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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 je třeba si
připomenout, co vše se v naší
škole událo a co vše nás
v následujících měsících čeká.
V naší škole se nám hned
na začátku října rozběhly
kroužky a letos nově jsme
ve spolupráci s VŠB-TU otevřeli
radiotechnický kroužek,
ve kterém si žáci během prvního

pololetí sestavili jednoduché
rádio. V druhém pololetí je pak
čeká postavit si svůj vlastní
fotoaparát. Věřím, že spolupráce
naší školy s VŠB-TU se ještě
více rozvine a našim žákům
budeme moci v následujících
letech nabídnout další skvělé
kroužky. Samozřejmě i v
letošním roce probíhají všechny
ostatní kroužky, přičemž
za zmínku stojí například
kroužek angličtiny, ve kterém
žáky připravujeme
na Cambridge Exams, Klub
nadaných žáků, Sportuj ve škole,
iPady, Prostřeno a mnoho
dalších.
Na konci listopadu jsme začátek
adventu zahájili Dnem
otevřených dveří spojeným
s celodenní prodejní výstavkou
a rozsvícením našeho krásného
školního vánočního stromu.
Akce se myslím velmi vydařila
a věřím, že nás naladila na tu
správnou předvánoční

atmosféru.
V měsíci lednu již máme
za sebou jak lyžování
na Vaňkáči, tak lyžařské kurzy
čtvrtých a sedmých ročníků.
Jsem nesmírně rád, že se nám
daří tyto kurzy organizovat,
naplňovat a žáci se z nich vracejí
velmi spokojení. Více si o těchto
kurzech přečtete dále.
Jak jistě víte, v minulém roce
jsme převzali MŠ Hlučínskou,
ve které nyní probíhá přístavba
nových prostor školky
a rekonstrukce stávající budovy.
Od ledna jsme se proto museli
přestěhovat do kontejnerové
mateřské školky, kterou najdete
v areálu naší školy, a dále
využíváme prostory MŠ Liščata.
Vše se nám během vánočních
svátků podařilo organizačně
zvládnout, nové prostory krásně
vybavit a věříme, že se dětem
v nových prostorách líbí.
Závěrem bych vás rád
informoval, že obec

100. výročí vzniku Československé republiky

28. října 2018 uspořádala naše
škola Projektový den
při příležitosti 100. výročí
vzniku Československé
republiky. Úkolem projektu bylo
nejenom připomenutí si tohoto
významného dne pro každého
občana, ale také dalších
historických událostí, které
navždy ovlivnily českou
společnost. Naše škola se
oblékla do modrých, červených
a bílých barev.
Žáci prvního stupně řešili
ve věkově smíšených
skupinkách různé úkoly, které
měly prověřit jejich znalosti
o našem státě - přiřadit
historické mezníky ke
správnému roku, složit text

české státní hymny, vytvořit
profil významné osobnosti české
historie, uhádnout prezidenty či
správně odpovědět na otázky
v kvízu. Některé úkoly byly
zvlášť zapeklité, ovšem žáci
pracovali jako tým a se vším si
poradili. Krásným zakončením
tohoto projektového dne byl
Kahoot zaměřený na otázky,
které se týkaly jednotlivých
stanovišť a měly tak prověřit
pozornost dětí.
Žáci druhého stupně se zaměřili
na důležitá období historie
a jejich úkolem bylo vyzdobit
třídu na základě období, které si
vylosovali. Žáci se do tohoto
úkolu pustili s chutí a výsledkem
byly třídy, ve kterých na nás

při příchodu dýchala atmosféra
první republiky, Československa
v období války
nebo Protektorátu Čechy
a Morava.
Součástí projektu byla také
výstavka starožitných předmětů,
které nám k této příležitosti
poskytli rodiče žáků a byly to
obzvlášť významné předměty,
například knihy, hračky, nádobí,
fotoaparáty, obrazy, fotografie,
dřeváky, žehličky a mnoho
dalších. Předměty udělaly veliký
dojem také na naše žáky, kteři
viděli některé věci vůbec poprvé
v životě.
Završením celého dne byla
fotografie v podobě státní vlajky
vytvořené našimi žáky.

ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE

Ludgeřovice ve spolupráci s naší
školou podala na konci
kalendářního roku projektovou
žádost: Nástavba a modernizace
odborných učeben ZŠ
Ludgeřovice, podporující rozvoj
technicko-řemeslných,
přírodních, jazykových
a digitálních kompetencí žáků,
díky které v případě úspěšného
schválení vznikne v naší škole
pět nových specializovaných
učeben a proběhne rekonstrukce
stávajících dílen. Nyní nám
zbývá jen čekat, zda náš projekt
bude v letošním kalendářním
roce úspěšně schválen.
Na úplný závěr mi dovolte
pozvat Vás na školní akademii,
která proběhne u příležitosti 55.
výročí školy ve středu 5. a ve
čtvrtek 6. března 2019
v Obecním domě
v Ludgeřovicích. Bližší
informace najdete již brzy
na našem webu a facebooku
školy. Mgr. Karel Moric

Velký úspěch
žáků naší školy
v Cambridge
Exams !!!

Po složení Cambridge zkoušek
na úrovni KET for Schools
v prosinci loňského roku jsme
netrpělivě čekali, jak to
dopadne. Všech 13 kandidátů
obdrželo v září výsledky a byli
jsme velmi mile překvapeni.
Většina uspěla s fantastickým
hodnocením přesahujícím
znalosti této úrovně. Všem
žákům patří velká gratulace!!!
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Zájezd do Anglie

Dlouho a pečlivě plánovaný
výlet do Velké Británie se
konečně podařil!
V pondělí 8.října vyrazili žáci
osmých a devátých ročníků
na dlouhou cestu. Do Londýna
dorazili v úterý v osm hodin
a hned se vydali prozkoumat
nejzajímavější a nejkrásnější

památky a turistické atrakce
(London Eye, Westminster
Abbey, Piccadilly Circus
i Covent Garden). K večeru
ověšeni plnými nákupními
taškami dorazili na tzv. Meeting
point, tedy místo, kde se poprvé
setkali s jejich anglickými
hostitelskými rodinami.
V nových domovech na ně

čekala teplá večeře a konečně
pohodlná postel, kterou každý
z nich obzvlášť uvítal.
Druhý den započali naši žáci
procházkou megalitickou
stavbou Stonehenge, která
dodnes vyvolává mnoho otázek
o svém původu a účelu. Z doby
kamenné se přesunuli
do středověku a na vlastní oči
spatřili praústavu, Magna
Chartu, v ohromné katedrále
v Salisbury.
Třetí den začal zklamáním,
protože kvůli přípravám
na královskou svatbu se nebylo
možno podívat dovnitř hradu
Windsor, zato ale zbylo více
času na prohlídku malebného
městečka. Hned za mostem se
pak nachází nejslavnější
anglická kolej Eaton, líheň
budoucích premiérů, králů
a jiných prominentů.
Kromě Eatonu navštívili žáci
také velmi známou Oxfordskou
univerzitu, jednu z nejstarších
univerzit na světě. Dalším
zážitkem byla klidná projížďka
v pramicích, kterou znenadání

doprovodil po všech nevídaně
teplých dnech i krátký déšť.
Naše výprava cítila, že víc
chození ani nákupů už poslední
den nezvládne, proto si dopředu
zarezervovala celodenní vstup
do zábavního parku
v Chessingtonu a bylo to velmi
dobré rozhodnutí - byla pak
doslova v jednom kole,
navštívila atrakce klidné
i bláznivé, adrenalinové i vodní,
prostě paráda! Nakonec ale
museli zpět do Londýna, rychle
prošli kolem majestátního
Toweru a zvládli přejít i přes
ikonický Tower Bridge, ale pak
už byl čas prodrat se plnými
pátečními ulicemi davy turistů
až k autobusu a nezbylo než říct
poslední “goodbye” nejen
úžasnému Londýnu, ale i celé
Anglii.
Vše se podařilo především
díky důkladné přípravě
a organizaci pana učitele Žvaky,
který se také spolu s paní
učitelkou Šílovou postaral
o hladký průběh celého pobytu
během těch báječných šesti dní.

