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Úvodní slovo ředitele školy Mgr.
Karla Morice

Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy, vítám Vás u nového čísla
našeho školního časopisu. První
pololetí školního roku nám
uteklo jako voda a především
naši prvňáčci se těší na své první
vysvědčení. Během prvního
pololetí jsme toho ve škole stihli
opravdu hodně, ale o tom se
dočtete dále.
V říjnu jsme pro žáky připravili
pestrou nabídku kroužků, které
žáci ve velkém počtu a s
nadšením navštěvují, což nás
velice těší. Na škole najdeme
kroužky, ve kterých žáky

připravujeme na Cambridge
Exams (letošní deváťáci mají
zkoušky velmi úspěšně
za sebou), dále Klub nadaných
žáků, Sportuj ve škole, Atletika,
iPady, Prostřeno a mnoho
dalšího.
Začátkem prosince na naší škole
proběhl tradiční Den otevřených
dveří spojený s celodenní
prodejní výstavkou
a rozsvícením našeho krásného
školního vánočního stromu.
Akce se velmi vydařila a věřím,
že nás naladila na tu správnou
předvánoční atmosféru. V měsíci
lednu již máme za sebou jak
lyžování na Vaňkáči a těšíme se
nejen na jarní prázdniny, ale také
na lyžařský kurz 4. a 7. ročníků.
V roce 2020 čeká naši školu
spoustu velkých věcí.
O některých jste již určitě
zaslechli. Největší akcí, kterou
naši školu čeká, je nástavba
školy. Společně s vedením obce
Ludgeřovice jsme získali dotaci
pro “Nástavbu a modernizaci
odborných učeben ZŠ

Ludgeřovice podporující rozvoj
technicko-řemeslných,
přírodních, jazykových
a digitálních kompetencí žáků“.
V naší škole tak vznikne pět
nových specializovaných učeben
a proběhne kompletní renovace
stávajících dílen. Škola se
díky vnitřnímu výtahu stane
bezbariérovou a veškeré
prostory budou klimatizovány.
Vyřešíme tím nejen nedostatek
počtu tříd, ale také nám
přibudou specializované učebny.
Veškeré stavební práce budou
probíhat za provozu školy, bude
nutné přijmout vysoká
bezpečnostní a organizační
opatření tak, aby celá stavba co
nejméně narušovala plynulý
chod školy a probíhala se s co
možná nejmenšími problémy.
Naše škola se bohužel už
během výstavby bude potýkat
s nedostatkem kapacity volných
tříd.
Společně s vedením obce celou
situaci celý podzim aktivně
řešíme. Od září 2020 budou
po dobu jednoho školního roku
pro dvě naše třídy nižšího stupně
připraveny kontejnerové třídy.

Mgr. Karel Moric

Branný den

Na začátku září se v prostorách
naší školy a okolí uskutečnil
Branný den, který pořádalo
Muzeum civilní obrany. Žáci se
v časovém intervalu střídali
na celkem 7 stanovištích.
Prvním byla zdravověda, kde si
zopakovali všechna důležitá
telefonní čísla, zjistili, jak
postupovat u člověka
v bezvědomí a učili se
poskytnout první pomoc.
Stanoviště s názvem Chemické
látky bylo primárně zaměřeno

S kontejnery máme jen ty
nejlepší zkušenosti, které jsme
získali během rekonstrukce MŠ
Soviček, kdy jsme v nich měli
umístěnou jednu třídu a vše se
zvládlo velmi dobře.
Poslední velkou věcí, na které
nyní s vedením obce pracujeme,
je výstavba přetlakové haly
s celoročním provozem
a vlastním zázemím. Důvodem
jsou nevyhovující prostory naší
“malé” školní tělocvičny, která
nám již kapacitně nestačí. Nyní
jsme ve fázi přípravy studie,
která je prvním krokem k její
úspěšné realizaci. Hala by měla
v budoucnu sloužit
v odpoledních hodinách a během
víkendu všem občanům a dalším
veřejným složkám. Vybíráme co
možná nejuniverzálnější
podklad, abychom si na něm
mohli zahrát nejen fotbal
nebo volejbal, ale také tenis
a mnoho dalších sportů. Mimo
tyto všechny stavební akce
nesmím zapomenout na všechny
další akce a výlety, které nás
během jara 2020 čekají. Držte
nám palce, ať to vše zvládneme.
My jsme Ludgeřovice!!!

