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Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Karla
Morice

Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy,
vítám Vás u nového čísla našeho
školního newsletteru. První
pololetí školního roku nám
uteklo jako voda a především
naši prvňáčci se těší na své první
vysvědčení. V průběhu letních
prázdnin až do Vánoc jsme toho

stihli opravdu hodně.
Tou největší akcí bylo otevření
nástavby školy a renovace dílen
včetně kompletního vybavení.
Žáci se tak mohli těšit na nové
moderní prostory, ve kterých
probíhá výuka.
Další velkou stavební akcí bylo
otevření nafukovací haly, která
slouží nejen našim žákům, ale
také složkám a veřejnosti obce
Ludgeřovice.
I přes covidová opatření, která
nás už delší dobu provázejí,
jsme rádi, že jsme mohli našim
žákům nabídnout bohatou
nabídku kroužků. Těší nás zájem
žáků o tyto mimoškolní aktivity.
Věříme, že se nám v letošním
školním roce podaří
zorganizovat řadu mimoškolních
aktivit, a to zejména lyžařské
výcviky 4. a 7. ročníků,
jazykové pobyty 3. a 6. ročníků

s rodilým mluvčím, cyklistický
kurz a školy v přírodě.
Naše škola od 1. září 2021
začala vyučovat podle nového
ŠVP, ve kterém se promítají
kompetence pro život ve 21.
století. Jsem pyšný na to, že
po technické i personální stránce
jsme byli na to výborně
připraveni. Nyní naše zkušenosti
s úpravou školního vzdělávacího
programu můžeme předávat
ostatním školám v rámci
Moravskoslezského kraje i celé
České republiky.
V průběhu podzimních měsíců
se učitelé naší školy inspirovali
na zahraničních stážích
v Dánsku a Portugalsku, ale také
na stážích v České republice.
Navštívili základní školy, kde se
mohli inspirovat od svých
kolegů. Upevnili si své jazykové
dovednosti, motivovali se

k dalšímu sebevzdělávání
a předávání cenných zkušeností
svým kolegům. Nové poznatky,
inspirace a nápady aplikují
ve své výchovně vzdělávací
práci. Také my jsme v naší škole
přivítali zahraniční kolegy
z Dánska. Věříme, že i pro ně
jsme byli velkou inspirací.
Dovolte mi, abych Vám
poděkoval za spolupráci v této
nelehké době. Mnohdy se
musíme rychle a operativně řídit
pokyny KHS. Uvědomujeme si,
že je to nejen pro nás, ale i pro
Vás rodiče velmi náročné
a zatěžující.
Přeji Vám krásné a klidné prožití
adventu
Mgr. Karel Moric, ředitel školy

Zahájení nového školního roku

Sportovní kemp 2021

Po zaslouženém odpočinku,
který žáci, učitelé i rodiče
potřebovali jako sůl, se opět
rozjel nový školní rok. Třídní
učitelé nejprve pozdravili své
žáky, poté proběhl online vstup
pana ředitele Mgr. Karla Morice,
slovo si vzal také starosta Mgr.
Daniel Havlík, předseda SRPDŠ
Pavel Borek a také pan farář.
Žákům ukládali hlavně píli
a svědomitost při plnění
studijních povinností,
kromě toho ale nabádali žáky,
aby si školu užívali a našli si
na ní to dobré. Následovalo pár

Ke konci léta se uskutečnil
na hřišti TJ Ludgeřovice již třetí
ročník sportovního kempu.
Počasí se velmi vydařilo, stejně
jako celý program, který byl
velmi bohatý. Všech dvacet
účastníků kempu se zná
ze školy, o to více panovala
přátelská atmosféra. Hned vedle
fotbalového hřiště si žáci
postavili stany, aby to měli
k zelenému pažitu co nejblíže.
Kromě samotného hřiště se
jezdilo na různé výlety po okolí,
účastníci sportovního kempu

slov třídních učitelů směrem
k žákům a pak hurá domů!
Svůj velký den měli také naši
noví prvňáčci, kteří byli
slavnostně pasováni a přivítáni
jak na Dolní škole, tak i na
hlavní budově. Věříme, že
pro mnoho dětí bylo 1. září
symbolem otevřených dveří
vybízejících k novým
možnostem, znalostem
a informacím. Věříme, že tento
školní rok se budeme vídat
společně ve třídách a další vlna
distanční výuky se nám vyhne
velikým obloukem.
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navštívili Branný den
v Martinově, udělali si výšlap
na Pustevny, zavítali
do ostravské ZOO a také si
zahráli proti dívčímu mužstvu
z Baníku Ostrava.
Jsme také velmi rádi, že tento
sportovní kemp navštívil
obránce Baníku Ostrava David
Lischka, který vyhlásil soutěž
o nejpřesnější kop na branku.
Vítěz získal podepsaný
fotbalový dres. Věříme, že se
příští rok vydaří stejně dobře
jako letos.

ŠKOLNÍ ČASOPIS , PODZIM/ZIMA

Slavnostní otevření nástavby školy a
sportovní haly

Dlouho očekávaný projekt byl
dokončen! Nástavba školy, tedy
přistavění jednoho patra navíc,
byla i přes množství komplikací
konečně dostavěna. Žáci tak
mají od září více tříd a více
prostoru pro kvalitnější výuku.
Druhým projektem byla
sportovní hala, která je
celoroční, prostorná a nabízí
velkou škálu sportovních
možností. Důvodem postavení
této haly byla malá,
nevyhovující tělocvična, která
svou velikostí nemohla sloužit
jako kvalitní zázemí pro hodiny
tělocviku. Třetí velkou novinkou

byla rekonstrukce dílen, které se
dočkaly obměny od základů.
Hodiny technických či
pracovních činností tak budou
mnohem pestřejší!
A aby se takový počin pořádně
oslavil, poslední den v září se
uskutečnilo slavnostní otevření
těchto tří míst, aby i návštěvníci
mohli nahlédnout do tříd, haly,
dílen, nebo se jen tak projít
po škole a nasát atmosféru
školní budovy. A akce to byla
velmi podařená, ke které
přispělo také hezké počasí
a příjemná nálada. Při této
příležitosti nemohl chybět náš

pan ředitel Mgr. Karel Moric,
starosta obce Ludgeřovice Mgr.
Daniel Havlík, pan Milan
Vjačka, majitel firmy MV
stavby Vjačka, pan farář
a mnoho dalších, kteří
slavnostně přestřihli pásku,
připili si na zdraví a nechybělo
také posvěcení od pana faráře.
Pro návštěvníky byla
přichystána ukázka robotů, kteří
jsou již mnoho let součástí
výuky a také kroužku, který
vedou paní učitelky Mgr. Natálie
Nevřelová a Mgr. Jana
Grzychová. Nechyběla také 3D
tiskárna v režii pana učitele Mgr.