V říjnu proběhl již tradiční SPORTOVNÍ DEN
Dne 1. října proběhl již 5. ročník
Sportovního dne pro žáky naší
školy, který se jako každoročně
nesl v duchu her, závodů, plnění
disciplín a samozřejmě také
fotbalového turnaje. Akce se
konala na hřišti TJ Ludgeřovice,
kde se našim žákům dostalo
perfektního zázemí, za což
děkujeme především p. Jiřímu
Vjačkovi. Kdo nakonec zvítězil

nebylo důležité, protože šlo
především o pohyb dětí a o
radost ze hry. K vydaření akce
přispělo také sluníčko, které
krásně hřálo celý den, a také
díky němu si žáci užili spoustu
zábavy.

Klub nadaných žáků se stále rozrůstá
Na začátku letošního školního
roku pořádala naše škola již
podruhé testování IQ
pro zájemce z řad našich žáků.
Toto šetření probíhalo
ve spolupráci s organizací
Mensa a nás překvapil zájem
rodičů, kteří se zajímají
o inteligenční potenciál svých
dětí. Výsledky byly opět
příjemně překvapivé a řady
Klubu nadaných dětí, který
působí při naší základní škole, se
výrazně rozrostly. Od října se
klub opět pravidelně schází
a také letos si klade za cíl
rozšíření obzorů a obohacování
nadaných žáků. První schůzka
zněla tajemně - OUT and OFF
a děti ve věkově smíšených
skupinách pracovaly na různých
stanovištích s iPady. Dokonce
z tohoto setkání vznikl
videodokument, který můžete

najít na facebookových
stránkách školy. Další informace
o tomto projektovém odpoledni
se dočtete na straně 5.
Další setkání bylo výjezdní
a Klub nadaných čekala exkurze
v divadle. Děti ale neseděly jen
v hledišti, ale prohlédly si také
místa, kde se úžasná představení
tvoří. Navštívili vlásenkárnu,
kostymérnu, nahrávací studio,
pódium a také nakoukli do dílen,
kde se šijí kostýmy a vytvářejí
kulisy k jednotlivým
představením. Potlesk si
zaslouží nejen herci, ale všichni,
kteří se na divadelních zážitcích
podílejí.
Doufáme, že také v letošním
školním roce budou všechny
klubové aktivity pro naše žáky
přínosné a budou je bavit
a rozvíjet jejich potenciál jako
doposud.
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Podzimní sběr papíru

Již každoroční tradicí se stal sběr
starého papíru, který se těší
na naší škole veliké oblibě
a zdravé soutěživosti nejen
mezi žáky, ale také i mezi
třídami navzájem. Letos tomu
také nebylo jinak, sběrači byli

Záložka do knihy spojuje školy

velmi aktivní a nasbírali opravdu
velké množství - výsledné číslo
je neuvěřitelných 15 872
kilogramů! Na nejlepší sběrače
pak čekala odměna v podobě
lístků do kina, zdravé svačinky
a krásného diplomu.

Čistota ovzduší na Ostravsku

Na naší škole se uskutečnil
projektový den s názvem
,,Čistota ovzduší na Ostravsku”.
Navštívili nás odborníci
z VŠB-TU a seznámili žáky

s problematikou prachových
částic, vysvětlili pojmy emise,
imise a představili největší
znečišťovatele
v Moravskoslezském kraji.
Po přednášce následovaly
pokusy zaměřené na analýzu
prachových částic, porovnávání
vzorků znečištěné vody
z různých zdrojů a přístrojové
měření polétavého prachu.
Na závěr si naši emisaři
připravili vtipnou vzdělávací
scénku na téma ,,Jak topit
v zimním období”.

Do projektu Záložka do knihy
spojuje školy se naše škola
zapojila již potřetí. Do tvorby
záložek se zapojili všichni žáci
prvního stupně naší školy a ve
většině případů vyrobili jednu
i pro sebe. Po obdržení balíčku
se záložkami od naší partnerské
školy si naši žáci společně
ve vestibulu školy se všemi
zúčastněnými dětmi zazpívali
písničky, pověděli si o škole,
z níž pošta přišla, a každý žák si
vybral jednu z krásných záložek.
Celý projekt se velmi vydařil
a žáci se již těší na další ročník.