Cambridge
exams

na nebezpečné látky. Seznámilo
žáky s tím, které látky se mohou
běžně vyskytovat také
v domácnostech a jak se správně
zachovat, jakmile se dostanou
do styku s těmito látkami.
Velmi důležité je také vědět, jak
se zachovat při mimořádných
událostech jako jsou teroristické
útoky, zemětřesení, požáry
a také co by mělo obsahovat
evakuační zavazadlo. Právě tyto
vědomosti si žáci upevnili
na stanovišti číslo 3.
Velmi oblíbeným stanovištěm
pak byla střelba z airsoftové
zbraně, se kterou žáci mířili
na plastové lahve a někteří byli
velmi výbornými střelci!
5. stanoviště se zaměřilo
na Armádu České republiky
a její jednotlivé složky, historii,

typy vojenského oděvu
a výbavu.
Poslední disciplínou byla
překážková dráha, která byla
zaměřena na rychlost,
koordinaci a sílu.
„Pro žáky i pro nás to bylo opět
něco nového, podle mě to určitě
mělo u dětí dobré ohlasy, někteří
se sami zajímají o takové věci
a mohli si tak ověřit a popřípadě
doplnit informace a samozřejmě
si spoustu věcí vyzkoušet. Navíc
nám krásně vyšlo počasí, za což
jsme také rádi. Zároveň bych rád
poděkoval Parlamentu
za vydařenou organizaci
a ochotu spolupracovat“,
vyjádřil se k celé akci pan učitel
Mgr. Schreier, který je jedním
z vedoucích Parlamentu.

ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE

Již tradiční akcí se stává
slavnostní předávání
mezinárodních certifikátů
z anglického jazyka, v tomto
případě se jednalo o nejmladší
absolventy Cambridge Exams,
tedy úrovně Starters a Movers.
Děti byly z certifikátů velmi
nadšené a je to pro ně velmi
dobrá motivace a krok k získání
dalších certifikátů, které jim
v budoucnu mohou pomoci
k přijetí na střední školu. Žákům
naší školy touto cestou
gratulujeme a držíme palce
v dalších úspěších!
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Nástavba školy

Naší škole se ve spolupráci
s vedením obce Ludgeřovice
podařilo získat dotaci
na nástavbu a modernizaci
odborných učeben ZŠ
Ludgeřovice podporujících
rozvoj technicko-řemeslných,
přírodních, jazykových
a digitálních kompetencí žáků.
Hlavním cílem projektu je
rozšířit a zkvalitnit zázemí
pro výuku odborných předmětů
v oblasti cizích jazyků
a přírodních věd, dále předmětů
rozvíjejících technické, řemeslné
a digitální kompetence žáků.
Specifické cíle projektu jsou:
Přistavět 4. patro hlavní školní
budovy, ve které bude umístěno
5 nových odborných učeben,
celou novou přístavbu včetně
obslužných prostor koncipovat
bezbariérově, pomocí výtahu

Konference v Seči
zajistit bezbariérový přístup
do hlavní části školní budovy,
zrekonstruovat a zmodernizovat
stávající dílenské prostory
s důrazem na bezbariérovou
přístupnost, pořídit nábytek
a základní technické vybavení
odborných učeben umožňující
realizovat výuku v přistavěné
a zrekonstruované části školní
budovy, vybavit ICT učebnu
moderním PC vybavením
a pořídit další výukové
pomůcky.
Začátek prací bude započat
v červnu 2020 a hotovo by mělo
být v srpnu 2021. Slavnostní
otevření plánujeme
na 01.09.2021.
Veškeré stavební práce budou
realizovány za provozu školy.
Bude nutné přijmout zvýšená
bezpečností opatření
a organizačně vše naplánovat
tak, aby stavba co nejméně
narušovala plynulý chod školy.
Celkové náklady projektu jsou
29 140 000,- z toho způsobilé
výdaje činí 27 770 000,-. Dotace
na projekt z EU činí 24 993
000,-. Nositelem výzvy je
Integrovaný regionální operační
program. O dalším vývoji celé
stavby vás budeme průběžně
informovat.

Echopix

Žáci jako herci ve výukových
videích! I tak by se dala nazvat
spolupráce s firmou Echopix,
která vyvíjí aplikaci
pro ministerstvo dopravy
sloužící jako podpůrný materiál
pro žáky základních škol.
Největší výhodou aplikace je to,
že bude moci plně nahrazovat
teorii dopravní výchovy a děti
tak budou získávat zábavné
a edukační znázornění
dopravních situací.
Ke konci září se vybraní žáci
naší školy podíleli na natáčení
jednotlivých instruktážních
videí, která měla ukázat, jak se
správně chovat i nechovat
na silnicích při dopravních
situacích. Točilo se jednak
v Ludgeřovicích, ale také
v nedalekých Petřkovicích
nebo v Hlučíně. Celou akci

