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Letní škola s 
iPady

Paní učitelky z nižšího stupně si
o prázdninách zkusily, jaké to je
být v roli žáka. Čtyři srpnové
dny strávily na letní škole
v Jeseníkách, kde si samy
vyzkoušely, jak lze využívat
iPady ve výuce jako výukový
nástroj prohlubující výuku.
Pracovaly nejen s aplikacemi,
které jsou již osvědčené a žáci je
používají ve výuce, ale i s
novými programy umožňujícími
zpestření a zlepšení výuky.
Na konci školení navíc proběhla
minikonference, kterou paní
učitelky vyhrály a přivezly si
domů stojánek na iPad se
čtečkou, který bude sloužit jako
dobrý pomocník při výuce. Celá
letní škola byla natolik
inspirativní, že po návratu paní
učitelky přichystaly výukové
dopoledne pro své kolegy, kde
jim předaly všechny informace
a znalosti, které se
během pobytu naučily. Nyní se
už jen těší, až veškeré znalosti
z letní školy využijí ve výuce.

Úvodní slovo ředitele školy 
Mgr. Karla Morice

Nový školní rok je tady.
 
Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy,
nový školní rok je v plném
proudu a jak si již řada z Vás
všimla, během prázdnin jsme
ve škole nezaháleli a opět toho
hodně zvládli. Největší akcí
během letních prázdnin byla
renovace tří tříd na nižším
stupni, ve kterých došlo
k výměně prakticky všeho.
Udělali jsme novou elektřinu,
vodu, odpady, osvětlení, máme
nové podlahy a také židle
a lavice včetně skříní. K tomu
jsme na schody prvního stupně
nainstalovali barevné vzdělávací
polepy a na stěny chodby
namalovali hezké a naučné
obrázky. Celý nižší stupeň se
nám tímto krásně rozzářil.
Nesmíme ale zapomenout také

na druhý stupeň, kde jsme opět
dokoupili nové židle a lavice
a hlavně nainstalovali do naší
chemicko-fyzikální laboratoře
novou digestoř, díky které budou
pokusy ještě zábavnější.
Na konci školního roku jsme
navíc za peníze vydělané sběrem
papíru pořídili žákům stolní
fotbálek a nové pohovky
na chodby.
Myslíme ale také na naše
odloučená pracoviště. Na Dolní
škole jsme žákům pořídili nové
tablety, které mohou naplno
využívat ve výuce. V mateřské
škole Vrabčáci jsme kompletně
zrenovovali výdejnu stravy, aby
vyhovovala stále přísnějším
hygienickým předpisům,
vyměnili plynový kotel, položili
do třídy nové lino, zakoupili
nová kola a odrážedla
a nainstalovali na zahradu nový
herní prvek.
Jak jistě víte, od 01.07.2018
došlo k fúzi MŠ Hlučínské
a naší základní školy. Věřím, že
spojením dojde ke zkvalitnění
v předškolním vzdělávání a také
k lepší spolupráci a organizaci
mateřských školek. V naší nové
školce již započala plánovaná
výstavba nové části a začátkem
nového kalendářního roku
projde značnou rekonstrukcí
také stávající budova. Z tohoto

důvodu bude školka od ledna
přemístěna do náhradních
prostor, tzv. kontejnerové
školky.
Také v letošním roce budou mít
žáci možnost vykonávat
Cambridge zkoušky, navštěvovat
Klub nadaných žáků, případně
jeden z mnoha nových kroužků,
které jsme si pro vás připravili
ve spolupráci s různými firmami
a institucemi, například s VŠB,
Tieto, NH klubem basketbal
Ostrava, Atletikou Vítkovice
a dalšími. O kompletní nabídce
kroužků budete infomování
v průběhu září.
Závěrem mi dovolte poděkovat
celému vedení obce v čele
s panem starostou Mgr.
Danielem Havlíkem za velmi
vstřícný a proaktivní zájem
o rozvoj naší školy, dále SPRDŠ
při naší základní škole a nakonec
také Klubu Vrabčáci při MŠ
Vrablovec za spolupráci
a především za jejich finanční
dary, díky kterým jsme pořídili
mnoho vybavení.
 
 
Mgr. Karel Moric, ředitel
školy

Edison 2019

Naše škola se i letos zapojí
do projektu Edison, jehož
myšlenkou je seznámení se
s lidmi z odlišných zemí a kultur
a prohloubení mezilidských
vztahů v rámci celého světa.
Projekt je možností i pro žáky,
jak obohatit své znalosti cizího
jazyka a seznámit se s lidmi
z jiné země. Letos nás navštíví
studenti z Turecka, Indie, Ruska
a Gruzie. Celý projekt potrvá
od 16. do 23. září.

