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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
ŠKOLY, PROJEKT SKUTEČNĚ
ZDRAVÁ ŠKOLA, DNY OBCE
ČTĚTE NA STRANĚ 1

CO SE UDÁLO V LOŇSKÉM
ŠKOLNÍM ROCE?
Loučení deváťáků, práce
seminaristů, prázdniny učitelů,
besedy a další
ČTĚTE NA STRANĚ 2-5

Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Karla Morice odpoledních hodinách by byl
k dispozici k pronájmu místním
složkám, sdružením
a obyvatelům obce. I v letošním
roce mají žáci možnost
vykonávat Cambridge zkoušky,
navštěvovat Klub nadaných
žáků, případně si vybrat
ze široké nabídky kroužků, které
jsme si pro vás připravili
ve spolupráci s různými firmami
a institucemi, například s VŠB,
NH klubem basketbal Ostrava,
Atletikou Vítkovice a dalšími.
O kompletní nabídce kroužků
budete infomováni 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 a školky
a také jak SPRDŠ při naší
základní škole, tak i Klubu
Vrabčáci při MŠ Vrablovec
za spolupráci a především
za jejich finanční dary,
díky kterým jsme pořídili mnoho
vybavení.
Mgr. Karel Moric

Nový školní rok je tady.
Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy, nový školní rok se nám
rozběhl a během prázdnin jsme
ve škole nezaháleli a školu opět
vylepšili. Během prázdnin
proběhla renovace tříd nižšího
stupně a družiny, ve kterých
došlo k výměně elektřiny, vody,
odpadu, osvětlení a instalaci
nového nábytku. Dále jsme
vybavili jednu třídu kompletně
novými žákovskými židlemi
a lavicemi. Na vyšším stupni
jsme rozzářili schody, na které
jsme nainstalovali barevné
vzdělávací polepy
s matematickou, čtenářskou

a anglickou tematikou. Nesmíme
ale také opomenout rekonstrukci
sborovny, která prošla kompletní
renovací, a věříme, že se v ní
naši pedagogové budou cítit
dobře.
Myslíme také na naše odloučená
pracoviště. Na Dolní škole jsme
doplnili ve sborovně nové
úložné prostory a rozzářili
schody barevnými vzdělávacími
polepy. Na Mateřské škole
Vrabčáci jsme kompletně
zrenovovali schodiště včetně
přilehlé chodby. Bylo zde
položeno nové lino, zábradlí,
úložné prostory a také jsme zde
vymalovali. Chodba se nám
krásně rozzářila a jak se říká,
prokoukla. Nejvíce práce nám
ale během letních prázdnin
zabralo vybavení a otevření MŠ
Sovičky (Hlučínská), na které
proběhla v minulém školním
roce kompletní rekonstrukce
všech prostor včetně přístavby
nového oddělení. Díky výborné
spolupráci všech se nám

podařilo novou mateřskou školu
v pondělí 02.09.2019 slavnostně
otevřít. V mateřské školce nyní
najdeme tři krásná oddělení
a věřím, že se v nich budou cítit
děti i pedagogové výborně.
V letošním školním roce má
naše škole opět větší počet žáků,
což nás na jednu stranu velice
těší, na druhou stranu se
potýkáme s nedostatečným
počtem volných tříd. V důsledku
toho máme třídu v laboratoři
chemie-fyzika. Všichni
netrpělivě čekáme na stanovisko
iTi Ostrava, které rozhoduje
o přidělení dotace na nástavbu
školy, která by problém
s nedostatečnou kapacitou tříd
vyřešila. Druhým problémem,
který nás trápí, je tělocvična,
ve které se kapacitně dostáváme
na její maximum. Již nyní
s vedením obce diskutujeme
o možnosti výstavby nafukovací
haly s umělým povrchem
a celoročním provozem, který by
nám velmi pomohl, a v