Naše škola jako přípravné
centrum pro Cambridge Exams
Naše škola slaví další úspěch
v oblasti cizích jazyků, neboť se
stala oficiálním přípravným
centrem pro Cambridge
zkoušky. Znamená to tedy, že
od loňského roku je na naší
škole možné skládat
mezinárodně uznávané zkoušky
v anglickém jazyce. Ke
zkouškám se žáci připravují
v přípravných kurzech v rámci
školních kroužků a o tyto
zkoušky je opravdu velký zájem,

což nás velmi těší.
Abychom mohli vyhovět
velkému zájmu o tyto kroužky,
rozhodli jsme se proškolit
učitele anglického jazyka a také
díky tomu nám bylo uděleno
oficiální označení Přípravné
centrum. Toto označení
znamená, že u nás mohou
probíhat přípravné kurzy a naši
žáci jsou v nich připravováni
podle standardů Cambridge
University.

naše škola propagovala hlavní
myšlenky této organizace.
Oblékli jsme se do tematických
barev pro každý den výsledkem bylo černobílé
pondělí, červené a růžové úterý,
středa se nesla v duchu zelené
a modré, žlutá a oranžová barva
byla k vidění ve čtvrtek a pátek
byl nejbarevnější!
Poslední den naší návštěvy
z projektu Edison byl totiž
projektový den s názvem Global
village nesoucí se v pestrých
barvách hnutí Hippies.
Kromě krásných barev byl tento
den zaměřen na mnohem

důežitější téma - děti v oblastech
bojů, které si zažily mnoho
špatných věcí. Naše škola se
proto snažila jim pomoci a za
symbolických 5 korun měli žáci
možnost koupit si něco na zub
a přispět tak na sbírku UNICEF
pro tyto ohrožené děti. Podařilo
se nám nasbírat krásných 5 284
korun, které poputovaly do těch
správných rukou, a to vše se
uskutečnilo 21. září, které je
Světovým dnem míru.
Týden se studenty byl
inspirativní, veselý, barevný,
zábavný a všichni jsme si jej
moc užili. Peace!

Multikulturní týden

V období od 16. do 21. září
hostila naše škola studenty
z všemožných koutů země, kteří
jsou přihlášeni v programu
Edison. Žáci měli možnost se
s nimi nejenom seznámit, ale
také dozvědět se něco více
o jejich kultuře, tradicích,
náboženského vyznání,
pokrmech a mnoho dalších.
Tak například Alli z Turecka
děti naučil několik základních
frází pro konverzaci a ukázal jim
pár tradičních sportů. Yanita
pocházející z Ruska napsala
každému žákovi krásný vzkaz
v azbuce, Twinkle seznámila
děti s tradičními pormy, které se
u nich připravují v Indii
a společně kreslili státní

indickou vlajku. Assena se
zaměřila na život v Turecku
a ukázala, co vše se dá dělat
o volném čase v Istanbulu.
Nejenom že se dětem otevřely
brány do těchto zajímavích
koutů světa, ale měly také
možnost si se studenty
popovídat a zdokonalovat tak
svoji angličtinu, což byla
pro některé velká výzva
a zkušenost k nezaplacení.
Make friends, not war - tohle
heslo bylo nejčastěji spojováno
s hnutím Hippies a propagovalo
svobodu, lásku a volnost. Také
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Žáci baví zpěvem i recitací

Pobavit a rozesmát obyvatele
Domova sv. Mikuláše si dali
za cíl žáci Základní školy
v Ludgeřovicích, a proto si
pro ně připravili pestrý program.
Děti přednášely o Vánocích
naplněných klidem a vzájemnou

Adventní vystoupení

láskou, ale i o Vánocích
uspěchaných, jak to v dnešní
době bývá. Mluvené slovo
a přednes básní střídala hudba.
Známé koledy z doprovodu
houslí si s potěšením zazpívali
všichni přítomní. V závěru
svého vystoupení žáci popřáli
posluchačům do nového roku
2019 hodně zdraví, klidu
a radostných dní. Svým zdařilým
vystoupením tak navodili
vánoční atmosféru a byli
odměněni velkým potleskem
a spokojenými tvářemi.