Jeden školní rok skončil, další začal
28. června se v budově školy
konalo slavnostní ukončení
školního roku 2017/2018.
Součástí programu bylo nejprve
ocenění žáků 1. stupně, které
třídní učitelé obdarovali
krásnými knížkami za pomoc,
aktivitu a snahu ve výuce.
Dalšími oceněnými byli žáci,
kteří se zúčastnili různých
sportovních či vědomostních
soutěží. Pro ně čekaly odměny
v podobě triček s logem naší
školy jako poděkování za tyto
skvělé kolektivní i individuální
úspěchy. Akci moderovali žáci
1. stupně Tereza Florková
a Ondřej Jakubec.
Téhož dne se konalo také
slavnostní vyřazování žáků

devátých ročníků, kteří
pokračují ve studiu
na gymnáziích,středních školách
či učilištích. Žáci se nejprve
zúčastnili slavnostního obědu
a poté následoval doprovodný
program pro rodiče a učitele
s velmi povedenou prezentací.
Nechybělo také společné
pěvecké vystoupení a nakonec
byli deváťáci pasováni našimi
prvňáčky.
Nový školní rok 2018/2019
začal jako obvykle slavnostně.
Nechybělo úvodní slovo od pana
ředitele Mgr. Karla Morice
i starosty Ludgeřovic Mgr.
Daniela Havlíka. Přivítali jsme
také prvňáčky, kteří byli
nedočkaví a velmi se těšili, až

usednou do školních lavic. Žáci
měli plno zážitků z prázdnin,
z nichž některé si můžete přečíst
na straně 3.
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Prázdniny učitelů 
druhého stupně

a kempováním. Navštívila také
polské město Krakov a doma se
věnovala renovaci pokoje. Její
dovolená letos byla opravdu
povedená.
O prázdninách se pan učitel
Žvaka oženil. Novomanželé
trávili krásnou svatební cestu
na řeckém ostrově Kos, kde ho
okouzlilo moře, které mu dodalo
hodně sil nezbytných na celý
školní rok.
Paní učitelka Juráková miluje
cyklistiku. Moc ráda jezdí
na cyklovýlety a letos tomu také
nebylo jinak. Cestovala na Jižní
Moravu a vydala se také podél
Baťova kanálu až do města
Rohatec. Na kole se projela
i podél 3. nejdelší řeky v České
republice, Moravy.
Prázdniny paní učitelky
Poštulkové byly ve znamení
turistiky, a to na Slovensku
na Malé Fatře. Navštívila také
Jánošíkovy diery a Velký a Malý
Kriváň. Stejně jako dětem i jí
prázdniny utekly jako voda.
Pan učitel Schreier zažil jako
tělocvikář aktivní dovolenou
jaksepatří. Nejdříve strávil tři
dny v Orlických horách, poté jel
na hory do Rumunska
a dovolenou zakončil měsíční
svatební cestou na ostrově Bali.
Kulturně založenou dovolenou
zažila paní učitelka Halodová,
která již na začátku prázdnin jela
do Karlových Varů na filmový
festival s celou rodinou.
Navštívila také Pálavu, kde si
vychutnávala krásy Jižní
Moravy. Poslední týden
dovolené strávila s rodinou
v Chorvatsku, které bylo
krásným zakončením prázdnin.
Letošní prázdniny si velmi užila
také paní učitelka Plačková,
která navštěvovala koupliště,
grilovala s přáteli a užívala si

pohody u rodinného krbu.
V srpnu se rozhodla bílit sklepy
a dle slov paní učitelky ji práce
velmi bavila a hlavně nebylo
uvnitř takové nesnesitelné vedro
jako venku.
Jelikož paní učitelka
Bartusková staví s manželem
dům a práce je v plném proudu,
většinu letních prázdnin strávila
právě na stavbě, kde pomáhala
se vším, co bylo potřeba. Každé
léto také navštěvuje Španělsko,
aby si procvičila jazyk a strávila
čas se svými dlouholetými
kamarády. Za letošní destinaci si
vybrala Gaudího Barcelonu
a vůbec nelitovala. Město bylo
nádherné a moc se jí tam líbilo.
Paní učitelka Langrová trávila
dovolenou v Davidově mlýně,
který se nachází v Kružberku.
Nejvíce si užila odpočívání
u bazénu a tamního klidu
v horách.
Pan učitel Adámek hned
po vysvědčení odjel na řecký
ostrov Zakhynthos, kde bylo
nádherně. Užil si také město
Krakov a pokud zrovna
nepracoval kolem domu a na
zahradě, trávil čas s přáteli
a rodinou.
Kolem domu a na zahradě trávil
prázdniny také pan učitel Stočes,
který kromě toho odjel také
na dovolenou do Turecka, kde se
mu moc líbilo.

