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Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás u nového čísla našeho školního
newsletteru,
kterým
Vás
pravidelně
informujeme o dění ve škole. V novém čísle si
zrekapitulujeme uplynulé první tři měsíce
nového školního roku a musím říci, že jsme
toho zvládli opravdu mnoho.
Žákům nabízíme celou řadu kroužků a
zájmových aktivit,
s jejichž kompletní
nabídkou se blíže můžete seznámit dále.
Proběhly adaptační kurzy prvních a šestých
ročníků a v plném proudu jsou přípravy na
další akce, například lyžařský kurz pro čtvrté
a sedmé třídy, jazykové pobyty s rodilým
mluvčím pro třetí a šesté třídy atd.
Během podzimu jsme v naší škole
přivítali také dvě známé osobnosti. Tou první
byl Lukáš Hejlík, který k nám přijel se svým
projektem “Listování” na podporu čtenářství
žáků. A druhou byl youtuber Jirka Král, který
žákům přednášel o bezpečnosti na internetu
a sociálních sítích.
V minulém týdnu proběhl Den
otevřených dveří spojený s celodenní prodejní
výstavkou a rozsvícení našeho školního
vánočního stromu. Akce se vydařila a

věřím,
že nás naladila na tu správnou
předvánoční atmosféru.
Závěrem bych rád zmínil, že jsem
nesmírně
potěšen
úspěšným
reprezentováním žáků a pedagogů naší školy
na celostátních a krajských soutěžích a
konferencích, které svědčí o kvalitě vzdělávání
na naší škole a určitě jsme tak příkladem pro
mnoho škol.
Přeji vám krásné a klidné prožití svátků
vánočních a úspěšný vstup do nového roku.

Mgr. Karel Moric
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CO VŠE SE DOVÍME?
Věcí, které na naší škole probíhá, je tolik, že by z newsletteru mohla být pěkně hrubá
knížka, což je samozřejmě SUPER, ale jelikož jste o všem podrobně informováni ve
zpravodaji, na Facebooku i stránkách školy, představíme něco, o čem se jinde tolik
nedovíte…
Začneme JIRKOU KRÁLEM, dále zavzpomínáme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
ukážeme vybrané větší AKCE, které proběhly, ukážeme, co se děje na DOLNÍ ŠKOLE A
ŠKOLCE, zaměříme se dopodrobna téměř na všechny ZÁJMOVÉ KROUŽKY, které žákům
nabízíme, představíme NOVÉ PANÍ UČITELKY na vyšším stupni, a na konec se dozvíte
PÁR INFORMACÍ, co nás v budoucnu čeká. Tak pěkné počteníčko!

JIRKA KRÁL
Nedávno naši školu poctil
návštěvou asi nejznámější český
youtuber Jirka Král. Rodiče si možná
říkají: „Kdo?“ Ale zeptejte se dětí a
ony Vám rády vysvětlí, kdože to
vlastně je a čím se živí. Každopádně
pro žáky to byl obrovský zážitek,

protože přijel někdo, koho znali snad
úplně všichni. Jirka nepřijel jenom tak
na kafíčko, přijel žákům udělat
přednášku o tom, jak dodržovat
bezpečnost na internetu. No a od koho
to žáci vezmou víc než od svého idolu,
že  Takže Jirko díky, bylo to moc fajn!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jako už každoročně, tak i letos proběhl na naší škole Den otevřených dveří spojený
s prodejní výstavkou všech tříd. Žáci opět
vyrobili spoustu krásných výrobků, k vidění
byla celá řada vystoupení, vypouštěli jsme
balónky s přáním Ježíškovi a ve školní jídelně
byly opět nachystány dobroty k jídlu i pití.
Dopoledne jste mohli navštívit výuku a
podívat se, jak to Vašim zlatíčkám jde. Kdo
přišel, potvrdí, a kdo nepřišel, ten určitě
přijde
příště,
aby
potvrdil!


Co se týče vystoupení, byly k vidění žáčci druhých tříd s jejich p. učitelkami,
kteří si připravili mix tanečních a hudebních vystoupení, dále byl v akci taneční kroužek
a zazpíval nám také
školní sbor. No a
poté už jsme se
přesunuli
na
zmíněné vypouštění
balónků s přáním
Ježíškovi. Nakonec
nesmíme
zapomenout
na
netradiční pokusy
z fyziky a chemie,
které
proběhly
v naší laboratoři.
Bylo
to
moc
přínosné a zajímavé.