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila
do projektu Skutečně zdravá
škola, což je komplexní program
kvalitního a udržitelného
stravování pro mateřské,
základní a střední školy. Projekt
si klade za cíl nejen to, aby se
děti zdravěji stravovaly, ale také
aby získaly povědomí o tom,
odkud jídlo pochází a jak se
pěstuje nebo vyrábí.
Koordinátorkou projektu je paní
učitelka Mgr. Hanka Halodová,
která společně s vedoucí školní
jídelny Zdeňkou Václavíkovou
projekt realizuje. ,,Určitě má
tento projekt velký potenciál jak
pro naši školu, tak pro děti
samotné, které si mohou
vyzkoušet, jaké to je vypěstovat
si své jídlo a náležitě se o něj

starat. Není to jen koupení si
hotového produktu v obchodě,
ale složitý a dlouhý proces. Žáci
museli vynaložit hodně úsilí
a péče, aby něco takového
vytvořili, ale z hotového
výsledku mají obrovskou radost.
A právě to mě utvrzuje v tom, že
tento projekt má smysl a do
budoucna i velký potenciál," těší
paní učitelku Mgr. Halodovou.
Žáci již v loňském školním roce
v rámci pracovních činností
vypěstovali mnoho kořenové
zeleniny, salát nebo různé
bylinky, které pak mohli všichni
strávníci ochutnat a všem moc
chutnalo.
V tomto duchu bude naše škola
dále pokračovat a pěstovat
vlastní zdravou, chutnou
a pestrou stravu.

Paní učitelky umí výborně vařit

V sobotu 22. června se
uskutečnily Dny obce
Ludgeřovice na místním hřišti
TJ. Jedná se o velmi oblíbenou
každoroční akci pro veřejnost
nabízející velké množství jídla,
pití, atrakcí, stánků, hudby,
zpěvu, tance a mnoho dalších
aktivit. Počasí bylo velice
vydařené a rozmanitý program
zpestřily také třídy nižšího
stupně, které předvedly svá
taneční čísla z nedávné velmi
povedené školní akademie.
Samozřejmě děti byly nervózní,
ovšem netrvalo dlouho
a nervozitu po chvíli vystřídala
radost a potěšení
z povzbuzujícího publika
a nejeden žák dostal
po vystoupení zaslouženou

sladkou odměnu. Děkujeme
dětem za jejich představení!
Kromě dětí byla pozornost
zaměřena také na naše paní
učitelky z prvního stupně
společně s naší paní zástupkyní
Mgr. Vladimírou Liškovou,
které společně vytvořily tým
s názvem Holky z naší školky
a v soutěži Gulášfest se snažily
vytvořit co nejlepší guláš. A to
se jim nakonec povedlo nejlépe
ze všech! Holky z naší školky se
této soutěže zúčastnily vůbec
poprvé a hned získaly
zasloužené první místo.
Paní učitelky si získaly renomé
a do budoucích ročníků
Gulášfestu představují velmi
kvalitního soupeře pro všechny
celky.
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Rozloučili jsme se s deváťáky

neradi loučili se svými žáky
a kromě přání zdárné cesty
na střední školy jim přáli štěstí
hlavně v osobním životě.
Z tváří žáků šla poznat nejen
úleva a radost, ale také smutek,
protože nyní jim svět otevírá své
brány a každý jde svou vlastní
cestou.
,,Pocity jsou velmi smíšené.
Také si pomalu začínáme
uvědomovat, že to všechno
končí a neradi se s nimi loučíme,
protože jsme s nimi trávili
spoustu času, a kromě školy
jsme měli možnost poznat tyto
žáky i z jiné osobnější stránky.
Budeme na ně rádi vzpomínat
a doufáme, že z nich vyrostou
sebevědomí a zodpovědní lidé,"
uvedli oba třídní učitelé, kteří
tyto žáky převzali v pátém,
respektive v šestém ročníku.
Přejeme všem absolventům
mnoho úspěchů ve studijním
a osobním životě a věříme, že
na naši školu nezapomenou.