Prázdniny měli nejenom žáci
naší školy, ale také učitelé. Jak
je strávili? Kdo zvolil pobyt
u moře a kdo aktivní dovolenou
v horách? Tak například pan
ředitel Moric prozradil, že hned
první týden odjel do teplých
krajin společně s rodinou, kde si
užíval zaslouženého odpočinku.
Následoval odpočinek
v Jeseníkách a poté se již naplno
věnoval práci a přípravám
na nový školní rok.
Pracovním povinnostem se
věnovala také paní zástupkyně
Lišková, ovšem čas na cestování
a odpočinek se rozhodně našel.
Nejdříve jela do Jižních Čech,
poté trávila pohodu v Německu,
konkrétně v bavorském
Berchtesgadenu společně
s manželem. Nakonec prožila
s rodinou krásné chvíle
v maďarském městě Sárváru.
Paní učitelka Bilová odpočívala
v Luhačovicích, kde strávila tři
týdny ve vile Radun. Zde
relaxovala a procházela se
po kolonádě. Následující týden
byla u své kamarádky a poté
hlídala svou vnučku.
O hlídání vnuka Olivera ví své
také paní učitelka Navrátilová,
která kromě něj měla na starost
i psa své dcery Huga. Zúčastnila
se závodu v atletice jako
rozhodčí, oslavovala narozeniny
svého přítele a kamarádů
a nakonec také zavařovala.
Malá ratolest v podobe vnoučka
těšila o prázdninách také paní
učitelku Sykalovou. Jelikož paní
učitelka je vášnivou milovnicí

sportu, hrála o prázdninách
hlavně volejbal a běhala v okolí
Ludgeřovic. Užívala si také
mnoho aktivit v okolí svého
domova a letos na dovolené
nebyla.
Zato paní učitelka Osičková si
užívala pohodu a klid u pláže a v
bazénu na řeckém ostrově Kos.
Navštívila i Jižní Moravu, kde
viděla krásu Baťova kanálu.
Stihla také navštívit hrad
Buchlov, Kovozov
nebo Westernové městečko.
Ve znamení dobrodružství byly
prázdniny paní učitelky
Seidlové, která se vydala
po Evropě. Navštívila Rakouské
a Švýcarské Alpy či město
Provence na jihu Francie. Paní
učitelka také přiznala, že se
do práce moc netěšila a nejraději
by si dovolenou o pár týdnů
protáhla.
Novým učitelem na naší škole je
Mgr. Jakub Kolenko, který
trávil dovolenou na Jižní
Moravě, ve Vídni a navštívil
také koncert Eda Sheerana.
V srpnu se učil na státní zkoušky
a těšil se na nové žáky.
Pan učitel Nevřela trávil
dovolenou v Liberci, kde
s rodinou navštívil také Český
Ráj. Poté zamířil do Jičína
na Prachovské a Adršpašské
skály, kromě cestování si našel
čas i na relax a grilování
s přáteli.
K sousedům na Slovensko
zavítala paní učitelka Šílová,
kde relaxovala s rodinou
procházkami po horách

Prázdniny učitelek prvního stupně a asistentek na Moravě i v Chorvatsku.
Navštívila maminku
a kamarádky v Krnově. Ráda
chodila na procházky se psy
a koupala se v bazénu.
Jelikož paní asistentka
Tacáková miluje hudbu,
navštívila festival Beats for love.
Poté se rozhodla načerpat síly
na týdenním pobytu
v Luhačovicích.
Během prázdnin byla také
navštívit svoji kamarádku
v Olomouci na chatě.
Mnoho míst navštívila paní
asistentka Bulawová, která
strávila nejdříve 8 dní v Dubaji.
Zamilovala si arabskou kulturu
včetně pokrmů a teploty přes 45
stupňů jí vůbec nevadily. Zbytek
léta trávila také na Jižní Moravě,
konkrétně v Mikulově,
ve Znojmě, v Lednici a Valticích
a v rakouském Kremsu.