VYHODNOCENÍ SBĚRŮ
V měsíci říjnu proběhly na naší škole sběry starého papíru, kaštanů a žaludů.
Starého papíru se nasbíralo neuvěřitelných 18 186 kilogramů, což je nový rekord sběru
papíru na naší škole. Kaštanů a žaludů se vysbíralo 6630 kilogramů. Nejlepší třídy
obdržely finanční hotovost, nejlepší sběrači pak sladkosti. Žáci parlamentu naší školy
právě zjišťují, co by si za vydělané penízky přáli koupit sami žáci. V příštím čísle Vás
budeme určitě informovat o tom, co nakonec vybrali. Všem, kteří se do sběrů zapojili,
mockrát děkujeme!!!

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
V měsíci září k nám zavítal známý televizní a divadelní herec Lukáš Hejlík, aby
nám společně se
svým
parťákem
Alanem Novotným
představili projekt
Listování.
Předvedli, jak může
být čtení knížky
zábavné, za což jim
děkujeme, protože
rozvíjení čtenářství
je především u dětí
velice důležité.

PROJEKT EMISE
Projekt EMISE je projektem studentů Slezského gymnázia v Opavě, snažící se o
zkvalitnění ovzduší v Opavě a okolí. Naše škola se rozhodla tento projekt podpořit. Cílem
je zlepšit stav škodlivých emisí na Opavsku a Ostravsku. Jak můžeme přispět my?
Například informovat žáky o tom, proč emise škodí ovzduší, jaké zdraví ohrožující látky
vznikají špatným spalováním apod. Žáci se také třeba naučí několik důležitých věcí
ohledně spalování a vyzkouší si pokusy na dané téma. Veškeré aktivity budeme průběžně
sdílet na školním webu.

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ
Stejně, jako loňský DEN SRDCE, i tento mini projekt
byl “jen” oživením výuky. Naši EMISAŘI si připravili dne 21.
října stanoviště s mnoha aktivitami, výtvarné činnosti a
chemické pokusy...
Pevně věříme, že i další akce EMISAŘŮ budou stejně
úspěšné.

PROJEKT ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPOJUJE ŠKOLY
Naše děti se zapojily do velké akce,
jejíž cílem bylo navázání kontaktů mezi
českými a slovenskými školami a

podpora
čtenářství
prostřednictvím
výměny záložek do knih. Nižší ročníky od
1. - 6. třídy vytvořily záložky do knihy, na
kterých libovolnou technikou ztvárnily svá
oblíbená literární díla, které si pak
vzájemně vyměnily s partnerskou školou
ve Slovenské republice.
Výměnu záložek tak můžeme využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání
života dětí na Slovensku a zároveň jako průřezového tématu do Školního vzdělávacího
programu nebo jako součást školního projektu.

INFO Z DOLNÍ ŠKOLY 
Školní rok na nově zrekonstruované
dolní škole v Ludgeřovicích začal jako každý
jiný. Děti si na krásné nové prostředí a
rodinnou atmosféru zvykly velice rychle.
Dokud bylo příznivé počasí, využívali jsme co
nejvíce školní hřiště a zahradu. Na začátku
listopadu jsme prožili na Ostříži společné
dopoledne s dětmi z 1. A, a našli si tak další
kamarády.
V současné době postupně poznáváme
písmenka abecedy, čteme jednoduché věty,
počítáme do osmi, učíme se o světě a umíme
už docela slušně pracovat s iPady.

Nabídka stravování na Dolní škole
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice – školní jídelna nabízí možnost
stravování dospělých strávníků v budově Dolní školy na Hlučínské ul. 110/140,
Ludgeřovice. Výběr ze dvou druhů jídel.
Stravování na jídelně za cenu 65,-- Kč v době od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Jídlo v jídlonosiči

za cenu 61,-- Kč.

Přihlásit se můžete u p. vedoucí jídelny: Zdeňky Václavíkové: 731513337

MATEŘSKÁ ŠKOLIČKA „SOVIČKA“
Mateřská
škola
„Sovička”
netrpělivě čekala na příchod nových
dětí.
Na začátku školního roku čekal pro
děti krásný venkovní i vnitřní prostor,
který
celý
kolektiv
s
láskou
připravoval.
Snažili jsme se o to, aby prostředí, kde
děti tráví čas, bylo harmonické, plně
funkční a naplnilo veškeré dětské
potřeby.
V naší školce to žije - prožili jsme
spolu již plno krásných okamžiků a
zážitků a mnoho nás ještě čeká.
Bereme
naší
práci
zodpovědně: „šťastné dítě - spokojený
rodič”.