Jedna etapa končí a druhá zase
začíná. Tak to bylo i v případě
žáků devátých ročníku, kteří
úspěšně absolvovali základní
školu a 27. června se
v prostorách hlavní chodby
loučili se svými spolužáky a také
s učiteli, kteří stáli po jejich
boku po dobu několika let.
Žáci měli připravenou velmi
dojemnou prezentaci, ve které se
promítaly fotky z dřívějších let,
a některé byly obzvlášť

úsměvné.
Poté byli žáci pasováni
na Absolventa 2019 a zařazeni
do příslušných škol a oborů.
I přes velmi vysoké teploty si
všichni užívali poslední chvíle
na naší škole a těšili se
na večerní program, který je
čekal v Obecní domě
v Markvartovicích.
Nemohly chybět také proslovy
třídních učitelů Mgr. Jitky Šílové
a Mgr. Zdeňka Žvaky, kteří se

Učitelé se 
vzdělávají i o 
prázdninách

Naši učitelé nezahálejí ani
o prázdninách! Zdokonalit se
v práci s iPadem na čtyřdenním
pobytu na Malé Morávce se
rozhodly paní učitelky Mgr.
Miroslava Bartusková, Mgr.
Natálie Nevřelová, Mgr. Aneta
Podolewská, Mgr. Sylvie
Špetíková a Mgr. Petra
Šenkyříková. Navštěvovaly
velké množství workshopů,
na kterých točily a upravovaly
videa, pracovaly se zpomaleným
záběrem nebo používaly
aplikace zaměřené na zpětnou
vazbu.
Společný odpolední program
všech účastníků zahrnoval
plnění úkolů ve skupinkách
v přírodě s pomocí iPadů. Úkoly
zahrnovaly například měření
hluku a tlaku či ovládání iPadu
při tvorbě fotek pro nevidomé.

Naše pobyty v přírodě

Indiáni z Rališky 2. ročníky Jazykový kurz 3. ročníků Lyžařský výcvik 4. ročníků Škola v přírodě 5. ročníky

Jazykový kurz 6. ročníků
 
 
 
 

Lyžařský výcvik 7. ročníky
 
 
 
 

Cyklistický kurz 8. ročníky
 
 
 
 

Den Země
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Beseda hudebních nástrojů

Co spadá pod žesťové nástroje,
jak zní kytara elektrická a jak
akustická, jaké druhy flétny
máme nebo jak správně foukat
do trumpety? Na tyhle a spoustu

dalších otázek odpovídal
praktickými ukázkami pan Pavel
Dvořák, který dětem z Dolní
školy vytvořil velmi zajímavou
a poučnou přednášku. Děti si
mohly spoustu hudebních
nástrojů samy vyzkoušet a šlo
jim to opravdu skvěle!
Samotný hudebník děti
pochvaloval za jejich vědomosti
a velmi mile ho překvapilo,
kolik z nich by rádo v budoucnu
začalo hrát na nějaký hudební
nástroj nebo by se chtělo stát
hudebníky.

Fotíme dírkovou komorou

Kluci ze 7.ročníku Albert
Žurovec, Štěpán Kulig, Jan Šulc,
Šimon Wykret a Filip Nelhübel
si postavili jednoduchý
fotoaparát - dírkovou komoru -
a s ním fotili v okolí školy.
Výsledné fotografie jsou velmi
povedené a dle slov samotných

autorů bylo focení snadné
a zábavné. Kluci si kroužek
opravdu užili. Děkujeme
za výbornou spolupráci s VŠB,
autorovi stavebnice Josefu
Kundrátovi a lektorům Jiřímu
Vašíčkovi a Adamu Andrýskovi.