Ve dnech 18. a 19. listopadu se
naši učitelé ve složení Mgr. Jana
Grzychová, Mgr. Natálie
Nevřelová, Mgr. Miroslava
Bartusková, Mgr. Martin
Nevřela a Mgr. Jan Schreier
vydali do Seče, aby prezentovali
prostřednictvím workshopů
využití techniky v předmětech.
Ukázali tak přítomným různé
aplikace využitelné v různých
předmětech, rozšířenou realitu
nebo rychlé získávání zpětné
vazby ze strany žáků. Nechyběly
také ukázky ozobotů a práce
s nimi. Paní učitelka Mgr.
Miroslava Bartusková se ke
konferenci vyjádřila: ,,Pro mě

osobně to byla veliká zkušenost,
protože to byla má první
konference, ovšem ohlasy
od ostatních lidí byly nad mé
očekávání a byly velmi
pozitivní. To mi jen potvrdilo
fakt, že práce s technikou
ve výuce je nejenom zpestřením,
ale také kvalitním edukačním
nástrojem a hlavně tyto způsoby
použití techniky jsou využitelné
ve více předmětech, jako
například matematika, český
jazyk nebo přírodopis.''
Naši učitelé tak opět ukázali, že
na naší škole učíme žáky
kvalitní, moderní a zábavnou
formou.

Ekoškola

hlídala Policie České republiky,
která měla hlavně na starost
bezpečí okolí.
„Jsme si vědomi toho, že
správné chování při přecházení
na přechodu pro chodce, jízda
na kole nebo také rozhlédnutí se
před tím, než cestu přejdu jsou
nejen pro nás, ale hlavně pro děti
velmi důležité, aby předešly
jakémukoliv zranění. Jsme rádi,
že nás firma Echopix oslovila
a nabídla nám možnost
spolupráce, neboť vidíme hlavní
smysl v tom, že videa pomohou
dalším dětem, zejména těm
mladším, uvědomit si důležitost
dbání pravidel při dopravních
situacích. Navíc to děti bavilo
a akce se velmi vydařila“,
shrnuje natáčení paní učitelka
Natálie Nevřelová, která je
zároveň vedoucí akce.

Ve středu 23.10.2019 se
na krajském úřadu konalo
slavnostní udílení cen v rámci
soutěže Ekoškola, kterou
každoročně vyhlašuje
Moravskoslezský kraj. Tento
mezinárodní program oceňuje
školy, které se snaží změnit náš
svět k lepšímu, ať už tříděním
odpadu, realizováním projektů
na podporu životního prostřední
a další aktivitou.
Naše škola byla oceněna za svou
každodenní práci v rámci
EVVO, tedy Enviromentální
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vzdělávání, výchova a osvěta,
a také zapojení se do projektu
Skutečně zdravá škola, kterému
se také budeme věnovat
v dalších článcích. Mimo
ocenění jsme také získali poukaz
na nákup pomůcek
podporujících rozvoj EVVO
aktivit v hodnotě 10.000,- Kč.
Jsme velmi rádi za toto ocenění
a nadále se budeme snažit
rozvíjet tuto myšlenku
mezi širokou veřejnost.
Děkujeme všem, kteří se svou
prací na tomto ocenění podíleli.
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Den otevřených dveří a vánoční
jarmark

Podívat se na své dítě přímo
ve výuce a odpoledne si zaskočit
na jarmark, kde jednotlivé třídy
prodávaly nejrůznější výrobky.
Takhle trávilo mnoho rodičů
a rodinných příslušníků našich
dětí 5. prosinec, kdy se již
tradičně uskutečnil Den
otevřených dveří a kde přišlo
opět mnoho rodičů, kteří si
nenechali ujít příležitost

navštívit první dvě vyučovací
hodiny a také prohlédnout si
interiér školy. „Nervózní jsme
byli možná ze začátku, pak už
jsme to nevnímali, že tam sedí
mamky a taťkové, navíc jsme se
chtěli předvést a ukázat, že
všechno umíme,“ prozradily děti
z prvních tříd, ve kterých počet
návštěvníků byl opravdu
vysoký.