„NOVÁČCI“ V NAŠEM TÝMU
V minulém čísle newsletteru jsme
vám představili dvě nové paní
učitelky na nižším stupni. V tomto
vydání přichází na řadu další dvě
nové tváře, o které se náš sbor
rozrostl. Tentokrát se jedná o paní
učitelky, které nastoupily na vyšší
stupeň. Jednou z nich je Lucie
Mazánková, která je nyní třídní
učitelkou 5. B, a druhou je Hana
Halodová, která se stala naší hlavní
chemikářkou

Lucie Mazánková

V minulosti jsem učila na střední
škole a mám aprobaci matematiky a
tělesné výchovy, přičemž oba tyto
předměty v letošním školním roce
vyučuji. Mám dvojčátka, kterým je
čtyři a půl roku a mezi mé záliby patří
četba, hraní si s dětmi a vaření.

Hana Halodová
Má práce mě naplňuje a baví, je velmi rozmanitá a zároveň náročná. Přesto
všechno je na prvním místě v mém životě rodina a mé děti. Mám dva syny, kteří
jsou mými zlatíčky. Miluji cestování, hory, turistiku, ale také moře má své
kouzlo. Ráda lyžuji, jezdím
na kole, plavu. Relaxuji
doma na zahradě, na chatě
v Beskydech a ráda kutím v
kuchyni. Mam ráda české
filmy a český humor. S
chutí se začtu do dobré
knížky.

KROUŽKY, KTERÉ U NÁS FRČÍ!!!
Tady je souhrn a ochutnávka toho, co na naší škole probíhá, co děti navštěvují a co
mají rády. Kompletní nabídku kroužků naleznete na stránkách naší školy, kde
zjistíte, že dále probíhá např. kroužek Psaní všemi deseti, Zdravotník, Sbor,
Zpívánky nebo Prostřeno 

Sportovní hry – Libuše Polomská
Mezi nejdéle fungující kroužky v naší
družině patří kroužek sportovních her. Už
mnoho let se tady mohou děti vydovádět s míči
i s jiným sportovním náčiním. O kroužek je
mezi dětmi veliký zájem. V letošním roce jsme
děti museli rozdělit do dvou skupin - mladší a
starší. Sportovky jsou každý pátek od 13.30 do
14.30, a pokud má ještě někdo zájem a čas,
může si přijít zahrát také.

Keramická dílnička - Ivana Juráková

Od začátku října letošního školního
roku mohou žáci 3. – 5. ročníků realizovat
své umělecké nápady ve školní keramické
dílně. Kreativitě se meze nekladou a tak
každé středeční odpoledne vznikají v naší
školní dílničce originální výtvory malých
umělců. Výrobky bylo možno zhlédnout
již v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve foyer
naší školy. Vánoční výstava keramiky
potrvá do 20.12.2016.

Tenis – Natálie Nevřelová
Od začátku listopadu, každý pátek, probíhá tenisový kroužek. Z důvodu velkého
zájmu musely být děti rozděleny do dvou skupin. S dětmi navštěvujeme místní halu, která
nám nabízí vše, co ke hře potřebujeme.
První hodiny jsme se seznámili s raketou a míčky, ale děti jsou tak zapálené do hry,
že už nyní hrajeme přes síť. Správný postoj a úchop rakety nacvičujeme v místnosti plné
zrcadel, která je součástí haly.

Ipady v akci – Alena Rajnochová

Do kroužku “iPady v akci” se
letos přihlásilo tolik dětí, že musely
být rozděleny na dvě samostatné
skupiny, které se střídají v sudé a
liché týdny ve dvouhodinovkách. V
kroužku se seznamují s různými
aplikacemi a výstupy z nich a své
výtvory si ukládají do digitálního
portfolia

Keramika vyšší stupeň – Vendula Vrchovecká

Jeden z obnovených kroužků
na naší škole je vytváření
keramiky. Podařilo se nám zajistit
i hrnčířský kruh, proto si děti
zkusí i jiné než modelovací
aktivity. Setkáváním v každé
čtvrtky si děti mohou vytvořit
umělecká dílka nejen jako
vánoční dárky, ale také jen tak
pro radost.

Chemický kroužek – Hana Halodová
Chemický kroužek vede k rozvíjení tvořivé činnosti žáků. Pracujeme s
běžně dostupnými látkami tak, aby si žáci uvědomovali jejich využití a
vlastnosti v běžném životě. Pokusy jsou poutavé a hlavně bezpečné. Snažíme
se o individuální přístup k žákovi a zároveň se žáci učí pracovat ve skupině.
Barevností a hravostí experimentů se snažíme nadchnout i toho nejméně
nadšeného vědátora.