Vrabčáci mají napilno

Krajské finále ve stolním tenise

Také u Vrabčáků nastalo
pohádkové období plné kouzel,
nadpřirozených bytostí
a očekávání, které milují nejen
malí, ale i velcí. Celý prosinec
se připravovali na nejkrásnější
období v roce, kreslili, malovali,
varáběli, stříhali, zpívali, tančili
a hráli. Žáci společně s učiteli
začali adventem a vánočním
tvořením pro děti a rodiče.
Dočkali se také příchodu
Mikuláše se svojí družinou a aby
se děti nebály, oblékly se také
do kostýmů andělů a čertíků.

Spelling game

4. prosince se na naší škole
uskutečnilo finále
ve Spellingové soutěži
anglického jazyka nazvané
Spelling master.
Nejlepší žáci z ročníků se utkali

ve třech kategoriích. Velikou
změnou oproti loňskému roku
byla i účast Základní školy
v Petřkovicích, což byla
pro naše žáky patřičná motivace
a každý z nich byl odhodlaný
zvítězit. Soutěžilo se ve třech
disciplínách - spelling, poslech
a gramatická část. Petřkovičtí
i naši žáci podali výborný výkon
a skvěle bojovali.
Všem zúčastněným žákům
děkujeme za účast a doufáme, že
další ročník bude vydařenější
a početnější než ten poslední.

Hlučínsko očima dětí

Kreslířská soutěž s názvem
Namaluj svůj svět měla
i zástupce z řad naší školy, a to
Michaela Kubinu ze 7.A. Tato
soutěž se konala při realizaci
Místního akčního plánu
vzdělávání pro Hlučínsko.

Předvánoční čas zahájili naši
žáci druhých a čtvrtých tříd
mnoha vystoupeními. Po dobu
tří týdnů pilně nacvičovali
vánoční koledy, které

v hudebním doprovodu zazpívali
na již zmíněném Dni otevřených
dveří v základní škole, dále
v Obecním domě na vánočních
trzích, při rozsvěcování
vánočního stromu na Menšíkové
louce a udělali radost i klientům
Charity. Svými písněmi potěšili
nejen své rodiče, ale vykouzlili
úsměv na tvářích všech
návštěvníků, kteří na tyto akce
zavítali.

V měsíci listopadu se konalo
okresní finále ve stolním tenise,
ve kterém naši žáci Jakub Lis,
Filip Šenkeřík a Antonín
Thománek dokázali porazit
všechny soupeře, a stali jsme se
tak nejlepší školou okresu

Opava!!! Zároveň dostali (stejně
jako loni) šanci postoupit
do krajského finále, ve kterém se
setkali s vítězi ostatních okresů.
Vedli si výborně a obsadili
nádherné 2. místo v kraji, čímž
ještě o jedno místečko vylepšili
loňské umístění. A opět po roce
jsme ukázali, že Ludgery a pinec
jsou nerozlučnou dvojicí:-)
Všem klukům děkujeme
za skvělou reprezentaci naší
školy.

Podzimní akce skupiny GEG #
My jsme Ludgeřovice

Na podzim navštívili naši školu
učitelé z celého kraje, kteři
přijeli načerpat inspiraci
do výuky. První setkání bylo

pod záštitou Mgr. Karla Morice
a Mgr. Martina Nevřely
zaměřeno na seznámení
s iPadem a aplikace, které jsou
využitelné napříč všemi
předměty. Druhé setkání si
připravily paní učitelky Mgr.
Jana Grzychová a Mgr. Natálie
Nevřelová. Ukázali jsme si
programování a využití robotů
ve výuce. Jsme rádi, že jsme
mohli naše zkušenosti a nápady
sdílet s ostatními.

Konference Seč

Michael vyzdobil svým
obrázkem, který nakreslil
v počítači, kalendář na rok 2019.