Prázdniny paní učitelky
Kryglerové byly opravdu
povedené! Ze začátku byla
ve Vysokých Tatrách s rodinou
na 14 dní a navštívila také Prahu
se svojí dcerou a kamarádkou.
Kromě výletů jezdila paní
učitelka na různá školení.
Dovolenou u moře zvolila paní
učitelka Fojtíková, která již
poněkolikáté společně se svou
kolegyní, paní učitelkou
Seidlovou, navštívila slunečný
Egypt. Během prázdnin se také
kochala kulturou antického
Říma.
Paní učitelka Grzychová
strávila prázdniny v České
republice blízko vody, nejčastěji
poblíž řek a rybníků, kde také
rybařila. Na literaturu
o prázdninách také nezapomněla
a za léto přečetla 16 knih! Měla

takové pohodové prázdniny,
které si za odvedenou práci
v loňském školním roce
rozhodně zasloužila.
Paní učitelka Svrčinová
prázdniny trávila nejprve
v Chorvatsku a poté
u Vranského jezera, kde si užila
zaslouženého odpočinku. Ovšem
ani na turistiku nezapomněla
a Česká Kanada byla pro tuto
aktivitu ideální. Zažila mnoho
legrace se svým pejskem a čas si
našla také na zavařování.
Aktivní dovolenou zažila také
paní učitelka Nevřelová.
Nejlepším výletem podle ní bylo
týdenní obdivování krás
Barcelony, ovšem největším
překvapením bylo náhodné
potkání paní učitelky Bartuskové
již na letišti. Poté si užívala
krásy Jižní Moravy a chuti

lahodného vína společně
s kamarádkami.
Pohodu a klid Krkonošských hor
si naplno vychutnávala paní
učitelka Dočárová. Její
prázdniny byly ve znamení
bazénu, zoologických zahrad,
dětských hřišť a spoustu akcí
v Ostravě a okolí. Jak říká sama
paní učitelka, letošní prázdniny
se opravdu moc povedly.
Milovnicí procházek a výletů je
také paní asistentka Slaná, která
kromě nich trávila dovolenou
v Turecku u moře, což byl pro ni
ideální odpočinek. Pustila se
do rekonstrukce bytu, kterou
zdárně dokončila. Na letošní
prázdniny bude paní asistentka
vzpomínat jen a jen v dobrém.
Další asistentkou je paní
Poliaková, která dovolenou
trávila převážně na Slovensku,
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Prázdniny 
našich žáků

První týden byl ještě pohodový,
ale ten druhý už byl takový více
soutěživý. Měli jsme dokonce
i stezku odvahy a já jsem poprvé
v životě prošla. Tábor nám
končil 12. srpna, takže jsme jeli
domů. Ale příští rok pojedu
určitě znova. V srpnu už jsem
byla zase jenom doma
nebo chodila ven s kamarády. 3.
září jsme šli do školy, a tím
prázdniny skončily.
Kateřina Kolátková, 7.A
 
O prázdninách jsem byla
v Chorvatsku. Bydleli jsme
v malém domečku hned u moře.
Navštívili jsme město Biograd
na moru a projeli se také na lodi
a na šlapadlech. Zajeli jsme také
do Rakouska. Navštívili jsme
zoo, aquapark, les a mnoho
dalších míst. Ve Vídni jsem měla
závody z aquabel, kde se mi
podařilo vyhrát 1. místo! Tyto
prázdniny byly super.
Viktorie Křemenová, 5.A

Letošní prázdniny byly
pohodové. Sice jsme nejeli
k moři jako většina lidí, ale
prázdniny jsem si užila. První
měsíc jsem byla doma nebo jsem
chodila s kamarády ven. 28.
července jsem jela na tábor
v Mokřinkách. Chodili jsme
na etapovky, hráli jsme hry,
koupali se v řece a chodili
na výšlapy. Tyto všechny
činnosti jsme dělali dva týdny.

V létě jsme opět vyrazili
do našeho milovaného Turecka.
Tento rok jsme odlétali
z polských Katowic. Letadlo
nám odlétalo v 6 ráno, tudíž
jsme z domu vyjížděli těsně
po půlnoci. Let byl krásný
a bezproblémový, ale na letišti
v Antalyi jsme se zdrželi o dvě
hodiny více, protože se nám
opozdily kufry. Když jsme
přijeli do hotelu, tak se nám
málem zatajil dech, byl
nádherný, veliký a krásně
vybavený. Zbytek dne jsme si
prohlíželi hotel a jeho okolí.
Odpoledne jsme samozřejmě
nemohli vynechat moře
a opalování. Večer jsme si prošli
místní bazary, což se stalo naší
tradicí. Zbytek dovolené proběhl
pohodově a zábavně. Moc jsem
si dovolenou užila a určitě se
příští rok do Turecka vrátíme!
Tereza Janíková, 7.A
 