Beseda s Dominikem Haškem

V pátek 31. května proběhlo
ocenění nejlépe fandících škol
během uplynulého MS
v parahokeji. I když naši
parahokejisté nakonec nedosáhli
touženého kovu, atmosféra

na tribunách byla elektrizující
a žáci naší školy patřili
mezi absolutní fanouškovskou
špičku, což ocenil také
legendární hokejový brankář
Dominik Hašek, který byl
ambasadorem tohoto
šampionátu.
Ve spojitosti s tímto vyhlášením
tak proběhla také beseda,
při které Dominik odpovídal
na celou řadu zajímavých
otázek. Nejen žáci byli z besedy
nadšení a věříme, že si celé
dopoledne pořádně užili!

S Přírodovědným seminářem v 
ZOO

Vydří radovánky ve vodě,
komentovné krmení hrochů,

rezonanční vaky žab, pravé soví
hody a spoustu dalších
zajímavých okamžiků ze života
zvířat měli možnost pozorovat
ve středu 5. června žáci 7.
ročníků.
V rámci Přírodovědného
semináře se společně s paní
učitelkou Mgr. Miroslavou
Poštulkovou zúčastnili exkurze
do ZOO v Ostravě a shodli se
na tom, že opravdu "ta naše"
patří mezi nejkrásnější v ČR.

Kroužek Prostřeno velmi aktivní

Padesátý den po Velikonocích se
slaví Letnice. Tento den, který
letos připadl na neděli 9. června,
je tradičně spojován se
smažením svatodušní vaječiny.
Kroužek Prostřeno ji připravoval

nejen ve škole, ale také
v ludgeřovickém Domově
pro seniory. A povedla se
i chutnala všude!

Cambridge exams

V polovině června se na naší
škole konaly Cambridge
zkoušky. Jednalo se o písemnou,
ústní a poslechovou část.
Své síly přišlo změřit 19 žáků
čtvrtých až šestých ročníků, kteří

pravidelně navštěvovali
přípravné kurzy. Po náročném
sobotním dopoledni si už mohou
vydechnout a těšit se
na certifikáty.
Paní učitelka Mgr. Jitka Šílová,
která děti připravovala, uvedla:
,,Žáci byli velmi svědomití
při závěřečné zkoušce i v
kurzech, které jsem s nimi vedla.
Tito žáci mají veliký potenciál
a navíc tento certifikát jim
zůstane napořád a také si jej
mohou přidat k přihlášce
na střední školu."

Barvy Ludgeřovic

V pátek 14. června se konala
akce školní družiny nesoucí
název Barvy Ludgeřovic. Žáci
školní družiny zažili doslova
velmi pestré odpoledne plné
různých soutěží, dále pak
společně grilovali a večer

přespali v jednotlivých
odděleních školní družiny.
Celkem se akce zúčastnilo
přes 70 žáků a velkým přínosem
byli také samotní rodiče, kteří se
do akce zapojili a napekli
nejrůznější dobroty.

Loučení třeťáků z Dolní školy

Novou školní etapu započali
žáci letos již čtvrtého ročníku,
kteří se z dolní školy přesunuli
na hlavní budovu a tudíž
nesmělo chybět rozloučení
s ostatními dětmi a také učiteli.

Byla to velkolepá událost,
při které nechyběla bohatá
zahradní party i pohoštění
pro všechny děti dolní školy.
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Den Země

30. dubna proběhl na naší škole
projektový Den Země. Jedná se
o velmi důležitou událost
na celém světě, která si klade
za cíl jednak předat široké
veřejnosti aktuální problémy
týkající se naší planety a jednak
co člověk může udělat pro lepší

ovzduší a ekologii.
Žáci nižšího stupně se rozhodli
vydat se na Ostříž, páťáci
absolvovali výlet na Landek.
Děti kromě obdivování přírody
hrály spoustu pohybových her
a do toho jim přálo také krásné
počasí.

Projektový den byl vzdělávacím
a zároveň zábavným pro naše
žáky vyššího stupně. Význam
ochrany životního prostředí,
život bez odpadů, uvědomění si
ekologických problémů byly
hlavním tématem dne. Propojili

jsme znalosti napříč předměty
a zábavnými workshopy
upevňovali informace
o globálních problémech,
opětovném využívání zdrojů
bez tvorby odpadů a přístupu
k ochraně životního prostředí.