Na podzim se konal již 7. ročník
tradiční konference Digitální
technologie ve výuce
v Kongresovém hotelu Jizerka.
Ani letos se tato akce neobešla
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bez účasti ZŠ Ludgeřovice a tak
pětičlenný tým v zastoupení
Mgr. Morice, Mgr. Nevřely,
Mgr. Rajnochové, Mgr.
Nevřelové a Mgr. Grzychové
společně s mnoha roboty,
nápady a materiály vyrazili
sdílet své zkušenosti s učiteli
z celé republiky. Celkem jsme si
připravili 6 workshopů
s různými tématy. Na všech
workshopech byl maximální
počet účastníků, což bylo
pěknou zpětnou vazbou pro naše
pedagogy.
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Vychytávky s
iPadem

Co dělat s iPadem, když jste
mimo internetového připojení?
Je možné si i přesto užít zábavu?
Samozřejmě že ano! Lektoři
z letní školy s iPady, kterou
navštívily naše paní učitelky,
uspořádali pro naši školu
inspirativní odpoledne s názvem
Outdoor and offline.
Paní učitelky Mgr. Natálie
Nevřelová a Mgr. Miroslava

Jak se vzbuzuje zájem u mládeže
o chovatelské dovednosti v
Ludgeřovicích...
Bartusková společně s lektory
ukázaly dětem, že internet není
v tomto případě vůbec nutný
a přesto iPad není nudný - děti si
tak vyzkoušely vypočítat
matematické příklady pomocí
ozobotů, skládaly věty pomocí
aplikace a tím sestovavly různé
příběhy, dívaly se na svět tak,
jako ho vidí například mravenci
nebo vši, poznávaly rozdíly
v obrázcích a odpovídaly
na otázky, tvořily myšlenkovou
mapu a mnoho dalších.
Dětem se jednotlivá stanoviště
moc líbila a úkoly byly pro ně
velmi inspirativní.

V areálu ČSCH v Ludgeřovicích
se 17. - 18. 11. 2018 konala
výstava papoušků, která je svým
rozsahem vystavovaných druhů
ojedinělá v našem regionu,
o čemž svědčí i mezinárodní
účast chovatelů.
Každoročně umožňují členové
klubu ČSCH v Ludgeřovicích
a Klub K 2 Ostrava našim
žákům zhlédnutí této překrásné
výstavy a tím vzbuzují zájem
u mládeže o chovatelské
dovednosti. Současně se zde
konala i Soutěž o nejkrásnější
obrázek. Vítězkou celé soutěže
se stala Tereza Florková z 6. A.
Dále pořadatelé udělili 1. místo
Veronice Kučerové z 8. A, 2.
místo obsadila Marie

Kampíková z 6. A. Na 3. místě
se umístila Klára Partilová z 9.
B. ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÝ
VÝBOR ČSCH věnoval poháry
do soutěže. Děkujeme
pořadatelům za dobrou
spolupráci a přejeme jim hodně
úspěchů.

Vánoční jarmark a den otevřených dveří
Na konci listopadu byla naše
škola otevřená úplně
pro všechny! Konala se zde totiž
akce Den otevřených dveří
a také i letos výuku navštívilo
velké množství rodičů
a rodinných příslušníků, které
zajímala nejenom aktivita jejich
dětí ve výuce, ale také dosavadní
pokroky, způsob vedení výuky či
interiér třídy a školy. Náš
stromeček ve foyer byl poté
vysvěcen panem Zdeňkem
Uhrem, který popřál mnoho
zdraví do dalších dnů.
Ovšem to nebylo zdaleka
všechno. Odpoledne byl
připraven pro veřejnost Vánoční
jarmark, kde žáci vystavovali
své výtvory a výrobky,

na kterých se podíleli jako třída
i jako jednotlivci. Velkou
zásluhu na této akci měli
kromě žáků a jejich učitelů také
samotní rodiče, kteří doma
ve volných chvílích tvořili
výrobky pro jejich ratolesti.
Návštěvníci měli možnost si