Kroužek pokusů z fyziky – Martin Nevřela
Kroužek na naší škole
probíhá již druhým rokem.
Jedná se o pokusy z fyziky,
kde si žáci vyzkoušejí různé
přírodní zákonitosti nebo jen
pokusy toho, co je zajímá a
kde by se chtěli o daném
tématu dovědět ještě více.
Letošní první pokus se
zakládal
na
vedení
elektrického proudu tělem.
Vyzkoušeli jsme kouzelný
mini
počítač
MAKEYMAKEY,
díky
kterému si žáci zahráli hru
Tetris a ovládali ji pouze doteky
rukou mezi sebou.

Stolní tenis – Zdeněk Žvaka
Od začátku října se koná kroužek stolního tenisu pro žáky 5. – 7.
ročníků. Děti jsou rozděleny do 2 skupin, na mladší a starší, a scházejí se
jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Hráči se učí základním dovednostem a
připravují se také na tradiční školní Vánoční turnaj.

Funny english – Anna Čechová
V rámci školní družiny probíhá také kroužek Funny english, kde se děti
učí zábavnou formou základy anglického jazyka.

Tvořivé ručičky – Michaela Kryglerová
Kroužek "Tvořivé ručičky" se koná každé úterý od 13 do 14 hodin a je
složen z dětí 1. a 2. ročníků. Navštěvují ho děti nejen výtvarně nadané, ale
hlavně takové děti, které malování a ostatní výtvarné činnosti baví.
Náplní kroužku je aktivní trávení volného času po vyučování, kde si děti
vyzkoušejí spoustu různých výtvarných technik i rukodělných činností.
Cílem kroužku je seznámení žáků s různými výtvarnými, ale i rukodělnými
technikami. Při těchto činnostech si děti zlepšují jemnou motoriku, prohlubují
si výtvarné i estetické cítění, potěší své blízké a vyzdobí třídy či chodbu školy.

Taneční kroužek – Bibiana Bulawová
Náš taneční kroužek se dlouho a intenzivně připravoval na vánoční
vystoupení, které se uskutečnilo během vánočních trhů. Vystupovaly děti,
které již navštěvovaly kroužek v minulém školním roce. Trénovaly poctivě,
proto věříme, že se Vám naše vystoupení v rytmu zumby i aerobiku líbilo.

Přírodovědný kroužek – Hana Slaná

Ve
školní
družině
probíhá
přírodovědný
kroužek pro děti NS, a to vždy
ve čtvrtek od 13.30 do 14.30.
S dětmi pozorujeme přírodu a
povídáme si o ní. Učíme se o
životě zvířat na různých
kontinentech a následně si
zvířátka kreslíme.

Volejbal – Petr Stočes
Pro žáky 9. ročníků je
k dispozici již tradiční kroužek
volejbalu. Do tohoto kroužku
chodí žáci již několikátým
rokem, což je vidět na tom, jak
moc se zlepšují. Tvrdý servis,
bloky i smeče už jsou
samozřejmostí 

Hodina pohybu navíc – Petr Stočes
Pro žáky 2. a 3. tříd se rozeběhl projekt, díky kterému mohou každou středu
navštěvovat kroužek hodina pohybu navíc, kde se naučí základy míčových her a sportů.

A NA CO NEZAPOMENOUT?
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – 23. PROSINCE 2016 – 2. LEDNA 2017
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ – 4. ROČNÍKY, 29. LEDNA – 2. ÚNORA 2017
POLOLETNÍ VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ – 2. ÚNORA 2017
POLOLETNÍ PRÁZDNINY – 3. ÚNORA 2017
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ – 7. ROČNÍKY, 13. – 17. ÚNORA 2017
JARNÍ PRÁZDNINY - 27. ÚNORA – 3. BŘEZNA 2017
JAZYKOVÝ POBYT 6. ROČNÍKY – 24. – 28. DUBNA 2017
ZÁPIS DO ZŠ – 1. – 30. DUBNA 2017
ZÁPIS DO MŠ – 2. – 16. KVĚTNA 2017
JAZYKOVÝ POBYT 3. ROČNÍKY – 15. - 19. KVĚTNA 2017

Závěrem nám dovolte popřát Vám za celou
školu krásné a klidné prožití Vánoc.

Za celou redakční radu Mgr. Petr Stočes