Jana Schreiera a mnoho dalších.
Pan ředitel Karel Moric byl
našimi reportéry vyzpovídán:
„Jsem spokojený maximálně,
protože je tady výborná
atmosféra, návštěvníkům se nové
prostory moc líbí, a i když nás to
stálo spoustu sil a nemálo potíží
spojených se stavbou, nakonec
se vše zvládlo - za to jsem
nesmírně rád. Samozřejmě
do budoucna bychom rádi
zrekonstruovali tělocvičnu
a postavili novou školku. Těch
projektů je hodně a jsem
nesmírně rád, že jsem jejich
součástí.“

Rozhovor s Mgr. Jitkou Šílovou o Cambridge zkouškách
Na naší škole se již několik let
konají Cambridge zkoušky.
Abychom měli o nich lepší
představu, zeptali jsme se paní
učitelky na otázky spojené právě
se zkouškami.
Kolikátým rokem probíhají
na naší škole Cambridge
zkoušky ?
Pokud si dobře vzpomínám,
první zkoušky skládali naši tři
deváťáci v prosinci 2018. Další
rok byl zájem už větší a do
zkoušek se zapojili už i mladší
žáci - 5. ročník.
Co je to vlastně Cambridge
zkouška?
Jsou to mezinárodní jazykové
certifikáty z angličtiny, které
zaručují objektivní a odborné
vyhodnocení úrovně angličtiny.
Každá zkouška odpovídá jedné
CEFR úrovni podle mezinárodní
klasifikace jazykových úrovní
(A1 - C2). Ti úspěšní získávají
certifikát s dlouhodobou
platností uznávaný v České
republice i v zahraničí. Více
informací se můžete dočíst
na stránce
https://www.cambridgeenglish.
org/cz/exams-and-tests/.

Jak je to s cenou? Platí se
zkoušky?
Ano, zkoušky se platí. Ovšem
motivační pro všechny žáky
může být fakt, že pokud
před skládáním samotné
zkoušky uspějí v pre-testu
nad 80 %, škola jim na zkoušky
přispívá. Ceny za zkoušky se
mění, ale pohybují se cca
od 1500 do 2500,-.
Jsou na naší škole přípravné
kurzy na tuto zkoušku nebo se
žák připravuje sám?
Přípravné kurzy extra nemáme,
potřebné učivo (mluvnice,
slovíčka) jsme zakomponovali
do hodin AJ, je to intenzivnější
a pomáhá nám to nastavit nový
trend ve výuce cizích jazyků
obecně.
Když Cambridge zkoušku
udělám, budu mít nějaké
výhody v životě?
Pro mladší žáky je velmi
motivační (mají radost, že uspějí
při první velké zkoušce - a oni
uspějí vždy), starší žáci si
přikládají certifikáty
k přihláškám na střední školy,
protože více a více škol dnes
dává extra body v přijímacím
řízení. Certifikáty určité úrovně
nahrazují maturitní zkoušku

z AJ. Později mohou být
výhodou na vysoké škole a dále
i ve výběrovém řízení v práci.
Důležité je, že žákovi dává
jistotu dobré úrovně AJ, a umět
anglicky patří k základním
znalostem.
Má zkouška jen jednu úroveň?
Začíná se úrovní A1 („Starters“)
a končí to úrovní C2. Žák si
může úroveň vybrat, ale vždy
s ohledem na své znalosti
a schopnosti. Žáci si vždy
vybírají a jsou připravováni
na určitou úroveň.
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Kolik žáku se ročně přihlásí?
Začali jsme na třech, ale
postupně zájem o zkoušky roste,
a to jak mezi mladšími žáky, tak
i těmi staršími. U mladších se
blížíme číslu 20 (konají se vždy
na jaře), starší kolem 15 (vždy
v prosinci). Co nás moc těší, že
letos poprvé na jaře skládala
zkoušky žákyně 3. třídy. Starší
žáci pak dalece přesahují svými
znalostmi úroveň požadovanou
na základních a mnohdy
i středních školách (B2+).
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Jobshadowing v Dánsku

V rámci programu Erasmus
navštívili učitelé naší školy
hlavní město Dánska, Kodaň.
Pan ředitel Karel Moric a paní
učitelky Miroslava Bartusková
a Lucie Fojtíková vyrazili 20.
září a domů se vrátili 24. S paní
učitelkou Bartuskovou jsme
o této zkušenosti vedli tento
rozsáhlý rozhovor, který
obsahuje mnoho zajímavostí.
Paní učitelko, byla jste někdy
předtím v Dánsku?
Nikdy předtím jsem v Dánsku
nebyla a nic jsem o zemi
nevěděla. Byla jsem jen
v Norsku, což je také severská
země, ale jinak jsem o Dánsku
nevěděla nic.
Jak jste do Dánska cestovali?
Do Dánska jsme letěli z Prahy,
je to hodinový let, a letěli jsme
rovnou do Kodaně, kde se
nacházela naše škola. Letěli
jsme den předem, abychom se
seznámili s městem, a v pondělí
jsme už šli do školy.
Jak byla cesta dlouhá?
Nejdelší cesta byla z Ostravy
do Prahy, samotný let trval
hodinu čistého času.
A co dorozumívání?
V Dánsku mají angličtinu
na velice vysoké úrovni, to
znamená, že jsme s Dány
mluvili anglicky. Dánsky
nerozumíme a oni nám česky
taky ne, ale tím, že angličtina se
běžně objevuje v dánské televizi,
vycházejí dánské noviny, které
mají polovinu článků
v angličtině, tak opravdu berou
angličtinu jako svůj druhý rodný
jazyk. Anglicky jsme se
dorozumívali i se žáky.
Jaký byl váš denní program?
Každý den od pondělí do pátku
jsme ráno chodili do školy.
Nejjednodušším dopravním
prostředkem v Kodani je kolo,
takže jsme do školy jezdili
každý den na kolech. Vždy jsme
přišli do školy, kde pro nás již
měli program, navštěvovali jsme
vyučovací hodiny, dívali jsme
se, jakým způsobem se tam učí,

takhle jsme měli denně tři až
čtyři hodiny. Paní ředitelka a pan
zástupce nám také ukázali
prostory školy, jak to ve škole
chodí, jaký je jejich denní režim.
Také jsme jedli v jejich školní
jídelně a odpoledne jsme měli
volný program pro sebe.
Co vás na Dánsku nejvíce
zaujalo?
Nejvíce mě zaujalo to, že
i když je to severský národ,
často tam prší a je tam zima,
jsou Dánové velmi pozitivní.
Pořád se na vás smějí a mají
pozitivní přístup k životu. Byla
jsem překvapena koly, protože ty
mám spojené s Nizozemskem.
Na každém rohu byla kola,
všichni jezdili na kolech, ať už
v obleku, nebo v teplákách,
jednoduše tak, jak každý
potřeboval. Líbilo se mi, jak
maminky vyzvedávaly své děti
ze školky: naložily je do vozíku
před kolem a jely domů. A také
mě překvapila jejich vysoká
úroveň angličtiny.
Jaké jsou rozdíly mezi českými
a dánskými školami?
Je to trochu složitější, jelikož
jsme nebyli na klasické základní
škole, jako je tady. Byli jsme
na speciální základní škole,
kterou navštěvují žáci
s poruchami učení. Jednalo se
o základní školu, která
pod sebou měla další školy,
ze kterých se každá zaměřovala
na něco jiného. Jedna škola se
například věnovala dětem
s autismem, druhá škola dětem
s psychickými poruchami. My
jsme byli na škole zaměřené
na děti s ADHD a na děti
s agresivními sklony v chování.
Škola měla jen šedesát žáků,
v každé třídě bylo maximálně
pět žáků, učitel a dva až tři
asistenti. Občas se totiž stalo, že
se dítěti něco dělo v hlavě, mělo
výbuch nebo nechtělo pracovat,
takže asistenti zde byli od toho,
aby si s takovou situací poradili.
V klasických základních školách
v Dánsku až do osmé třídy
nemají známky, dostávají pouze
slovní hodnocení, takže mnohdy
jsou velmi překvapeni