Svatomartinský charitativní
týden

Skutečně zdravá škola, o kterém
jsme psali již v předchozím čísle
a paní učitelka Hana Halodová,
která je vedoucím projektu, se
také k tomuto dni vyjádřila:
„Chtěli jsme nabídnout široké
veřejnosti výrobky z naší jídelny
a zároveň ukázat, že zdravé
pečení může být i chutné.
Přestože jsou tyto pochutiny
pečené například ze špaldové
mouky, lidem velmi chutnalo,
rádi vyzkoušeli, vraceli se
pro další ochutnávku a to je
pro nás velmi dobrá zpětná
vazba. Naše jídelna nabízela tři
teplá jídla, kromě nich bylo
k dispozici zdravé cukroví,
čerstvá limonáda a spoustu
dalších. Máme také radost, že
ostatní třídy nabízely na svých
stáncích sladké výrobky pečené
také zdravěji, tudíž myšlenka
celého projektu je realizována
v širší perspektivě.“
Celá akce se velmi vydařila
a těšíme se opět za rok.

Krabice od bot

V období od 11. do 15. listopadu
se uskutečnil na naší škole
Svatomartinský charitativní
týden, ve kterém si nejen naši
žáci, ale také i samotná veřejnost
měla možnost věnovat
nebo koupit šátek, jež se pojí
s tradicí, kdy se svatý Martin
podělil se žebrákem o svůj plášť.
Šátek bylo možno zakoupit
za symbolických 20 korun,
ovšem mnoho lidí přispělo
daleko více. I proto se nakonec
částka vyšplhala na krásných
4200 Kč, které poputovaly
Armádě spásy. Všem, kteří se
do sbírky zapojili, moc
děkujeme.

Den kulinářských dovedností

Ve čtvrtek 31. října proběhl
na naší škole Projektový den
kulinářských dovedností. Tento
den si kladl za cíl jednak
představit žákům různé variace
sezónní zeleniny a jednak
prezentovat zdravé, chutné
a snadné pokrmy. Za myšlenkou
tohoto nápadu stála Mgr. Hana
Halodová, které jsme se zeptali
na pár otázek.

Co se týče vánočního jarmarku,
ten byl otevřen od 15 hodin
a stoly se pod baňkami,
andělíčky, řetězy, stromečky,
svícny, buchtami, cukrovím
a mnoho dalších věcí jen
prohýbaly. Výběr byl opravdu
obrovský a žáci byli pyšní na to,
jaký byl o jejich vlastnoručně
vyrobené dekorace zájem,
a těšila je také role obchodníků.
Kromě výrobků zde byl také
koutek s psaním na baňky,
vánoční fotokoutek, dopis
Ježíškovi, zdobení perníčků,
workshopy pro veřejnost,
taneční a pěvecké vystoupení
nebo stánek s projektem
Skutečně zdravá škola. V 17
hodin pak všichni účastníci vyšli
do chladného podvečera, aby
slavnostně rozsvítili vánoční
strom a zazpívali společně
oblíbené koledy vedené paní
učitelkou Veronikou Seidlovou.
Jak již bylo psáno výše, svůj
stánek zde měl také projekt

Naše škola je zapojena
do projektu Skutečně zdravá
škola. Jak se zatím daří
splňovat cíle tohoto projektu?
Dle mého názoru se snažíme
dělat vše proto, aby tento
program byl přínosný
pro všechny. Už nyní se nám
podařilo se žáky vypěstovat
kořenovou zeleninu a zpestřit
také stravu všem strávníkům
ve školní jídelně. Tento
projektový den beru jako další
etapu programu, který má určitě
potenciál do dalších let.
Jak jste spokojená s průběhem
celého dopoledne? Co bylo
cílem projektového dne?
Spokojená jsem velmi! Třídní
učitelé si vylosovali pro své
třídy zeleninu, ze které měli pak
vytvořit dva až tři pokrmy či

Naše škola se vždy ráda zapojuje
do projektů, které hlavně
pomáhají, a proto na základě
inspirace od paní Kuligové jsme
rádi využili příležitosti pomoci
potřebným a s chutí se vrhli
do projektu s názvem Krabice
od bot. O co se jedná? Žáci
i rodiče měli během listopadu
a prosince možnost zabalit
pro ně již nepotřebnou věc jako
hračku, oblečení nebo knížku

a formou vánočního dárku
předat třídním učitelům. Bylo
opravdu velikým překvapením,
kolik dárků se nasbíralo. Tyto
dárky pak byly 6. prosince
odvezené na sběrné místo, aby
pak splnily hlavní smysl celého
projektu - vykouzlit úsměv
na tváři mnoha dětem, kteří jsou
vždy za takové dárky vděční.
Jsme rádi, že šíříme společně
radost, a to nejen o Vánocích.