Chemický kroužek v akci

Vysoká škola báňská opět
nezklamala! Na základě

spolupráce s naší školou si
připravila pro naše seminaristy
z chemie sadu zajímavých
pokusů z praktické kuchyně.
Žáci si vyzkoušeli dokázat
přítomnost bílkovin a cukrů
v dostupných potravinách a stali
se svědky přípravy vaječné
pochoutky s použitím alkoholu
bez přítomnosti ohně. ,,Jsme
rádi, že spolupráce s VŠB je
velkým zpestřením pro naše
žáky a pomáhá jim nahlédnout
do světa chemie jinak než
ze školních lavic," těšilo vedoucí
semináře Mgr. Hanku
Halodovou.

GeoGebra u 
nás ve škole už 
počtvrté 

a Mgr. Janem Schreierem
setkání zajišťuje, uvedla: ,,S
tímto projektem jsme velmi
spokojeni a dle reakcí žáků i oni
uvítali koncept výuky trochu
jinak. Rádi budeme
ve spolupráci pokračovat
a věříme, že žáci tyto návštěvy
z VŠB vždy ocení."

Jak nejsrozumitelněji a zábavně
dokázat Pythagorovu větu
a nebát se rýsovat bez tužky
a pravítka nám přijeli ukázat
Petra Schreiberová, Jana Volná
a Petr Volný z GeoGebra
institutu VŠB. Vyměnili své
vysokoškolské studenty za žáky
8. ročníku a za jejich práci
a snahu je velmi chválili. Paní
učitelka Mgr. Miroslava
Poštulková, která společně
s Mgr. Ondřejkou Langrovou

Slavnostní otevření nově zrekonstruované MŠ Sovičky

Celkem 56 dětí ze dvou tříd MŠ
se k 1.1. 2019 stěhovalo
do náhradních prostor, a to
do soukromé školy Liščata
a také do kontejnerové školky,
která byla umístěna na zahradě
základní školy. V těchto
prostorách byly do konce
školního roku. Stěhování bylo
sice náročné, ale vše se
bez problému zvládlo.
Důvodem stěhování byla
plánovaná celková rekonstrukce
školky MŠ Sovičky, která sídlí

na ulici Hlučínská. Z hlediska
malých a stísněných prostor,
které přestaly vyhovovat
kapacitním a hygienickým
normám v závislosti na počtu
dětí, se školka prostorově
zvětšila a pojme nyní více dětí.
Co se týče samotné stavby,
nejprve se začalo opravou vily,
kde školka sídlila už
od poválečných let.
Během rekonstrukce se upravily
vnitřní dispozice, vyměnily se
krovy, podlahy a také schodiště.

Provedly se venkovní úpravy
a rozšířila se i parkovací místa.
Nedostatek prostoru vyřešila
přístavba, která navazuje
na stávající vilu, a tím se
navýšila kapacita o 16 dětí.
Momentální celková kapacita
mateřské školy je nyní 72 dětí.
Během prázdnin se dokončovaly
věškeré stavební práce.
Díky personálu školky, který se
zasloužil svým aktivním
přístupem, mají děti krásné,
harmonické, čisté, podnětné

a moderní prostředí.
2. září se pak za přítomnosti
ředitele Mgr. Karla Morice, pana
starosty Mgr. Daniela Havlíka
a mnoho dalších školka
slavnostně otevřela a hosté měli
možnost si školku pořádně
prohlédnout. Ohlasy byly velmi
pozitivní a doufáme, že si
všichni nové prostředí náležitě
užijí. Jsme rádi, že se vše
povedlo na jedničku a dětem se
vytvořilo nádherné prostředí,
ve kterém se budou cítit dobře.
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Učitelé o prázdninách