známkami, které dostávají. My
v Česku skládáme přijímací
zkoušky na střední školy, ale
v Dánsku skládají i závěrečné
zkoušky na konci devátého
ročníku a podle výsledků si volí
střední školu. Každému zkoušky
ukážou, na jakou školu by měl
směřovat. Neskládají zkoušky
z jednotlivých předmětů, nýbrž
z širších oblastí. Dostanou téma,
o kterém musí mluvit z hlediska
všech předmětů. V Dánsku se
snaží jednotlivé předměty co
nejvíce propojovat. Dalším
rozdílem je pracovní úvazek
učitelů. U nás v Česku je to
dvacet dva hodin týdně,
v Dánsku ale musí učit dvacet
pět hodin. U nás vedení školy
také učí žáky, v Dánsku ne.
Na velmi vysoké úrovni je tam
takzvaný národní vzdělávací
portál. Je vytvořen dánskou
vládou a najdete na něm
rozpracovaný každý předmět
pro každý ročník. To znamená,
že když se učitel chystá
na hodinu, na portálu najde
osnovu toho, co musí s žáky
probrat, a veškeré učební
materiály. Takže děti v devátých
ročnících napříč celým Dánskem
by měly být na stejné úrovni
a mít probrané stejné učivo.
U nás je v tomto volnost, my
sice máme rámcové vzdělávací
programy, ale každá škola si
poté již vytváří vlastní obsah
předmětů, které bude učit.
V Dánsku mají přesně stanovená
témata, takže v tom poté není
takový zmatek, jaký občas bývá
u nás.
Udělaly děti na vás dojem?
Je to opět těžké posoudit,
protože jsme nebyli na škole,
jako je ta naše. Byly to děti
s problémy, ale i přesto musím
říct, že byly velmi zdvořilé. Žáci
se s námi zastavili, mluvili
s námi anglicky a vždy nás
přivítali ve třídě. Byly tam i děti
s velice osobitým stylem
vyjadřování, ale nemyslely to
zle. Celkově na mě žáci udělali
moc dobrý dojem, už jen proto,
že nebyli plaší a pobavili se
s námi. Tady je to naopak, žáci
se stydí mluvit anglicky.
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Navštívili jste i nějaké
památky? Pokud ano, jaké?
Nejvíce památek jsme navštívili
hned první den po příletu
v neděli. Půjčili jsme si kolo,
stáhli jsme si aplikaci a rozhodli
se Kodaň projet na kole.
Navštívili jsme královský palác
a sochu malé mořské víly
z příběhu Hanse Christiana
Andersena, který pochází
z Dánska. Také jsme byli
s místními žáky a učiteli
na výletě. Navštívili jsme
zábavní park Tivoli a místní
restaurace s dobrým jídlem.
Ve škole mají jeden den v týdnu,
kdy výuka probíhá mimo školu
a jedou na výlet. Tím, že mají
jen pět žáků ve třídě, nasednou
do školní dodávky a mohou jet
kamkoliv. Navštívili jsme hrad,
kde shodou náhod probíhala
výstava k příležitosti životního
jubilea dánské královny. Byly
tam vystaveny například její šaty
a mohli jsme se dočíst o jejím
životě. Známe mnoho informací
o britské královně, ale o dánské
královně nevíme téměř nic,
takže jsme se o královně
Margrethe mnohé dozvěděli.
S žáky jsme se procházeli
po hradě, zatímco se učili
o historii a kladli učitelům
otázky. Dalším zážitkem byla
plavba kanálem, propluli jsme
celou Kodaní, takže jsme
památky viděli také z lodi.
Plavba trvala přibližně hodinu.
Vyzkoušela jste nějaké tradiční
pokrmy?
Před cestou jsem hledala, co je
typickým dánským jídlem,
jelikož jsem to nevěděla. Je to
takzvaný otevřený sendvič.
Jednoduše řečeno, vezmete si
libovolné pečivo a na něj si dáte,
co chcete. Ať už maso se
zeleninou, dresink nebo šunku.
Je to takový chlebíček, jen si
na něj můžete dát cokoliv.
Kromě otevřeného sendviče
jsem ochutnala koule z mletého
masa, což je také jejich typické
jídlo. Je to podobné jako
švédské kuličky z IKEI a velmi
mi to chutnalo. Touhle dobou se
mluví o takzvané dánské nové
kuchyni, jelikož se snaží
v Dánsku o něco posunout.
Z této nové kuchyně jsem
v restauraci vyzkoušela trhané
telecí maso se salátem a s
brusinkami na víně.

pokračování na další straně
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Je něco nového, co jste se
o Dánsku dozvěděla?
Abych byla upřímná, tak jsem
toho předtím moc o Dánsku
nevěděla. Znala jsem Andersena,
věděla jsem, že je tam království
a že z Dánska pochází lego. Ani
jsem netušila, že se Dánsko
skládá z tolika ostrovů.
Nevěděla jsem, že je Dánsko tak
málo osídlené, jelikož jsme byli
pouze v Kodani, kde je obyvatel
nejvíce. Nevěděla jsem, že se
tam tolik jezdí na kolech.
Seznámila jsem se s přístupem
k životu jménem hygge. Je to
o tom, jak si vybavíte svůj
domov a pracovní prostředí,
abyste se cítili uvolněně a dobře.
Připodobnit se to dá k tomu,
jako kdybyste si byt vybavili
nábytkem IKEA na ještě vyšší
úrovni. Ve sborovně nemají
světelné panely, ale spuštěné
lampy nad stoly, aby měli přítmí.

Ve sborovně najdete gauč, stolky
s křesly a hodně květin. Je to
proto, aby se cítili dobře a měli
pozitivní přístup k životu.
Nevěděla jsem, že Dánové jsou
považováni za nejšťastnější lidi
na světě. Byla jsem také hodně
překvapená módou, kterou
v Dánsku mají. Dáni jsou
narozdíl od Čechů více otevření
a pokud se někdo obléká
odlišně, nijak ho nesoudí. I mezi
pedagogy byla učitelka, která
měla hodně tetování po těle
a nosila čepici, ve které i učila.
Zkrátka nehodnotí člověka podle
toho, jak vypadá. Ve stylu hygge
jsou naučení nosit to, v čem se
cítí pohodlně. Takže na mnoha
lidech můžete vidět vytahané
tepláky, pytlové halenky, ženy
nenosí nic vypasovaného a šaty
jsem na ženách neviděla vůbec.
Je to ovlivněno také tím, že
neustále jezdí na kolech. Rifle