Školní
diskotéka

Poklidný předvánoční čas
pořádně rozjela již 4. školní
diskotéka, pořádaná 20. prosince
2018 pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
a MŠ Ludgeřovice. Tak jako
v minulých letech, tak i letos
probíhala v prostorách školní
tělocvičny.
U vstupu dostali všichni
účastníci svítící náramky

zakoupit nejenom dekorace jako
svícny, mýdla, ozdoby
na stromeček či postavičky
z keramiky, ale přivítali také
sladké či slané dobroty.
Kromě jarmarku byly
pro návštěvníky připraveny
i další akce jako vánoční chemie
s velmi zajímavými pokusy
předváděnými samotnými žáky,
možnost vytvořit přání
Ježíškovi, zdobení perníčků,
vánoční fotokoutek či Kahoot.
Pěknou kulturní vložkou se stalo
jednak pěvecké vystoupení žáků
2. a 4. tříd, jednak taneční
vložka dětí, které svým tancem
rozpohybovaly přihlížející.
Vrcholem dne bylo rozsvícení
vánočního stromečku, u kterého

se sešli učitelé, rodiče i děti,
a společně si zazpívali několik
Vánočních koled.

Školní turnaj
ve stolním
tenisu

a občerstvení. Hudbu
za doprovodu velké světelné
show a mlhy doplňoval
kromě tance i bujarý zpěv.
Velké poděkování patří paní
učitelce Navrátilové, která celou
akci pro žáky zorganizovala
včetně zajištění diskžokeje pana
Petra Tománka. Ten žáky
školního rádia zasvětil do tajů
práce diskžokeje. Byla to
povedená akce, všichni se velmi
dobře bavili a spokojeně
odcházeli domů.

V prosinci se uskutečnil tradiční
žákovský turnaj ve stolním
tenisu ve dvouhře a ve čtyřhře.
Ve dvouhře skončil na 3. místě
Filip Šenkeřík z 8.B, 2. příčku
obsadil Tomáš Malčok z třídy
8.A. Celkovým vítězem se stal
Marek Blejchař z 8.B.
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Ve čtyřhře se na stupně vítězů
probojovali žáci Alexandr
Dekleva a Tomáš Smolka z 8.B
a 9.B, kteří skončili na 3. místě.
Ještě o příčku výš se umístili
Tomáš Malčok a Daniel Körner
z 8. A. Celkové vítězství
ve čtyřhře pak vybojovali žáci
Marek Blejchař a Filip Šenkeřík
z 8. B.
Žákům byly předány sladkosti,
diplomy a medaile a těšíme se
na další ročník, který se
uskuteční opět v předvánočním
čase.
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Přípravy na akademii, která je naplánována na
6. a 7. března, jsou v plném proudu!
Na naší škole se stejně jako
před 4 lety uskuteční školní
akademie, která bude ve dnech
6. a 7. března reprezentovat naši
školu i jednotlivé třídy
v Obecním domě
v Ludgeřovicích. Oslavíme tím
také 55. výročí naší školy. Na co
že se můžete letos těšit? My
můžeme prozradit jen to, že
téma je velmi zajímavé Muzikál po našimu. Tento název
v sobě skrývá spoustu hudby,

tance, dramatického představení
a mnoho dalšího. Vychází hlavně
z písní zpívaných ve známých
filmech či muzikálech, a to jak
z těch českých, tak
i zahraničních.
Třídní učitelé společně se svými
třídami již několik týdnů naplno
cvičí, zpívají, tvoří, tančí
a nacvičují, aby se vše povedlo
na jedničku a aby žáci přinesli
svým vystoupením mnoho
úsměvů, barev, radosti, smíchu

a elánu. Nenechte si tedy ujít
tuhle krásnou akci, na kterou vás
všechny srdečně zveme,
a přijďte si s námi zazpívat
známé hity a rozpohybovat boky
v rytmu muzikálové hudby.
A nakonec nezapomeňte - Show
must go on!!!

Tradiční lyžák sedmiček letos
z kapacitních důvodů poprvé
po deseti letech změnil své
působiště. Z Horní Bečvy se
přesunul o pár set metrů výš,
a to na samotnou horu Radhošť.
Ta žáky přivítala opravdu
velkoryse, jelikož jim dosyta
ukázala, jak vypadá ta opravdu
pravá zima na horách. Metry

sněhu, nádherné výhledy,
zamrzlé stromy i počasí jako
na houpačce.. To vše mohli letos
žáci vidět a prožít. Ubytování
nám poskytl horský hotel
Radegast, kde se o nás starali
s patřičnou pečlivostí. Sjezdovka
je od hotelu co bys kamenem
dohodil. Byla pouze pro nás,
a žáci tak měli jedinečnou

možnost zjistit, jaké to je
nemuset čekat dlouhé fronty
na vlek. K tomu všemu je nutno
podotknout, že nikdo ze 43 žáků
nekašlal, nerýmoval,
nehorečkoval a ani se nezranil.
No prostě pohádka, na kterou
budeme ještě dlouho
vzpomínat!!!

