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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.
V novém čísle najdete informace nejen
o úspěšných projektech a akcích, které již
proběhly, ale i pozvánky a informace na akce,
které nás a naše žáky v prvních měsících
nového školního roku teprve čekají.
Během celého minulého školního roku
jsme se především v ranních hodinách
setkávali na parkovišti před obecním úřadem s
doslova kritickou dopravní situací. Mnohdy
hrozily nejen dopravní nehody, ale také úrazy
žáků a dospělých. O této situaci jsme během
celého roku diskutovali s obecním úřadem a
jsem nesmírně rád, že se nám společně
podařilo vytvořit obratiště s výstupní zónou
pro žáky. Již po prvních dnech provozu je
patrné výrazné zlepšení nejen dopravní

situace, ale také bezpečnosti. Děkuji
především Vám rodičům za dodržování
pravidel bezpečného provozu a plynulosti
dopravy. Dovolte mi, abych závěrem touto
cestou poděkoval vedení obce Ludgeřovice v
čele s p.starostou Mgr. Danielem Havlíkem za
financování této ojedinělé dopravní stavby.
Závěrem přeji v novém školním roce
žákům především úspěch a Vám klid, nadhled a
hezké čtení.

Mgr. Karel Moric
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RekonstRukce “Dolní školy”
V průběhu celého minulého školního
roku probíhala celková rekonstrukce “Dolní
školy”, ve které vzniklo nové oddělení
mateřské školy a tři třídy prvního stupně.
V nově přistavené části přízemí
budovy budou mít 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 je také ložnice, ve které
budou děti odpočívat po zdravém a chutném
obědě. Ve staré části přízemí najdeme
zázemí (šatnu) 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 jsou
vybaveny zcela novým nábytkem či
interaktivními tabulemi jak ve škole, tak i
školce. Třídy tak poskytují krásné, moderní
a hlavně funkční zázemí pro kvalitní rozvoj a
vzdělávání dětí a žáků.
Budova je celkově zateplená, má
novou fasádu a izolované sklepní prostory.
Velkou proměnou prošla také zahrada, na
které najdeme celou řadu dětských
prolézaček, houpaček, dětský kolotoč,
lanové dráhy i trampolíny. Myslíme ale i na
děti školou povinné, pro které je k dispozici
hřiště s umělou trávou. 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 tvoří krásnou
dominantu dolní části obce Ludgeřovice.

Oprava podkroví
VRABLOVEC
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Také v naší mateřské škole Vrablovec
jsme museli během letních prázdnin udělat
opravu části podkroví. Především se jednalo
o výměnu nevyhovujícího WC a přívod teplé
vody.

Na tyto skutečnosti jsme byli několikrát
upozorňováni ze strany hygieny. V části
podkroví se také opravila podlaha, světla,
vymalovalo se a děti mají nový krásný
prostor.

OPRAVA podlahy v kuchyni
záklaDní školy
Dalším velkým dílem byla oprava
podlahy v kuchyni naší základní školy.
Stávající dlažba byla v kuchyni nevyhovující
a přes díry v dlažbě zatékala voda do
přípravné kuchyňky žáků, ve které musel být

celé druhé pololetí pozastaven provoz.
Nevhodná dlažby byla nahrazena speciální
stěrkou Ucrete UD200, která je určena pro
provoz kuchyně.

Modernizace vjezdu do
AReálu školy
Velkou stavební úpravou, která v
areálu školy během letních prázdnin
probíhala, bylo vytvoření “kruhového
objezdu” a navýšení parkovacích kapacit v
areálu školy. V minulém školním roce jsme se
každodenně potýkali s chaosem na
parkovišti, které je před obecním úřadem.
Od prvního záři se tak výrazně změní
příjezd k naší škole. Vytvořením “kruháče” si

slibujeme zlepšení plynulosti dopravy
především v ranních hodinách. Rodiče nově
vjedou do areálu, kde se pohodlně otočí,
vysadí své dítě a mohou pokračovat autem
dále. Jsme rádi, že se vše zdárně a včas
zvládlo. Celou akci zašťítila
obec
Ludgeřovice, které tímto patří velké díky za
financování a úspěšnou realizaci.

a co nás brzy nemine ???
projekt Edison – MAKE FRIENDS NOT WAR

V týdnu od 12. do 16. září bude naše škola

I Vám nabízíme možnost zažít zajímavé

hostit 5 zahraničních studentů v rámci již

odpoledne

tradičního projektu, jehož cílem je podpořit

prezentace.

multikulturní smýšlení žáků a motivovat

A kam se letos s nimi vydáme? Očekáváme

je ke studiu angličtiny. Stážisté navštěvují
vyučovací hodiny a ve svých prezentacích
představují své země.

a

poslechnout

si

jejich

studenty z Jordánska, Grúzie, Tunisu a
Alžirska.