Nejen žáci, ale také učitelé se
těší každý rok na zasloužený
odpočinek a každý z nich tráví
léto trochu jinak.
Tak například pan ředitel Moric
se věnoval fotbalu a jízdě
na kole, rád griloval a opaloval
se u bazénu. I přes pracovní
povinnosti si našel čas také
na sledování seriálů.
Přes prázdniny načerpal spoustu
sil a těší se na všechny akce naší
školy.
Paní zástupkyně Lišková se
vydala na dovolenou do sluncem
zalitého Egypta, kde vyzkoušela
tamní pokrmy či šnorchlování.
Věnovala se také sportu -
cyklistice, inline bruslím
a nejrůznějším výšlapům.
Kromě toho hrála karty
a sledovala Nemocnici na kraji
města.
Film Ženy v běhu navštívila
v letním kině paní učitelka
Nevřelová, která si kromě něj
vyzkoušela i nové sporty jako
paddleboard nebo jízdu na koni
a léto trávila hlavně u bazénu.
Samozřejmě se těšila na nové
prvňáčky, u kterých je nyní
třídní učitelkou.
Další učitelkou prvních tříd je
také paní učitelka Kryglerová,
která se odreagovala četbou
knih, turistikou či hraním karet,
a navštívila krásy našeho
sousedního Slovenska.
Milovnicí Egyptu je paní
učitelka Fojtíková a letos tomu
nebylo jinak. Kromě této
destinace trávila léto také
v Turecku, přečetla spoustu knih
a věnovala se plavání, které si
o prázdninách doslova
zamilovala.
Paní učitelka Svrčinová miluje
jízdu na kole a v létě se tomuto
koníčku věnovala velmi často.
Kromě toho cestovala
po Atlantiku a Středozemním
moři, navštívila také Francii,
Německo nebo Polsko a čas
trávila také s paní učitelkou
Sykalovou.
Prázdniny v duchu opalování se,
grilování, četby a odpočinku
zvolila paní učitelka
Grzychová, která mimo jiného
navštívila také Španělsko
a zamilovala si místní kulturu.
Naučit se péct borůvkový koláč
si dala za cíl paní učitelka

Dočárová, která se
kromě pečení věnovala také
cyklistice, navštívila rodinu
a přátele nebo hrála společenské
hry.
Novou paní učitelkou čtvrtého
ročníku je paní učitelka
Matýsková, která volné chvíle
vyplňovala četbou knih,
turistikou nebo cyklistikou,
a pracovala také na zahradě.
Pan učitel Žvaka také pracoval
na zahradě, kde se staral
o trávník, dále hrál volejbal,
jezdil na kole, griloval a lenošil
u bazénu. Nově se stal také
otcem a plní nyní rodičovské
povinnosti.
Cyklistika je u našich učitelů
velmi oblíbená a u paní učitelky
Jurákové to platí dvojnásobně.
Pokud zrovna nešlapala na kole,
poznávala nová místo České
repubilky.
Krásy Maďarska obdivoval pan
učitel Adámek a kromě toho
plaval, hrál volejbal, fotbal
a jako nový sport vyzkoušel
paddleboard, který se mu velmi
líbil. Věnoval se také své
oblíbené četbě knih.
Pracovat se musí i o
prázdninách, což na vlastní kůži
poznala paní učitelka
Bartusková, která byla
na stavbě a naučila se například
nanášet betonovou stěrku. Našla
si čas také na letní kino
nebo wellness pobyt, hrála různé
sporty a nesmělo chybět
opalování, grilování a četba
knih.
Paní učitelka Sykalová je velmi
aktivní člověk a k jejímu životu
patří nepochybně sporty všeho
druhu jako volejbal, jízda
na kánoi a naučila se také
jachting. Kromě toho trávila
hodně času s rodinou. Velmi se
těšila na svoji novou třídu, která
přestoupila z markvartovické
Základní školy k nám.
Letní kino se zamlouvalo panu
učiteli Nevřelovi, který se
rozhodl pro film Psí poslání
nebo Co jsme komu udělali.
Dovolenou trávil také
v Rakousku, hrál často volejbal
a nejvíce se letos těší
na lyžařský kurz se svojí třídou.
Na řecký ostrov Korfu se vydala
paní učitelka Halodová a kromě
toho vyzkoušela i něco nového,