Letošní prázdniny byly úžasné.
Na začátku prázdnin jsme
s rodiči jeli na dvoutýdenní
dovolenou do Bulharska. Celé
dva týdny nám svítilo slunce
a bylo hezky. Každý večer jsme
chodili do restaurace
na obrovský zmrzlinový pohár,
moc nám všem chutnal. Skoro
celý den jsme leželi na pláži
a sbírali mušličky. Domů jsme
přinesli celou velkou tašku
suvenýrů a dárků pro rodinu. Asi
v polovině prázdnin jsme se jeli
podívat na Rešovské vodopády.
Bylo tam nádherně, až na tu
chvíli, kdy jsem uklouzla
na kameni a spadla jsem
do vody. Poté jsem byla celá
promočená. Naštěstí jsem si
s sebou vzala převlečení. Celý
výlet se mi moc líbil. Tyto
prázdniny byly nejlepší
ze všech.
Lucie Nováková, 6.A

Mé úžasné prázdniny 
Ještě dřív než skončila škola,
letěli jsme s rodinou
na dovolenou na Mallorcu,
konkrétně já, moje sestra Káťa,
babička, mamka a taťka.
Mallorca je španělský ostrov,
který je největší ze všech
Baleárských ostrovů. Rodiče už
byli ubytovaní, protože přiletěli
o den dříve. Problém byl v tom,
že prý byly všechny pokoje
od několika českých cestovek
zatopené, přitom byly obsazené.
Jinak dovolená byla úžasná.
Líbilo se nám krásně čisté moře
i bazén, úžasná městečka a můj
(nafukovací) jednorožec. Byla to
super dovolená a prodloužené
prázdniny.
Kromě toho jsem prožila
spoustu narozeninových oslav
a byla jsem také na návštěvě

u babičky a u bratrance. Pak
jsem jela se svojí kamarádkou
ze třídy Maruškou na farní tábor
z Ludgeřovic, ale byl na Cvilíně.
Byly jsme také u Svatého
kopečku a v zoologické zahradě.
Tábor trval týden a byl opravdu
skvělý, užily jsme si spoustu
legrace.
Poté jsem jela na další
příměstský tábor, ale tentokrát
jsem jela sama bez Marušky. Byl
to příměstský tábor na Ostravské
fakultě, konkrétně
na Přírodovědecké fakultě, kde
jsme dělali různé zajímavé
pokusy, hráli logické hry, měli
jsme přednášku o egyptské
i středověké matematice (hlavně
o číslech z Egypta).
Na přednášce nám pán ukázal
také starověké kalkulačky. Měli
jsme i přednášku o včelách

od paní včelařky a jelikož jsem
byla nedávno na výletě se třídou,
který zahrnoval také návštěvu
včelích úlů a povídání o životě
včel, tak jsem toho hodně
věděla.
S táborem jsme používali různé
zašifrované zprávy, navštívili
jsme také Haldu Ema a byli
v zoo. Po táboře jsem jela
s rodičí jedenáct hodin autem
k italskému jezeru Lago di
Garda.
 
Moje prázdniny 
 
Prázdniny jsem si pořádně užila
a hodně toho zažila.
Ještě než škola skončila,
na Mallorcu jsem letěla.
S rodiči, babičkou a sestrou,
letěli jsme dlouhou cestou.

Nafukovacího jednorožce jsem
měla
a pořádně se na něm projela.
Pak byl farní tábor na Cvilíně,
s kamarádkou Maruškou
a se svatou sestřičkou.
Dále tábor příměstský
a byl hodně vědecký.
Byl na univerzitě
přírodovědecké
a úžasné.
 
Potom asi dvanáct oslav
s rodinou
a se zábavou pořádnou.
 
Dále dovolená na Lago di Garda
po dlouhé cestě žádná sranda.
V Itálii hodně výletů
a zábavných úletů.
 
