCH
Některé části školy se změnily k
nepoznání!!
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Co nás čeká v 
září a v říjnu

SPORTOVNÍ DEN - ve středu
27. září proběhne dopoledne
jako již tradičně velký fotbalový
turnaj všech tříd na hlavním
hřišti TJ Ludgeřovice. Tak se
přijďte podívat a podpořit své
ratolesti! Začátek turnaje je
plánován na 9:00.
STÁTNÍ SVÁTEK - ve čtvrtek
28. září slavíme Den české
státnosti.
ŘEDITELSKÉ VOLNO - je
vyhlášeno na pátek 29. září.
SBĚRY - sběry papíru i kaštanů
a žaludů nás čekají jako již
tradičně v měsíci říjnu. Kaštany
a žaludy je možno přivézt od 6.
října vždy v pátek od 7:00-8:00
k prostorám dílen. Starý papír
pak bude vybírán ve dnech 23.
a 24. října.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY -
jsou naplánovány na 26. a 27.
října.

Úvodní slovo ředitele školy 
Mgr. Karla Morice
Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás u nového čísla našeho
newsletteru. V letošním školním
roce jsme si pro vás připravili
nejen jeho nový vzhled, ale také
obsah, na kterém se nově budou
podílet i žáci samotní. V prvním
letošním čísle najdete informace
o renovacích, úspěšných
projektech a akcích, které již
proběhly, a pozvánky či
informace na akce, které nás
a naše žáky v prvních měsících
nového školního roku čekají. Jak
si již určitě řada z Vás všimla,
během prázdnin jsme ve škole
nezaháleli a opět toho hodně
zvládli. Největší akcí v naší
škole byla renovace chodby
nižšího stupně, která byla
poslední “škaredou” části v naší
krásné škole. Myslím, že se
renovace povedla a chodba
díky ní neskutečně prokoukla.
Dále se nám podařila za finanční
podpory SRPDŠ, za což jim
tímto děkuji, renovace školní
družiny, kde máme krásný nový
nábytek. Ve škole jsme také v 1.
třídách vyměnili staré nefunkční
koberce za nová lina a v mnoha
třídách a prostorách školy
vymalovali. Myslíme ale také
na naše odloučená pracoviště.
Na Dolní škole jsme dětem
a pracovníkům pořídili zahradní
domek, kde mají možnost si

ukládat nejen potřebné zahradní
náčiní, ale také hračky
na pískoviště, odrážedla atd.
Na druhém odloučeném
pracovišti Mateřské škole
Vrablovec jsme vyměnili z jedné
strany plot a renovovali strop
v sociálním zařízení.
Díky příspěvku Klubu rodičů
Vrabčáci jsme navíc dokázali
udělat nové šatny, díky kterým
je školka hned při vstupu krásně
barevná. Také Klubu Vrabčáci
za jejich finanční pomoc děkuji.
Závěrem mi dovolte, abych
touto cestou poděkoval všem,
kteří se na renovacích ve škole
podíleli. I v letošním školním
roce jsme si pro vás a především
vaše děti připravili některé

novinky. Od října bude u nás
ve škole probíhat Klub nadaných
žáků, který vznikl ve spolupráci
s Mensou ČR. Dále budou mít
žáci možnost zapracovat na své
angličtině a zkusit absolvovat
takzvanou Cambridge Exam.
A v nesposlední řadě se nám
za pomoci vedení obce
Ludgeřovice, konkrétně
p.starosty Mgr. Daniela Havlíka,
podařilo dohodnout hodiny
tělocviku pro žáky 7. až 9. tříd
v nedaleké hale S-centrum.
Věřím, že se nám hala osvědčí
a žáci si v hale konečně pořádně
protáhnou tělo. Přeji Vám
v novém školním roce
především klid, nadhled a hezké
čtení. Mgr. Karel Moric

SPORTOVNÍ 
DEN

Ve středu 27. září se uskuteční
sportovní den, který se již stává
každoroční tradicí. Jedná se
o fotbalový turnaj všech tříd,
přičemž pro všechny žáky budou
připraveny také různé sportovní
disciplíny, slalomy a soutěže.