a to africké ovoce v rámci akce
Africké trhy v Ostravě.
Relaxovala také
během procházek, dopřávala si
wellness a vyzkoušela si také
paddleboard.
Sport nemohl chybět i u našeho
tělocvikáře pana učitele Stočese,
jehož nejčastějšími hranými
sporty byly volejbal a fotbal.
Kromě toho navštívil
pohádkovou dovolenou
na Maledivách a nechyběla ani
grilovací party, procházky
a všelijaká manuální práce.
Společnou dovolenou v Egyptě
s paní učitelkou Fojtíkovou
strávila paní učitelka Seidlová.
Jako správný češtinář stihla
přečíst pět knih, naučila se jíst
a loupat krevety a věnovala se
také plavání.
Pan učitel Kolenko se věnoval
hlavně rekonstrukci domu, trávil
dovolenou na Slovensku
a věnoval se fotbalu a běhání.
A na co se nejvíce těšil? Na své
kolegy a hlavně na svoji třídu.
Cyklistice, plavání či turistice
neodolala paní učitelka
Poštulková a kromě toho
prožila také krásné chvíle
v Chorvatsku. Nechybělo
grilování, práce na zahradě
a dokonce zavařování.
Zato pan učitel Schreier se
musel v létě starat o miminko,
přebaloval, jezdil s kočárkem
a plně se věnoval dítěti.
Kromě povinností tatínka si
našel čas také na jízdu na kole,
pracoval na zahradě a vydal se
na Slovensko načerpat síly.
Společnost kromě rodiny dělaly
paní učitelce Langrové také
knihy, které s chutí
o prázdninách četla. Věnovala se
i práci o dům, hrála společenské
hry a čas si našla i na kolegyni
paní učitelku Halodovou..
Další milovnicí knih, konkrétně
detektivek a mystery, je paní
učitelka Šílová a tuto vášeň
s chutí provozovala nejraději
u bazénu. S rodinou hrála
nejrůznější hry, věnovala se
jízdě na kole či plavání
a vyrazila také načerpat síly
do Chorvatska, kde vyzkoušela
poprvé chobotnici.
Kromě cyklistiky si našla paní
učitelka Plačková čas také

na plavání, opalování se či
grilování. Trávila čas
v zahraničí, a to konkrétně
v sousedním Polsku.
Paní učitelka Vrchovecká
navštívila letní kino s filmem
Bohemian Rhapsody. Dále také
provozovala plavání, badminton
a ráda se se opalovala. Nejvíce
se těšila na děti, kolegy a novou
inspiraci ve škole.
Kromě plavání a cyklistiky se
paní učitelka Navrátilová
věnovala potápění. Mimo jiné
hrála nejrůznější společenské
hry, trávila čas u bazénu,
poslouchala audioknihy a starala
se o dům i zahradu.
Prázdniny paní učitelky Bilové
byly ve znamení návštěvy
rodiny, společného grilování,
lenošení u bazénu či práce
na zahradě. Nejvíc se paní
učitelka těšila na žáky.
Pan učitel anglického jazyka
Dean Reeves je vášnivý
milovník sportu všeho druhu,
tudíž nemohlo chybět běhání,
plavání, cyklistika, volejbal,
veslování nebo golf. Slunečné
dny trávil na hlučínském jezeře,
navštívil film John Wick a čas
trávil hlavně s rodinou.
Paní asistentka Bulawová
odpočívala ve Slovinsku, Polsku
či v Rakousku. Jelikož se věnuje
rekonstrukci domu, naučila se
také stěrkovat podlahu.
Kromě toho hrála bowling a čas
si našla i na grilování
a opalování se.
Krásnou dovolenou
na Kapverdách strávila paní
asistentka Tacáková. Mimo jiné
vyzkoušela lezeckou stěnu,
jezdila na bruslích, plavala
a hrála volejbal. Nejvíce se paní
asistentka těšila na výlety se
třídou.
Prázdniny paní vychovatelky
Poliakové byly ve znamení
rekonstrukce, kde se naučila
nanášet lepidlo či štukovat. Čas
si samozřejmě našla také
na odpočinek, šplhala
po skalách, grilovala, hrála
badminton a jezdila na kole.
Nejvíce se paní asistentka těšila
na nové prvňáčky.
Prázdniny učitelů byly bohaté
a pestré, ovšem nyní je třeba se
opět naplno věnovat dětem!
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Výtvory našich prvňáčků Prázdniny