Klára Krakovková, 5.A

Moje prázdniny začaly
Karlovými Vary, kde jsme byli
na 53. ročníku filmového
festivalu. Mamka s taťkou
navštívili dva filmy. Hodně jsme
chodili, ze všeho nejvíc jsme
ušli 21 kilometrů, a to jsme byli
jen v oboře a v lanovém centru.
Další dny jsme byli na večeři
a na dostizích, kde jsme si
pokaždé vsadili na špatného
koně. Dále jsme se vypravili
na oběd, kde jsem si chtěla dát
Karlovarský knedlík, ale nikde
ho neměli. Navštívili jsme také
dětské hřiště a akci, na které byli
Jů a Hele, což se bráchovi moc
líbilo. Jakmile skončil výlet
v Karlových Varech, začaly
hudební festivaly, nebo jak my
říkáme ,,fesťáky``. byli jsme
na Kryštof kempu, kde nám
pořád pršelo, ale byla to legrace.
S Kryštofy nám přestalo pršet.
Navštívila jsem také Štěrkovnu

open music, kde nám svítilo
sluníčko, byl tam cirkus a hrál
Tomáš Klus nebo skupina
Wohnout. Dále jsem byla
v Řecku, kde byli všichni lidé
příjemní a mluvili anglicky,
takže jsem si to aspoň
procvičila. Byli jsme
na šlapadlech a viděli medúzy.
Po každém jídle nám nabízeli
zmrzlinu a limonádu. Viděli
jsme také spoustu krabů.
V Řecku jsme strávili 10 dní
a téměř každý den jsme byli
v jedné vynikající cukrárně.
Na konci prázdnin jsme jeli
s bráchou a taťkou pod stany.
Jezdíme tak každý rok už 8 let.
Vždy pořádáme soutěž o poklad,
ale letos bylo hrozné horko,
takže jsme byli pořád ve vodě.
Poslední týden prázdnin jsem se
učila na rozřazovací test
do anglického jazyka.
Klára Tesařová, 5.A

Mé krásné prázdniny 
I když jsem začátek prázdnin
proseděla na gauči u televize,
konec prázdnin byl nejlepší.
V průběhu prázdnin jsem jela
s rodinou do Chorvatska. První
dny bylo studené moře, ale pak
se oteplilo. Koncem dovolené
jsme se šli podívat na Gund's
Roses. Když jsme přišli
na apartmán, byli jsme
promočeni až na kost. Konec
dovolené skončil a jelo se domů.
Má sestra Klárka si už pátým
dnem přála Králíčka, a tak jsme
večer vybírali klec a obvolávali
lidi. Nakonec jsme klec měli

a králíček jménem Bella byl
doma. Konec velkých prázdnin
skončil jízou na kole a chozením
na procházkys naším pejskem
Miou. A taky jsme byli
na skupinu Mirai v Krnově.
Adéla Bomboňová, 7.A
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Zavzpomínání na květen a červen loňského školního roku

Den Dětí

 
Poslední organizačně velká akce
školního parlamentu při ZŠ
Ludgeřovice se vydařila. 1.
června se nám podařilo
uspořádat zábavné dopoledne
plné soutěží pro 1. - 9. třídu.
Pohádkově znějící stanoviště (U
Šťastné blechy, U Loupežníka,
U Veliké řepy,...) dávala tušit
úkoly, které bylo nutno splnit.

Ne vždy však stačila síla
nebo rychlost, mnohdy to byla
přesnost nebo selský rozum,
každopádně nejvíce oblíbeným
stanovištěm se stal Vodník, kdy
si v tropickém dni na sebe
mohly děti dát mokré tričko
a trochu se tak osvěžit. Od devíti
hodin byla v provozu také
občerstvovna ve školní jídelně,
kde jako bonus dostal každý
soutěžící ledový nanuk.
Poděkování patří členům
školního parlamentu, kteří celou
akci pomáhali připravit,
na jednotlivých stanovištích
zajišťovali férový průběh soutěží
a vše trpělivě vysvětlovali.

Bylo to super

Olympijský běh
Za krásného letního počasí se
ve středu 20. 6. na naší škole
konal Olympijský běh. Na trasu
závodu se vydalo téměř 200
žáků ve čtyřech kategoriích.
Žáci 1. - 4. třídy zdolávali trasu
dlouhou 355 metrů a žáci 5. - 9.
třídy 660 metrů.
V nádherných soubojích
podpořených skvělou diváckou
kulisou, kterou vytvořili
spolužáci závodníků, se
v kategorii 1. a 2. tříd na prvním
místě umístili Karolína
Šenkeříková a Šimon Fryštacký
a v kategorii 3. a 4. tříd zvítězili
Viktorie Otisková a Honza
Musálek.
Mezi staršími dětmi na delší
trase byli nejrychlejší Nikola

Kotalová a Dan Hota z 5. a 6.
tříd a v kategorii 7. a 8. tříd byli
nejrychlejší Karolína Bínová
a Vašek Košák.
Toto sportovní dopoledne jsme
pořádali ve spolupráci
s Běžeckým klubem
Ludgeřovice, který dodal poháry
a hodnotné ceny pro vítěze,
sladké odměny a medaile
pro všechny zúčastněné běžce,
za což jim patří obrovský dík.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se tohoto dne zúčastnili
a přispěli tak k vynikající
sportovní atmosféře, která
závodníky vyburcovala ke
skvělým výkonům.