Projekt Emise pokračuje i letos

Naše škola je již rok zapojena
do projektu Emise, který
zaštiťuje Ministerstvo životního
prostředí a Slezské gymnázium
v Opavě. V rámci tohoto
projektu proběhne 4. října
v 16:00 eko-konference určená
širší veřejnosti. Na této akci
chtějí naši žáci - “emisaři”

především seznámit své rodiče,
příbuzné, kamarády a sousedy
s hlavní myšlenkou tohoto
projektu, kterou je osvěta
týkající se zkvalitnění ovzduší
v našem regionu. Vzhledem
k nadcházející topné sezóně
bude tato eko-konference
zaměřená na možné ekologické
způsoby vytápění. Cílem této
akce bude všem hostům ukázat,
jak a čím správně topit,
abychom se ani v zimě nemuseli
obávat vyjít ven. V rámci tohoto
eko-odpoledne si mohou také
občané promluvit s pozvanými
odborníky, budou představena
tepelná čerpadla, kotlíky
na peletky a solární panely, které
využívá i naše škola. Zlepšení

ovzduší zahrnuje i snížení
negativního vlivu dopravy, proto
nebude chybět reálná ukázka
elektromobilu. Srdečně zveme
všechny občany, kterým není
lhostejné naše životní prostředí!
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Školení pedagogických pracovníků

Ani o prázdninách, kdy si naši
učitelé užívali zaslouženou
dovolenou, někteří neotáleli
a vydali se seberozvíjet
díky vybraným školením.
V měsíci červenci proběhl
díky grantu EU zájezd osmi

našich pedagogů do centra
Londýna, kde měli po dobu 14
dní možnost zdokonalování se
v anglickém jazyce. Denně
navštěvovali výuku angličtiny,
která byla rozdělena
na dopolední rozvoj gramatiky
a odpolední rozvoj konverzace.
Učitelé byli na začátku rozděleni
do skupin podle toho, jak zvládli
úvodní test, a na konci pobytu
pak byli ohodnocení certifikátem
s příslušnou úrovní jejich
znalostí. Ve skupinách byli
společně s našimi učiteli studenti
prakticky z celého světa jako
například z Turecka, Brazílie,
Itálie, Japonska atd. Měli tak

jedinečnou možnost zjistit
informace o daných zemích.
Školení bylo velkým přínosem
a všichni zúčastnění si jej moc
užili. Začátkem srpna pak
proběhla jako již tradičně Letní
škola s iPadem, kde naši

pedagogové získali nové tipy
a rady, jak pracovat s iPadem
ve výuce. Na konci srpna se pak
všichni pedagogičtí pracovníci
účastnili školení na téma
Kritické myšlení, které proběhlo
v prostorách naší školy a které
bude pokračovat ještě v měsíci
říjnu během podzimních
prázdnin. Takže jak jste si mohli
přečíst, naši učitelé v létě
rozhodně nelenili, ba naopak,
udělali kus práce k tomu, aby
mohli zase o něco kvalitněji
předávat žákům své vědomosti
a znalosti!

V letošním roce jsme započali 
novou podobu školního 
parlamentu

Máme nové webové stránky,
na kterých budou aktuální
informace o soutěžích, žáci se
mohou zúčastnit hlasování
v různých anketách. Webové
stránky jsou propojeny s webem
ZŠ Ludgeřovice.

Cambridge English Exams
Jsme pyšní na to, že jsme
navázali spolupráci s British
Council v Ostravě, díky které
budou moci naši žáci skládat
mezinárodní Cambridge
zkoušky přímo u nás. Pro žáky
jsme otevřeli přípravný kurz,
který je povede k úspěšnému
složení těchto zkoušek.

Krásnější je nyní chodba, družina, třídy i Vrablovec!

Za redakci Mgr. Petr Stočes

Partneři

Podpora:
DĚKUJEME! Přispět můžete i vy! Více informací na: www.schoolpressclub.com