Dne 16. ledna se konalo na hale
v Hlučíně okrskové kolo
ve florbale pro dívky 8. a 9. tříd.
Naše děvčata bez sebemenších
problémů porazila všechny školy
a s celkovým skóre 20:0
postoupila do okresního finále,
které se konalo 25. ledna
v Opavě. Tam se sešly vítězky
jednotlivých okrsků a systémem

"každý s každým" bojovaly o co
nejlepší umístění v okrese.
Do okresního finále se
probojovaly kromě naší školy
také ZŠ Englišova, ZŠ Otická,
ZŠ Velké Heraltice, ZŠ Bolatice
a ZŠ E. Beneše. Naše holky
bojovaly jako lvice a stejně jako
loni dokázaly porazit až
na jedinou výjimku všechny

soupeřky. Tou výjimkou se
stejně jako loni stala ZŠ Otická,
která tak bude jako celkový vítěz
reprezentovat okres Opava
v krajském finále. Přestože
holky jediná porážka moc
mrzela, zaslouží si obrovský dík
za skvělou reprezentaci naší
školy.

zábavu bylo tudíž postaráno.
Kromě žáků to byl zážitek i pro
učitele. Některé taneční kreace
z diskotéky budou pro nás
nezapomenutelné.
Samotný výcvik začal v neděli
hned po příjezdu a končil

ve čtvrtek závodem ve slalomu.
Každý žák dostal diplom
a sladkou odměnu.
Velké poděkování patří lyžařské
škole S.W.A.H., SRPDŠ, které
dětem na tento kurz přispělo
finanční částkou a personálu RS

Pekáren Rališka, který nám
poskytl téměř domácí servis.
Letos byla bohatá sněhová
nadílka a lyžařský pobyt se tudíž
vydařil na jedničku. Doufejme,
že paní Zima bude stejně štědrá
i příští rok!

Lyžák 7.
ročníků aneb
podívaná, která
neomrzí...

Krásné 2. místo
v okrese!

Lyžařský pobyt
žáků 4. ročníků
Nejenom naši sedmáci, ale také
i žáci 4. tříd stejně jako každý
rok vyrazili směr Horní Bečva
za lyžováním a jinými zimními
radovánkami. Sněhové
podmínky byly oproti loňskému
roku výborné, a tak děti zvládly
všech 6 lyžařských lekcí
s velkým přehledem. Míst
na bobování byla taky spousta,
takže se i lyžaři jeden půlden
vyřádili pouze na bobech.
Večery měly ve své režii děti a o
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A na samotný závěr přidáváme
jako BONUS pár výtvorů či jen
foteček našich (Vašich) dítek :-)
Vzpomínková básnička

... a komiks k tomu :-)

PS: Tady je dokončení básničky:
Věřte, vlek byl hodně těžký,
s Ericou jdu radši pěšky. Konec

lyžáku je tady, nikdo si s tím
neví rady. Z autobusu zamávám,
zážítkům teď sbohem dám! Viki

Sportujem ve škole!

Tvoříme záložky do knihy

Děti ze třetí třídy na dolní
budově ZŠ Ludgeřovice v rámci
předmětu čtení a psaní vytvářeli
svůj vlastní komiks. Zadání bylo
volné. Žáci tvořili dle své
fantazie a představivosti. Kdo

sehráli pomocí scénky a živého
rozhovoru. Komiksy jsou
pro děti v dnešní době velmi
atraktivní, ovšem vytvořit si svůj
vlastní komiks není jen tak
jednoduché. :-)

při tvorbě nápady neměl, mohl
se inspirovat známými
pohádkami, filmy či seriály.
Dětem se komiksy velice
povedly a zábavu si užily i při
jejich prezentaci, kterou žáci

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM

COPYRIGHT © OMNIVEDA GROUP S.R.O.