Výtvory žáků 9. ročníku

Moje léto
Je tu léto a dětem nic nechybí,
protože prázdniny nám začínají.
Všechny děti radost mají
a do bazénů už skákají.
 
K prázdninám i dovolená patří
a většina pojede k moři.
Dále také tábory,
na kterých se děti dobře pobaví.
 
Každý toho tolik zažije,
ale už jen poslední dny si užije.
Prázdniny už skončily
a všichni si je pořádně užili!
 

Klára Krakovková 7.A

Pestré prázdniny
Prázdniny jsem si užila výborně.
4. července jsem s rodinou
a kamarády odjela
do rakouských Alp. Každý den
jsme chodili sice na dlouhé, ale
moc hezké túry. Poté jsem byla
na šestidenním tanečním
soustředění v Žimrovicích, kde
jsme každé ráno běhali 3
kilometry. Po něm následovalo
druhé taneční soustředění, které
se konalo na Slovensku
v Michalovicích.
Kromě soustředění jsem byla
například na Štěrkovna open

music v Hlučíně, kde bylo
spoustu zábavy. Druhou
polovinu prázdnin jsme
s rodinou a kamarády trávili
na kolech na Jižní Moravě. Poté
následoval stanový tábor. Bylo
nás 11, z toho jenom dvě holky,
ale kluci byli taky super. Hráli
jsme hry, měli stezku odvahy
a taky noční hlídky. Byl to
hodně srandovní tábor, řekla
bych, že můj nejlepší tábor
vůbec. Na tyto prázdiny budu
vzpomínat jenom v dobrém.
Karolína Rumpová, 7.A

Skautský tábor a stanování
Pár dní po škole mi začal
skautský tábor, na který jsem se
moc těšila. Po obědě nás čekalo
stavění teepee a sbírání klacků
do ohniště. Po dlouhé době
stavění byly přichystané liningy,
které jsme museli šít, a potom je
vázat na tyče od teepee.
Po náročné práci jsme usínali
na proutěné posteli udělané
z klacků. Program na táboře byl
skvělý, člověk se tam rozhodně
nenudil.
Tradiční každoroční stanování
na Hlučínském jezeře nesmělo

letos chybět. Spíme vždy
pod stanem, taťka s bráchou
chytají ryby a my se koupeme.
Každý den hrajeme hry a mamka
vaří a paličkuje. K závěru mých
prázdnín patří také Hlučínský
krmáš, což znamená hlavně
kolotoče, sladkosti, cukrová
vata, zábava, křičení
na kolotočích, balónky a ze
všeho to nejdůležitější -
ohňostroj a vynikající oběd
u strejdy, což je kachna, zelí
a bramborové knedlíky.
Marie Kampíková, 7.A

Děkuji za přečtení našeho
prvního newsletteru v novém
školním roce. I letos se chystá
spoustu akcí, výletů a projektů,
které se objeví v dalším vydání,
u kterého se na Vás opět budu
těšit.
Mgr. Michal Adámek