mají vždy zastrčené v botech
a pro pohodlnost často nosí
gumáky. Tímto jsem byla velmi
překvapena.
Jaký nejlepší zážitek jste si
z Dánska odnesla?
Mým největším zážitkem byla
každodenní jízda na kole. Tím,
jak byli lidé pozitivní, mi ani
nevadilo, že jedu v zimě
a v dešti, jen jsem se usmívala.
Tady bych v životě na kole
v dešti nevyjela. Dalšími zážitky
byly určitě plavba a dobré jídlo.
Užila jsem si také celkovou
komunikaci s lidmi pomocí
angličtiny.
Jak byste celkově zhodnotila
pobyt?
Bylo to velmi inspirativní. Vždy
říkám, že je důležité inspirovat
se, když někam jedete. Ať už
tím, co tam je či není,

nebo rozdílem mezi zeměmi.
Pobyt hodnotím také jako
motivační, člověk získá motivaci
k učení tady, něco změní a něco
do výuky přidá. A hlavně si zase
připomene, jaký smysl má učení
se angličtiny, protože bez ní
bychom se ve světě nedomluvili.
Beru to i jako poznávací pobyt,
nikdy předtím jsem v Dánsku
nebyla, takže jsem toho i hodně
poznala.
Plánujete se do Dánska někdy
v budoucnu vrátit?
Určitě bych znovu chtěla
navštívit Kodaň, ale chtěla bych
se podívat i na jiné ostrovy než
hlavní město. Dánsko a Dánové
na vás působí hodně pozitivně.
Kam pojedete příště?
Příště mám v plánu Španělsko
a nejspíš to bude na jaře 2022,
pokud nám to dovolí
koronavirus a jiné okolnosti.

Participativní rozpočet a školní merch
První číslo školního časopisu
ve školním roce 2021/2022 je
hlavně o rozhovorech, proto vám
přinášíme další, a to opět s paní
učitelkou Bartuskovou, která
vede společně s panem učitelem
Schreierem školní parlament
a také se podílela na vzniku
školního merche.
Paní učitelko, hned na úvod
bychom se zeptali, co nám
řeknete o participativním
rozpočtu?
Tento projekt jsme chtěli
zrealizovat již dlouho, ovšem
kvůli situacím spojeným
s Covidem to nebylo možné.
Teď už se konečně povedlo.
Princip je jednoduchý - vedení
školy se rozhodlo, že uvolní
částku 20 000 Kč na pořízení
něčeho, co žákům zde chybí,
něčeho, co by zde na škole
uvítali. Samotní žáci mohli
během dvou týdnů psát své
nápady do Google Formuláře.
Na základě těchto odpovědí
musím uznat, že takové nápady
by ani nás samotné pedagogy
nenapadly. Jsme moc rádi, že se
mnoho žáků na tomhle projektu
podílelo a že měli tolik skvělých
variant využití této částky.

Jakým způsobem se žáci
o projektu dozvěděli?
Protože se naše škola čím dál
více rozrůstá jak počtem žáků,
tak i velikostí, jsem nesmírně
ráda za parlament tvořený
samotnými žáky. Ti projekt
ve své třídě představili a dali
na nástěnku QR kód, přes který
mohli žáci hlasovat.
V jaké jste teď momentální fázi
projektu?
Ze všech nápadů jsme vybrali ty
největší favority. Vedení školy
má návrhy u sebe a je to
momentálně ve fázi
rozhodování.
Je to podle vás správná cesta,
jak zapojit žáky do rozhodování
o těchto věcech?
Jednoznačně ano! V tomto
případě nejde o peníze samotné,
protože ty jsou pouhým
prostředkem. Jde spíše o to, aby
měli žáci pocit sounáležitosti se
školou. Vždyť je to místo, kde
tráví velké množství času, proto
mi přijde férové, aby dostali
tuhle možnost rozhodnout
o něčem, co jim přispívá k větší
spokojenosti a pocitu bezpečí
a integrity. A také více hlav více
ví, ty nápady byly opravdu

dobré a i nám pedagogům
otevřely oči, že je vždy co
zlepšovat. Do budoucna si
dokážu představit projekt
participativní rozpočet i vícekrát
do roka.
Nyní se přesuneme ke školnímu
merchi. Co to vlastně je a jak
nápad vznikl?
Školní merch jsou různé
výrobky s určitou značkou,
logem. V tomto případě s logem
naší školy. Tento nápad dostal
náš pan ředitel a myšlenka je
velmi zajímavá. Začali jsme
spolupracovat se společností
Schools United - je to
internetová stránka věnující se
právě těmto věcem. My jsme je
oslovili s poptávkou na školní
merch, domluvili jsme se, oni
vytvořili pro nás tři návrhy
školního loga a poslali nám je.
My jsme opět prostřednictvím
žáků v parlamentu a Google
Formuláře vybrali to nejlepší
logo.
Co si tedy mohou nejen žáci, ale
i rodiče a vlastně kdokoliv
koupit?
Je toho poměrně hodně,
z oblečení třeba trička, tílka,
mikiny, polo trička, tepláky,
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kraťasy, dále pak sportovní vaky,
tašky, čepice či termohrnky.
Na jaké další akce školy se
můžeme těšit?
Jsme moc rádi, že nám zatím
situace dovoluje uspořádávat
akce, které loni nebyly. Je jich
celkem dost, ovšem pokud se
budeme bavit o akcích
realizovaných samotným
parlamentem, nejbližší akcí je
charitativní týden v únoru
a svatý Valentýn. Společně
s panem učitelem Schreierem
bychom chtěli také uspořádat
neformální setkání v rámci
zástupců parlamentu, kde
bychom se jedno odpoledne
sešli, popovídali si a třeba
bychom nabídli těmto studentům
něco navíc z výuky, například
ukázku tvorby 3D tisku. Vše ale
závisí na situaci spojené
s momentálním opatřením.
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Jobshadowing v Portugalsku
Portu, ráji tohoto skvělého vína!
Moc jsem si pochutnala.
Jaké panovalo v té době počasí?
Měli jsme velké štěstí,
protože podle místních
na začátku listopadu většinou
prší a je zima, my ale měli
krásných 20 stupňů a sluníčko
ještě dost hřálo.

V rámci programu jobshadowing
se čtveřice našich učitelů vydala
do Portugalska na pracovní
výjezd. Konkrétně šlo o paní
učitelku Liškovou, paní učitelku
Seidlovou, pana učitele Nevřelu
a pana učitele Žvaku. Proto se
naši reportéři zeptali na tuto
velmi přínosnou zkušenost paní
učitelky Mgr. Veroniky
Seidlové.
Paní učitelko, jaký je váš
nejkrásnější zážitek
z Portugalska ?
Obecně ráda cestuji, takže už to,
že jsem byla v Portugalsku, byl
jeden velký zážitek. Ale tím
nejkrásnějším momentem
pro mě byl západ slunce
nad Atlantikem, kam jsme si
odpoledne zajeli. To byla
nádhera.
Jak dlouho vám cesta zabrala?
Letěli jsme z Vídně do Porta
a let trval 3,5 hodiny. Na cestu
tam jsme měli štěstí na výhledy.
Letěli jsme odpoledne, takže
jsme mohli shora sledovat
zasněžené vrcholky Alp.
Kde jste byli ubytovaní?
Byli jsme ubytovaní přímo
v Braze, nedaleko školy, kterou
jsme celý týden navštěvovali.
Byl to hezký skromný hotel,
ve kterém byli ubytovaní
studenti z celé Evropy, kteří
pobývali v Braze v rámci
programu Erasmus+.
Jednalo se tedy o základní školu
v Braze?
Byl to komplex několika budov mateřské, základní a střední
školy. Navštívili jsme všechny
a viděli běžné třídy, kde výuka
probíhá v podstatě stejně jako
tady, ale navštívili jsme také
speciální třídy, které byly
zaměřeny na hudbu a tanec. Tam
to fungovalo tak, že dopoledne
probíhaly individuální lekce
(taneční nebo na hudební
nástroje). Běžnou výuku jako
matematiku, portugalštinu,
zeměpis a další předměty měly
pak odpoledne. Další speciální
třídy byly například
pro nevidomé děti, kde jedna