Moc jsme si běh užili...

Úspěchy našich 
žáků

Megabajtík
Dne 11. 5. 2018 se konalo
v Opavě okresní kolo počítačové
soutěže Bajtík, které se
zúčastnilo celkem 56 žáků z 18
škol. Žáci měli vytvořit
prezentaci a nakreslit piktogram
na téma „Můj sportovní klub“.
Odborná porota, tvořená učiteli
informačních technologií
z různých škol okresu, vybrala
jedenáct prací postupujících
do finálového klání, kde
postoupila i naše žákyně Julie
Kadlecová ze 7. A a 23. 5. 2018
v kategorii Megabajtík se
umístila na 1. místě.

Hello Games
V úterý 12.6. žáci 2. - 5. ročníku
ve složení A. Slivková, V.
Petejová, F. Podzemný, V.
Lukášová, O. Kramný a M.
Barták prokázali výborné
znalosti a dovednosti ve hře
na hudební nástroj, zdravovědě,
logickém počítání a anglickém
spellingu. Souhru předvedli
v rámci týmových soutěží, které
jim přinesly cenné body navíc.
Zaslouženě získali 1. místo
a užili si báječný den
v Planetáriu. Porota ocenila také
nejlepší v jednotlivých
kategoriích a naši čtvrťáci

získali cenu za své matematické
znalosti.
Problematika přípravy občanů
k obraně státu - 24. kolo
soutěže
Ministerstvo obrany ocenilo
soutěžní příspěvek Hany
Kajzarové z 8. A. Hanka se stala
výherkyní 24. kola soutěže
zaměřené na problematiku
přípravy občanů k obraně státu.
 
VŠEM DĚKUJEME
ZA VYNIKAJÍCÍ
REPREZENTACI NAŠÍ
ŠKOLY!
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Svět očima dětí 
2018

sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti
prostřednictvím tvůrčí činnosti
dětí. Do soutěže bylo z celé
České republiky zasláno 1468
soutěžních příspěvků. Jsme
velice potěšeni, že na stupních
vítězů stáli i žáci naší školy.
Václav Košák ze 7. B získal 2.
místo v kategorii 100. výročí
vzniku ČSR. V kategorii
Ochrana osobních údajů byly
na 3. místě Barbora Kološová
z 8. B a Sofie Vídenská z 8.A.
Blahopřejeme a děkujeme
za výbornou reprezentaci školy.

Ministerstvo vnitra, pod záštitou
ministra vnitra Mgr. Lubomíra
Metnara, vyhlásilo dětskou
soutěž Svět očima dětí. První
kategorie byla určena pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ s tématy moderní
technologie a živelné pohromy.
Druhá kategorie patřila dětem 2.
stupně základních škol. Žáci se
zabývali 100. výročím vzniku
ČSR a ochranou osobních údajů.
Cílem soutěže je prevence

IZS Hlučín a 
žáci osmých 
tříd

a tak žáci nahlédli například
do interiéru speciální vojenské
dodávky snímající lidské
obličeje (i postavy), mohli se
projet na policejní čtyřkolce,
vyšplhali se do hasičského auta
nebo se prošli protichemickým
stanem. Mezi velmi zajímavé
momenty patřila ukázka
policejních psovodů, simulované
střílení ze zbraní nebo nácvik
obranných chvatů a hmatů.
Největší atrakcí však byla
projížďka v hasičském
nebo policejním člunu, na který
jsme neváhali na horkém slunci
stát ve frontě víc než hodinu.
Odměnou nám bylo dokonalé
osvěžení šplíchancem vody
při úhybných manévrech
zkušeného lodivoda. I přes velmi
vysoké teploty jsme si celé
dopoledne velmi užili
a rozcházeli jsme se s dobrou
náladou.