Zveme všechny ve čtvrtek 15. září od 16:00 hodin do naší školní jídelny!!!

LiStOVáNí - PROŽIJTE KNIHU VÍCE SMYSLY!
Dne 14.9. 2016 proběhnou v Obecním domě

Hejlíkem, přičemž jedno bude určeno žákům

v Ludgeřovicích dvě divadelní představení se

nižšího a druhé žákům vyššího stupně.

známými herci Alanem Novotným a Lukášem

Věříme, že se žáci budou skvěle bavit.

SoutĚž ve sbĚru žaludŮ a
kaštanŮ
V letošním školním roce opět proběhne na
naší škole v měsíci září a říjnu soutěž ve
sběru žaludů a kaštanů. Prosíme všechny
žáky, ale také rodiče, aby se zapojili do této
soutěže. Žaludy a kaštany (žaludy zvlášť,
kaštany
zvlášť) budeme vybírat v
prostorách dílen ZŠ Ludgeřovice od pátku
30.9.2016 a pak každý pátek v měsíci
říjnu v době od 7:00 do 8:00 hod.

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
V říjnu
proběhne na Základní škole v
Ludgeřovicích sběr starého papíru. Bude se
sbírat papír (časopisy, letáky, noviny –
nemusí být tříděný, ale nutné svázat). Letos
opět nebudeme brát lepenku.
Sběr
proběhne v úterý 18.10.2016 od 12:00 –
16:00 hod. a ve středu 19.10.2016 od
7:00 – 8:00 hod. Svázaný starý papír se
bude vybírat a vážit v prostorách dílen naší
školy.

AdaptaČní kurz šestých RoČníkŮ
Uskuteční se v termínu od 3.-5.10.2016
v RS Relaxe ve Staré Vsi u Rýmařova.
Cena je stanovena na 1.600,- i s dopravou.
Na programu jsou nejen všechny druhy lan,
lezeckých stěn, týmových aktivit, ale i hry

pro rozvoj týmového ducha, důvěry
či odblokování stresových situací. Děti si
zastřílejí, zahrají v divadle a ve večerních
hodinách je pro ně připravena zábava.

„nováci“ v našeM týMu
V letošním školním roce se náš učitelský sbor rozrostl hned o několik členů, které se Vám
budeme snažit představit. V dnešním vydání se dozvíte něco o dvou paních učitelkách, které
máme nově na nižším stupni. Jednou z nich je Michaela Kryglerová, která je nyní třídní
učitelkou 1.A, a druhou je Natálie Nevřelová, která nahradila v nynější 3. A p. uč. Marii
Schmidtovou (kterou tímto zdravíme a přejeme jí pohodový důchod plný elánu a radosti
s vnoučaty)

Michaela kryglerová

Působí ve školství již 33 let a práce ji stále baví,
vystudovala
pedagogiku,
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Šilheřovicích, Kobeřicích a nejdéle v Hlučíně
(21 let). Je vdaná a má dvě dospělé děti. Má
ráda filmy, přírodu a zvířata, baví ji kreativní
tvoření a rukodělné práce. Nejraději poslouchá
Stinga a Sinatru 

Natálie NevŘelová
Vystudovala Gymnázium v Hlučíně,
poté Ostravskou univerzitu, kterou
dokončila teď v červnu. 7 let hrála
závodně tenis a hraje na klavír.
Studovala půl roku v Holandsku, kde
si zdokonalila angličtinu a naučila se
holandsky. Jejími zájmy jsou sport a
cestování.

NA CO SE TĚšIt PŘíštĚ?
V příštím vydání našeho newsletteru Vám opět přineseme informace o tom, co jsme udělali
nového, co nás čeká, a představíme Vám další členy našeho pedagogického sboru. Doufáme, že
se Vám první letošní číslo dobře četlo.
Za redakční radu Mgr. Petr Stočes

A nezapomeňte nás sledovat na stránkách školy a na Facebooku 