z tříd vypadala jako malý byt
a děti se učily dovednostem
pro běžný život, aby mohly být
samostatné. Po celý týden nás
překvapila disciplinovanost
všech vůči covidovým
opatřením. Žáci i vyučující
nosili roušky po celou dobu
výuky, dokonce i během
tanečních lekcí a při zpěvu. Také
v dopravních prostředcích nikdo
neměl roušku pod nosem v tomto ohledu jsou Portugalci
velmi disciplinovaní.
Zaujala nás myšlenka
individuálních lekcí
zaměřených na hudbu.
Ano, to mne jako učitelku
hudební výchovy také. Jedná se
o děti, které složily talentové
zkoušky a které se chystají
na profesionální dráhu v hudbě
nebo tanci. Není to ovšem
zadarmo, tvrdě dřou a školu mají
až do 5 odpoledne.
Jaká je tam kvalita učiva?
Mluvila jsem o speciálních
třídách například pro nevidomé
děti. V takových třídách to není
jen o té látce samotné, jako
naučit se počítat, ale učili je také
věcem pro běžný život - vařit,
prát a další běžné úkony, aby
v budoucnu s těmito věcmi
i přes jejich hendikep neměly
problém. Pro vyučující tohle
musí být nesmírně těžké propojit
nezbytné znalosti látky
s praktickými věcmi. Samotní
učitelé vyžadují ohleduplnost
k těmto dětem u všech žáků v šatně se nesmí válet aktovky
na zemi, aby náhodou dítě
nezakoplo. A samotná kvalita
výuky je na podobné úrovni jako
u nás. Další věcí, která mě dost
překvapila, byla přestávka, kdy
žáci měli možnost chodit ven,
a žáci od páté třídy výše se
mohli pohybovat po areálu školy
bez dozoru - podle učitelů jsou
děti na druhém stupni natolik
rozumné, že dohled dospělého
nepotřebují.
Je jejich pedagogický sbor
podobný věkem i zkušenostmi
tomu našemu?
Mají tam více starších kolegů,

ale neměli jsme možnost vidět
všechny, neboť se jedná
o komplex několika budov. Mají
tam také sborovnu spojenou
s kavárnou, ale víceméně jsou
o přestávkách spíše
v kabinetech.
A co jazyková stránka?
S námi se bez větších obtíží
bavili učitelé i žáci anglicky,
ovšem mezi sebou se
samozřejmě bavili portugalsky.
Bylo zajímavé poslouchat jejich
jazyk, je velmi specifický.
Kromě toho učitelé na škole
využívají metody CLIL, což
znamená, že například v hodině
matematiky se uplatňuje cizí
jazyk, v tomto případě
angličtina. Navíc škola měla
i mnoho zahraničních studentů,
podle ředitele školy až 23
různých národností. V minulosti
mělo Portugalsko mnoho kolonií
a to se promítá i do dnešní doby
- měli jsme možnost vidět žáky
z Brazílie, Angoly a mnoha
dalších.
Překvapilo vás něco
na Portugalsku?
Říká se, že obyvatelé jižních
zemí jsou více uvolněnější
a tolik nespěchají, což mohu
potvrdit. Kromě toho jsou velmi
ochotní. Například jsme si
nevěděli rady s lístky na metro
a jelikož jsme tak trochu
vypadali jako zmatení turisté,
okamžitě nám nabízeli pomoc
s úsměvem na tváři. To mi zde
dost chybí. Jsou také velkými
milovníky kávy, kterou
mimochodem mají
v Portugalsku výbornou!
Dokonce se nám svěřili, že
klidně přijdou někam později,
než aby vynechali vychutnání si
skvělé kávy - to se mi moc líbí.
A co tamní kuchyně?
Vyzkoušela jste nějakou místní
specialitu?
Bohužel ta mě moc nenadchla.
Samozřejmě měli také mořské
plody, ovšem na ty já moc
nejsem, takže jsem si spíš
vybírala italskou kuchyni.
Ovšem portské víno bylo skvělé,
vždyť jsme byli v samotném
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Pokud se ještě vrátíme k tomu
hlavnímu, a to škole, jak jsou
na tom platově?
Sice mají kolem 600 euro
měsíčně, ale celkově tam mají
dražší ceny. Proto podle mě je
naše životní úroveň vyšší než
jejich. Také mě překvapilo, že
od 50 let se učitelům snižuje
úvazek právě kvůli vyššímu
dosaženému věku, přičemž plat
mají stejný. Jen se snižuje
množství práce, což je pro mě
zajímavé řešení.
Navštívili jste i okolní města či
vesnice?
Ano, měli jsme možnost
navštívit nádherné město Porto,
Národní park Geres a také okolí
Bragy.
V Portugalsku jsou velice
krásné památky. Jaké jste zde
navštívila?
Braga, která je 3. největším
městem Portugalska (po
Lisabonu a Portu), je nádherné
historické město. Centrum je
doslova protkané památkami,
kostely. Na mě osobně nejvíce
zapůsobila poutní místa Bom
Jesus do Monte a Sameira, která
jsou v kopcích nad Bragou.
Kromě památek je tady také
opravdu nádherná příroda.
Kdybyste měla možnost navštívit
podobným způsobem další
školy, v jaké zemi by to bylo
a proč?
Mě velmi zaujalo povídání
o Dánsku od kolegů, kteří tam
byli v září. Zajímají mě rozdíly
v jejich životním stylu,
protože podle slov kolegů
i když žijí v ponuré zemi, kde je
málo sluníčka, což je alespoň
pro mě jeden z nejdůležitějších
faktorů ovlivňujících moji
náladu, jsou stále veselí
a šťastní.
Dokážete si představit možnost
opačnou, tedy že by Portugalci
přijeli k nám do školy?
Tuhle nabídku jsme jim
samozřejmě dali, ovšem jejich
ředitel hodně spolupracuje
s českými školami a zná náš
učební systém, proto to podle
jejich slov zatím není aktuální.
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Robotika a Klub nadaných
Paní učitelka Mgr. Natálie
Nevřelová se dlouhodobě
zabývá výukou obohacenou
o robotiku, tedy ozoboty,
rozšířenou realitu a dash roboty.
Je také pravidelnou účastnicí
workshopů a konferencí. Navíc
vede společně s paní učitelkou
Fojtíkovou Klub nadaných dětí.
Proto jsme se s paní učitelkou
na tato témata bavili a vznikl
z toho příjemný rozhovor.
Paní učitelko, vysvětlete nám,
jak se dá zpestřit výuka pomocí
robotů.
Výuka se dá zpestřit různými
způsoby, v tomto případě
přibližuje žákům učivo jinou
formou. Ať už to jsou ozoboti
nebo třeba virtuální realita, tyto
aktivity nutí děti logicky
přemýšlet v souvislostech. Navíc
dnešní doba je o technologiích,
tak proč je nevyužít k užitečným
věcem? Ovšem je třeba si
uvědomit, že roboti ve výuce
jsou opravdu jen zpestření a ne
nahrazení výuky.
Do jakých předmětů se dá práce
s takovými technologiemi, ať už
aplikacemi či roboty, využít?
Podle mě se dají takové aktivity
využít v každém předmětu,
protože věřím, že každý předmět
lze obohatit něčím takovým.
Mnoho předmětů se může
věnovat informacím z předchozí
látky, kterou díky ozobotům
nebo aplikacím pro rozšířenou
realitu mohou krásně zopakovat.
Možná kromě tělocviku, tam to
uplatnit přece jenom moc nejde.