Každoroční přehlídka
integrovaného záchranného
systému v Hlučíně u Štěrkovny
se konala 31. května a velmi
zaujala žáky osmých ročníků.
Vystavená těžká i speciální
policejní, vojenská a hasičská
technika byla pod dohledem
profesionálů volně přístupná,

TOIS v 
Ludgeřovicích 
aneb 
spolupráce v 
praxi

školou v Ostravě se znovu
osvědčilo v praxi. V pátek 25.
května se vypravila skupinka
žáků z 8. tříd do Ostravy, aby
zde strávila milé a inspirativní
dopoledne v cizojazyčném
prostředí. Toto setkání mělo
dohru ještě v úterý 29. května,
kdy ve foyer školy vyrostla
stanoviště s různými tématy -
od živelných katastrof, ohrožená
zvířata na souši i pod vodou až

po znečištění planety. Tyto
stánky obsluhovali studenti
mezinárodní školy (žáci teprve
pátého ročníku!), plynulou
angličtinou vysvětlovali,
prezentovali a komunikovali
s našimi žáky (7. a 8. tříd).
Jejich znalost tak silných
a náročných témat byla
fascinující. Dozvěděli jsme se,
že na plakátech a prezentacích
pracovali 11 týdnů, téma si

zvolili sami a nebáli se živě
komunikovat s mnohem staršími
žáky. Naši žáci si mohli zase
jednou v praxi ověřit, jaké jsou
jejich komunikační dovednosti
v angličtině - přes první plaché
pohledy a stydlivé projevy jsme
se dopracovali až k živé diskuzi
nad těmito tématy. Naši žáci
odcházeli obohaceni nejen
o informace, ale také
o skutečnost, že je možné
a nutné se při zpracování
vlastních projektů zamýšlet se
nad globálními problémy
do hloubky. Věříme, že
ve spolupráci budeme
pokračovat a na oplátku i my
připravíme pro TOIS inspirativní
dopoledne.

Naše partnerství s mezinárodní

Jobshadowing práci našich žáků s výukovými
programy a využívání aplikací
v edukačním procesu. Mohli se
nejen inspirovat, ale také si
jednotlivé činnosti vyzkoušet.
Nyní už ví, jak připravit test
v Socrativu, kvíz v Kahootu,
využít ve výuce Green Screen,
ale také jak si tvořit vlastní
žákovské digitální portfolio
a programovat roboty. Inspirací
pro ně byla také interakce
a koooperace mezi žáky
a učiteli. Ukázali jsme jim toho
spoustu nejen ve škole, ale také
jsme je provedli Ludgeřovicemi
a okolím. Obdivovali rázovitost
místního regionu a jeho
odlišnost od kosmopolitního
Madridu.
Věříme, že tato návštěva byla
oboustranně obohacující a do
budoucna třeba i přinese
vzájemnou spolupráci
mezi našimi školami.

Ve dnech 11. - 14.6. navštívili
naši základní školu v rámci
projektu Erasmus+ dva
pedagogové ze španělské
základní školy. Tento projekt byl
zacílen na využití moderních
technologií ve výuce. V rámci
náslechů jednotlivých
vyučovacích hodin sledovali

Atletické 
mistrovství 
Hlučínska

ve třech kategoriích podle věku -
4. a 5. třída, 6. a 7. třída a 8. a 9.
třída. Naši žáci si v jednotlivcích
připsali spoustu úspěchů a v celé
řadě disciplín se dokázali umístil
na stupních vítězů. Družstvo,
které v dané kategorii získalo
největší počet medailí, bylo
odměněno krásným pohárem.
A právě tento úspěch se povedl
našim žákům v kategorii 4. a 5.
třída, za což jim patří obrovský
dík a gratulace!!! Celkově byla
tato sportovní akce velmi
vydařená a ještě jednou
děkujeme VŠEM za vynikající
reprezentaci naší školy!

Ve středu 30. května 2018 se
konal již 6. ročník atletického
mistrovství Hlučínska, kterého
se letos zúčastnilo 14 základních
škol. Žáci soutěžili v řadě
atletických disciplín jako
například běh na 50, 60, 100,
200, 400 a 600 metrů, skok
z místa, skok daleký nebo hod
plným míčem. Soutěžilo se
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Závěrem mrkněte na to, co máme ve škole nového a krásného :-)

Nové pomůcky do informatiky Nové pomůcky do informatiky

Nové iPady do výuky Zvelebení nižšího stupně

Děkujeme za přečtení našeho
nového newsletteru, věříme, že
jste se u něj nenudili a budeme
rádi za jakékoli Vaše nápady,
čím bychom mohli news dále
obohatit.
Mgr. Petr Stočes a Mgr. Michal
Adámek