Robotika celkově je ve výuce
přínosná. Jsou i nějaká
negativa na základě Vašich
zkušeností?
Přece jen se stále jedná o určitou
technologii, které se občas
vybije baterie, občas ozobot
změní nečekaně směr, i když byl
naprogramován správně - to
může být zvlášť u menších dětí
demotivující moment, protože se
jim povedlo splnit zadání, ale
robot jel jinam.
Naše škola dlouhodobě
začleňuje tyto aktivity do výuky.
Co ale ostatní školy?
Upřímně jsme s kolegy vždy
překvapení, jaké jsou rozdíly
mezi jednotlivými školami - a to
se teď nebavíme o financích, ale
spíše i o povědomí
nejzákladnějších aplikací
využitelných do různých
předmětů, například Kahoot
nebo Socrative. Pro nás jako
učitele, žáky i rodiče to jsou
známé aplikace, mnoho škol je
ale vůbec nezná. Také jsme se
setkali s tím, že na škole není
wifi připojení - to se potom
těžko může pracovat s iPady,
počítači a různými aplikacemi.
Proto jsem moc ráda, že u nás
na škole takové vymoženosti
máme a umíme s nimi pracovat

my i žáci. Je to hlavně
díky vedení školy, které tuto
techniku umožňuje, výuka se
tedy stává interaktivnější
a zábavnější. Pořádáme také
různá inspirativní odpoledne,
kde si s kolegy sdílíme své
zkušenosti s různými
aplikacemi.
Pojďme se nyní bavit
o nadaných žácích. Jak se
pozná nadané dítě?
V první řadě je důležité si
uvědomit, že existuje několik
typů nadání. Já osobně na první
pohled nadané dítě nepoznám, je
třeba jej dlouhodobě pozorovat.
Jelikož učím na prvním stupni
a ten kontakt s dětmi mám velmi
blízký po celou dobu, je
jednodušší nadaného žáka
poznat. Takové dítě není jen
chytré, ale vyniká například i ve
verbálním projevu, v jazykovém
citu nebo při hodinách výtvarné
výchovy. My se snažíme
ve škole s takovými dětmi
pracovat. Je to pro nás důležité,
neboť žák by se měl cítit
ve výuce dobře a motivovaně.
Mnoho lidí zapomíná, že i žák
s vyšším IQ se může v hodinách
trápit, protože typ nadání, který
u něj vládne, není správně
rozvíjen.

Naše žákyně jsou se svým týmem mistry světa
Naše škola má žáky vynikající
v různých oblastech, například
ve sportu. Pokud se k tomu ještě
přidá nálepka titulu mistrů světa,
jsme o to více potěšeni! Laura
Janošová a Vanda Plačková,
žákyně 4.A, se již 4 roky věnují
mažoretkám v hlučínském klubu
MK Ballerisimo. Tento klub se
již řadu let pyšní tituly mistry
světa, Evropy i České republiky
a řadí se tak mezi světové špičky
v tomto krásném a náročném
sportu. Takový počin nemůže
zůstat bez povšimnutí, proto
jsme s holkami udělali rozhovor.
Proč jste si vybraly zrovna tento
sport?
Nám se na tom líbí ta elegance
a krása, protože u mažoretek je
důležitá plynulost pohybu
a kombinace tance a techniky,

což můžeme přirovnat například
k moderní gymnastice.
V jaké kategorii soutěžíte?
Odvíjí se to od věku - přípravka,
littlekadetky, kadetky, juniorky
a seniorky. My jsme
momentálně v kadetkách, což je
pro děvčata od 8 do 11 let.
Kdy a kde se mistrovství světa
konalo?
Konalo se to letos v Praze,
konkrétně 22. října.
Které země se Mistrovství
zúčastnily?
Včetně nás bojovaly o titul 4
země. Pro nás největší
konkurencí byly Rusky, které
byly velmi dobře připravené
a měly krásnou choreografii.

Jaký jste měly pocit, když jste si
uvědomily, jak velký úspěch jste
dokázaly?
Bylo to opravdu nečekané, nám
to hned nedošlo, to člověku
začne docházet až po několika
hodinách, dnech.
Jak často máte tréninky?
Tréninky jsou 3x týdně, kde
pilujeme techniku, fyzičku
a choreografii.
Chtěly byste se tomuto sportu
věnovat profesionálně?
Nejspíš ano, ale to je ještě
daleko.
Jaká soutěž vás čeká v nejbližší
době?
Memoriál Jiřího Necida, který se
koná v únoru.
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Existují nějaké pomůcky
ve škole, které by rozvíjely
u těchto žáků jejich nadání?
Samozřejmě máme jak
na nižším, tak i na vyšším stupni
mnoho edukačních pomůcek,
deskových her, knih i metodiku
pro učitele, jak poznat nadaného
žáka a jak s ním správně
pracovat.
Jsou tito žáci správně
motivováni nebo naopak
limitováni?
Můj názor je takový, že ne
všichni pedagogové umí s těmito
žáky pracovat. Jedná se
samozřejmě o dlouhodobý
trénink a spoustu metodiky,
abychom to uměli vyzdvihnout
na kvalitní a zároveň přínosnou
hodinu pro učitele i žáka,
protože od takových žáků se
můžeme i my mnoho naučit.
Bohužel české školství nemá
tolik prostředků k tomu,
abychom nadaným dětem
umožnili úplný rozlet.
S Klubem nadaných dětí jste
navštívili Knihovnu města
Ostravy. Jak se akce vydařila?
V knihovně byl pro nás
nachystán pěkný a bohatý
program, děti byly nadšené. To
je v podstatě cílem každé
exkurze či workshopu
pořádaného na naší škole skvělý zážitek. V říjnu probíhal
workshop s 3D tiskárnou, kterou
máme na škole a která umí
vytvořit na základě jednoduché
aplikace úžasné výtvory. Žáci
mají tedy možnost se vzdělávat
i v jiných oblastech
a obohacovat své dosavadní
znalosti a dovednosti.
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Podzimní sběr papíru
Jsme moc rádi, že letos nám to
konečně vyšlo a uskutečnil se
sběr starého papíru. Žáci i rodiče
si trpělivě vše střádali všude
možně, aby nakonec donesli
neuvěřitelné množství.
Po sečtení z toho vznikla necelá

hmotnost legendární Tatry 815 téměř 15 tun, přesněji 13 310 kg.
Jednotlivé třídy i žáci byli za své
sběračské schopnosti právem
odměněni a celková akce byla
velmi vydařená. Těšíme se
na další ročník!

Adaptační kurz 6. ročníků

Adaptační kurz 1. ročníků

Svatomartinský charitativní den

Adaptační kurz žáků 4. ročníků

Legenda říká, že svatý Martin se
na cestě do vojenského tábora
za velmi mrazivého dne podělil
s žebrákem o svůj plášť, který
mečem přeřízl na dvě poloviny.
Tohle krásné gesto
dobrosrdečnosti bylo motivem
pro uspořádání již u nás
tradičního svatomartinského
charitativního dne. Žáci prvního
stupně doma se svými rodiči
napekli velké množství sladkých
mlsání, která si mohli žáci
i učitelé koupit za symbolickou
desetikorunu. Všem moc
chutnalo, o čemž svědčí
i výsledná částka - 10 000
korun! Tuto krásnou sumu pak
naše škola předala Charitnímu
domovu pro seniory

v Ludgeřovicích. Děkujeme
všem, kteří se do této akce
s krásným posláním zapojili.

Krabice od bot
S příchodem Vánoc se
každoročně koná projekt
s názvem Krabice od bot,
do nějž se naše škola již několik
let zapojuje. Cílem tohoto
projektu je obdarovat potřebné
děti různými dárky, které jim
zvednou náladu a vykouzlí
úsměv na tváři. Letos jsme se
rozhodli podpořit sběrné místo
v Ostravě, konkrétně středisko
Diakonie ČCE. Žáci buď
za třídu nebo za sebe či rodinu
mohli nosit do školy dárky, které

byly vždy určené buď klukovi
nebo holce v jisté věkové
kategorii. Dárky se pak zabalily
do krabice od bot či jiné krabice
podobné velikosti. Dárek se poté
opatřil vygenerovaným kódem
a tyto dárky žáci nosili do foyer
školy, kde v pátek 3. prosince
naši školníci naložili školní auto
a vyrazili směr Diakonie ČCE
v Ostravě. Že jsou naši žáci
i rodiče štědří, to dávno víme,
ovšem takové množství nás
velmi dojalo. Rádi bychom

poděkovali všem, kteří se
do projektu zapojili a udělali tak
radost dětským tvářím.
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Rozhovor s učitelkami z Dánska

Již v předchozích článcích jsme
vás informovali, že naši
pedagogové měli možnost
vycestovat do kodaňské školy
a nasbírat mnoho zajímavých
zkušeností. Na začátku listopadu
pak přijely Wiebke von der
Huelst a Anne Sejer Bro, dvě
učitelky z Dánska, k nám
podívat se, jak vypadá naše
výuka. Určitě by bylo zajímavé
srovnání těchto odlišných
vzdělávacích metod a postupů
mezi oběma školami. Zeptali
jsme se proto na dálku na pár
otázek a jsme moc rádi, že paní
učitelky nám poskytly tento
zajímavý rozhovor.
How long have you taught and
what is the name of your
school?
Wiebke: The name of our school
is Behandlingsskolerne, the
department is called Kompasset
(The compas). I have been
teaching since 2014.
Anne: I have been teaching for 8
years. I worked the first 3 years
as a teacher in a public school
and have been at
Behandlingsskolerne for the last
5 years.
What are your hobbies and
interests?
Wiebke: My hobbies are going to
Pilates, swimming, traveling and
spending time with friends and
family.
Anne: I love hiking and traveling
and if I can combine the two
hobbies I feel blessed. I love art
and culture and of course
spending time with my
wonderful family and friends.
For our school it was a great
opportunity and experience to
spend a beautiful week at your
school and know your school

education system, lifestyle and
many others. You have been
here too. What kind of feelings
about the journey in
Ludgeřovice did you have? Any
surprises (positive and negative
too)?
Wiebke: It was a great
experience, only positive things.
We have seen so many
interesting things in Ludgeřovice
besides your school, like the old
steel factory, beautiful nature
and of course having dinner on
St. Martin's day! The students
and staff at your school were so
nice and welcoming that we had
the best time and we look
forward to continuing our
school-partnership with you.
Anne: It has been a very unique
experience to visit your school
and experience both the cultural
difference but most of all the
likeness in the way both
countries approach teaching.
We know that you are a teacher
of special education. Why did
you choose this kind of school?
Wiebke: I have been teaching at
a regular school the first two
years. When I was a new
teacher, I had 10 hours a week
with children with special needs,
but who went to a regular
school. Those hours were a lot
of fun and I got to know my
students with special needs
better than the kids I had in my
regular class. I loved that I could
see every day that I was making
a difference for them. That is
why I chose to work at a special
education school, and I still feel
like I am making a difference
every single day. I like it a lot
that I only have 8 students and
that I have the time and
opportunity to help them with
more than “just” learning about
the subjects in school, but also
with things that are important in
life.
Anne: During my first 3 years of
teaching in a public school I met
quite a few kids that had special
needs. Though I knew how to
make their school experience
better, I could only be at one
place at a time, and because
there were so many students, it
was very hard to give the
necessary support that was
needed to the kids with special
needs. I found that very
frustrating. At
behandlingsskolerne I found
a workplace, where the kids
needs where met in a scale that
for me was unseen in the public
school system. I feel much more
fulfilled being able to work

around and with the individual
student to try to secure the best
school experience and help them
grow at a more personal level.
Have you seen many
differences between your
school, country and us?
Wiebke: We were surprised how
many similarities we have seen
between your school and schools
in Denmark. There were only
small differences like that your
students call you “teacher” while
in Denmark they call us by our
first name.
Anne: There were of course
many small differences between
the systems, but most of all
i was taken by surprise by all the
similarities.
Are the children happier in
special classes?
Wiebke: Our students have tried
to be included in regular
schools, often at many different
schools, but for them it was very
difficult. They could not focus
and concentrate, and they had
a difficult time making friends.
We also have integration in our
school system and there are
many students with special
needs, who can go to a regular
school, but there are also other
children who find it too hard and
stop going to school. Then they
come to us and can get the help
they need.
What does hygge mean to you?
Is it an important part of your
life?
Wiebke: Hygge is a very
important part of my life! It is
also impossible not to
do anything with hygge when
you live in Denmark :-) It is
a time where you either spend
time with yourself or with
people you enjoy hanging out
with, and you try to make this
time as cozy and nice as
possible.
Anne: Hygge is a variety of
moments that differs from
person to person , but also on the
lifestage that one inhabits. At the
moment I have two small kids
and I especially love making
December a time of hygge and
love. Every evening my
daughter, husband, the baby and
I cuddle up in the sofa, where
we light a candle and practise
the Christmas hymn together.
I love those moments, filled with
hygge, togetherness and love.
Did you want to be a teacher
since childhood?
Wiebke: Since I was a teenager,
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I knew that I wanted to work
with children, but I never
wanted to become a teacher.
I wanted to work as a speech
therapist.
Anne: I have always known that
I wanted to work with people,
but I had no idea that I wanted to
teach when I was a kid. After
high school I studied medicine
for a while before I realized that
I preferred teaching.
Our teachers were so surprised
by English skills in your
country. Even the homeless
spoke lovely english! Because
many newspapers, TV shows
and the others are in English.
But what about Danish? Isn't it
in the background?
Wiebke: Denmark is a small
country that is dependent on
being able to speak English.
Especially in Copenhagen,
people are really good at
speaking English because it is
a very international city, with
lots of tourists, international
people and companies and
culture from all over the world.
Danish is still a very important
language to the Danes and they
listen to Danish music and watch
Danish TV-shows as well. The
international movies and TV
shows are in English, but with
Danish subtitles.
Did you try a typical Czech
food. Was it good or you are not
used to these tastes?
Wiebke: We had some really
good goulash and even though
I have had it before in Germany,
it tasted better in Czech! I like
eating meat and gravy, so it was
really good food. What I am not
so used to is the fact that we
haven’t had a lot of vegetables
when we were in Czech. In
Denmark, we almost always eat
vegetables or a salad for a meal.
Anne: I loved the food. I grew
up at the countryside in
Denmark where we ate very
similar food. I most admit that
I was quite out of shape eating
that much meat and gravy so on
my return to Copenhagen I only
ate vegetables, oats and salad for
a week.
Is it possible to involve the
applications or techniques,
which we are working with, to
your education system? Would
it be contributive for you?
Wiebke: Anne and I have
realized during our visit that we
use many of the same techniques
and didactics in Denmark; pretty
much the same way as you do.
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Soutěž v deskových hrách

Soutěž o nejkrásnější obrázek

Deskové hry jsou u nás i ve
světě velmi populární zábavou
již několik generací. Snad každý
z nás se nejednou rozčiloval,
když nám někdo odhodil figurku
těsně před domečkem, nebo se
nasmál nad pantomimou u hry
Activity. Deskové hry jsou
zkrátka nestárnoucí klasikou
a my jsme moc rádi, že
11. října proběhla na naší škole
Soutěž v deskových hrách,
kterou zajistili zástupci Hracího
deskového centra Legie. První
dvě vyučovací hodiny si zahráli
deskovky žáci 4. a 5. tříd a pak
je vystřídali spolužáci z 6. až
8.tříd.
Nejlepší hráči byli odměněni
drobnými hrami a škola získala
deskové hry v hodnotě 12 000
Kč díky projektu MAP II.
Hlučínsko. Tyto hry se mohou
využívat nejen ve školní družině,

Žáci naší školy vyzdobili areál
výstavy, která se konala v areálu
ČSCH v Ludgeřovicích 20. - 21.
11. 2021, svými obrázky,
a zapojili se tak do Soutěže
o nejhezčí obrázek. Všem, kteří
se zapojili do soutěže, patří
pochvala za jejich krásné
příspěvky.
I když tentokrát jsme nemohli
z důvodu covidových opatření
obdivovat překrásnou výstavu,
která je svým rozsahem
vystavovaných druhů ojedinělá
v našem regionu, o čemž svědčí
i mezinárodní účast chovatelů
a dlouholetá tradice.
Chceme touto cestou srdečně
poděkovat členům klubu ČSCH
v Ludgeřovicích za spolupráci.
Vzbuzuje se tak nejen zájem
u mládeže o chovatelské
dovednosti, ale i o dění v obci.
Ještě jednou děkujeme

o přestávkách a v Klubu
nadaných, ale také k motivaci
a rozvoji logického myšlení
v hodinách.

pořadatelům za vynikající
spolupráci a těšíme se na další
ročník výstavy.

Soutěže a akce 2021

Žáci 5. B na farmě Bovine
Díky projektu Skutečně zdravá
škola se třída v přírodovědě
vydala na návštěvu ekologické
farmy Bovine hospodařící
v krásné krajině Hrubého
Jeseníku. Exkurze proběhla sice
online formou, ale i tak to byl
úžasný zážitek pro všechny. Paní
Svobodová žáky provedla
po pastvinách, nechala
nahlédnout do kravína,

seznámila je se všemi zvířecími
obyvateli farmy a děti ji
naoplátku zasypaly spoustou
zvídavých otázek. Už víme, co
znamená slovíčko Bovine, že
každá kravička má své jméno,
dokonce jaký je rozdíl
mezi senem a senáží.
Tato návštěva určitě nebyla
poslední a třída se těší na další
setkání. Copak asi bude za měsíc
na farmě nového?

Pohádky a recitace
v německém jazyce
Dne 8. 12. 2021 se uskutečnila
v Hlučíně soutěž ve čtení textů
v německém jazyce a recitační
soutěž věnovaná dílu Josepha
von Eichendorffova. V kategorii
9. tříd se umístil na 2. místě
Mario Vjačka, 3. příčka patřila
Emě Guřanové a Veronice
Nevímové (všichni žáci z 9. B).
Žákům děkujeme za vynikající
výkon a skvělou reprezentaci
naší školy.

Projekt OKAP
Poslední listopadový den se
skupina 24 žáků z 9. A a 9. B
vydala v rámci projektu OKAP
na Střední školu
elektrotechnickou v Ostravě
Na Jízdárně, aby se tam
seznámila s programem
přichystaným učiteli a žáky
střední školy. Naši deváťáci se
tak seznamovali s elektrickým
obvodem a jeho zapojováním
nebo pájením podle
jednoduchého schématu.

Fotosoutěž Do hlubin studentova
bytí

Workshop - finanční gramotnost

Střední průmyslová škola
stavební, Ostrava a Asociace
středoškolských klubů České
republiky pořádali již dvanáctý
ročník fotosoutěže, která byla
tradičně určena všem
milovníkům fotografování.
Žáci naší školy se zapojili
do této soutěže a v kategorii

Jaké možnosti nám nabízí
platební karty? Co jsou to
investice a do čeho všeho mohu
investovat? Je důležité v dnešní
době mít úspory? Na tyhle
a mnoho dalších otázek
odpovídali žákům druhého
stupně pracovníci společnosti
Broker Consulting, a. s. v rámci

do 18 let se umístila na 1. místě
Marie Kampíková z 9. A.
Věcná cena - tiskárna - jí byla
předána 6. 12. 2021 v Kulturním
domě Akord v Ostravě-Zábřehu
v zastupitelském sále.
Srdečně blahopřejeme
za vynikající reprezentaci naší
školy.
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jejich workshopů zaměřených
na finanční gramotnost.
Prostřednictvím prezentace,
výkladu a her vysvětlovali
mnoho termínů spojených
s financemi, aby žáci měli lepší
přehled o celkové podobě těchto
nezbytných věcí do budoucna.
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Výtvory našich žáků

Tohle číslo našeho časopisu bylo
velmi pestré, obsahuje mimo
jiné velké množství zajímavých
rozhovorů. Věříme, že jste si
s chutí přečetli všechny články
a těšíte se na další číslo stejně
jako my. Děkuji všem
reportérům za jejich práci
a ochotu podílet se na tvorbě
článků. I když nejsou vidět, mají
velký podíl na většině článků,
a to si zaslouží velikou
pochvalu! Jsou jimi Viktorie
Otisková, Valentýna Lukášová,
Lukáš Přeček, Natálie Helánová,
Tereza Florková a Klára
Krakovková. Tito žáci se navíc
podílejí také na tvorbě videí
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na YouTube ZŠ Ludgeřovice,
proto nezapomeňte odebírat
kanál a sledovat nová videa,
kterých, pokud nám to situace
dovolí, bude přibývat.
Michal Adámek