nápoje a prezentovat surovinu
formou ochutnávek pro další
žáky. Kromě samotného
ochutnávání měly děti možnost
si přečíst zajímavosti
o surovinách a sdílet své dojmy
s ostatními. Určitě to bylo i o
spolupráci v týmech, radosti
z vaření a možnosti být co
nejkreativnější. Viděli jsme zde
spoustu výborných jídel
i nápojů. Samotné děti to velmi
bavilo a to je pro nás velmi
důležité.
Plánujete v podobném
konceptu pokračovat i do
dalších let?
Samozřejmě, vidím v tom
potenciál a plánujeme uskutečnit
další projektový den. Byl by
trochu jiný než ten letošní, zatím
nemáme konkrétní podobu,
ovšem rádi bychom
zakomponovali více surovin
jako ovoce, obiloviny a rozšířili

tak sortiment.
Co vás překvapilo ze strany
dětí, když jste viděla, jak
zpracovávají jednotlivé
suroviny?
Hlavně mě překvapila
nevědomost. Spousta žáků byla
překvapena, na kolik způsobů se
dá jídlo upravit. Nevěřili, že
zpracované potraviny mohou
chutnat výborně a není zapotřebí
složitého receptu a velkého
množství surovin. A to je právě
jeden z nejdůležitéjších cílů
celého projektu - zapojit nejen
děti, ale i rodiče do přípravy
na tento den a sdílet myšlenku
zdravého stravování.
Na co se můžeme těšit
v příštím roce?
Rádi bychom zorganizovali
farmářské trhy pro rodiče a děti.
Chceme preferovat místní
pěstitele a farmáře a podporovat
je v práci.
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Digitální stopa

Ke konci října proběhl na naší
škole v rámci projektu O2
Chytrá škola projekt Digitální
stopa. Jeho cílem bylo žákům
ukázat, jak mohou být

CodeWeek
na internetu zneužita jejich data.
Žáci se například dozvěděli více
o fungování internetu a o
rizicích sociálních sítí
nebo sledovali digitální stopu
dívky, která svým příběhem
vedla žáky k zamyšlení
nad svým chováním
na internetu.
Své znalosti pak mnozí žáci
zúročili v kvízu, ve kterém tři
nejlepší ze třídy byli odměněni
powerbankou. Tento projekt byl
podpořen z programu O2 Chytrá
škola.

Sběr starého papíru

Již tradičně se 8. a 9. října konal
na naší škole podzimní sběr
starého papíru, do kterého se
opět vrhli všechny třídy s cílem

Žáci myslí EKOlogicky

nasbírat co největší množství
papíru. Nakonec jsme celkem
nasbírali 12 744 kg! Nejlepší
sběrači byli individuálně oceněni
volnou vstupenkou do multikina
Cinestar a dále získaly také
ocenění nejlepší tři třídy prvního
a druhého stupně. Vůbec
nejlepšími sběrači se stali žáci
8.A, kteří si za odměnu udělali
společně s třídním učitelem
Petrem Stočesem výlet
do Ovocentra na velmi
zajímavou a poučnou exkurzi.

Zlepši si techniku

Ve čtvrtek 21. listopadu
seminaristé z chemie zavítali
na VŠB Ostrava, kde probíhal
projektový den s názvem Zlepši

Žákům 9. ročníku Markétě
Bartákové a Samueli
Ratajskému se podařilo získat
krásné 3. místo v krajském

finále soutěže EkoEnergie 2019.
Vizí projektu je vzbudit zájem
o ekologii a zvýšit popularizaci
přírodních a technických oborů,
podporu talentovaných
a aktivních žáků, zlepšit
povědomí žáků o situaci
životního prostředí
v Moravskoslezském kraji,
vedení k vlastní odpovědnosti
za jeho další vývoj a uvědomění
si, že existují tzv. „chytrá
řešení“. Našim žákům
gratulujeme s děkujeme
za skvělou reprezentaci školy.

Cambridge zkoušky deváťáků

si techniku. Program byl bohatý,
byly zde k dispozici
komentované ukázky,
elektromobily všeho druhu,
laserové bludiště nebo virtuální
realita. Cílem bylo také seznámit
návštěvníky s obory, které
VŠB-TUO nabízí. Žáci byli nejvíce
uchvácení science show, která
byla plná výbuchů, záblesků
a legrace, a to v podání Michaela
Londesborougha a Smokemana.
Žáci tak mohli vidět, že obory
jako chemie či přírodopis lze
pojmout zábavně i zajímavě.

Krásné 3. místo Štěpána

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se
na krajském úřadu uskutečnilo
slavnostní ocenění výherců
soutěže o nejzajímavější
multimediální prezentaci
na téma „Znám historii, kulturu

Již z názvu vyplývá, že se jedná
o aktivity související
s kódováním - a právě ty si
mohli žáci školy vyzkoušet
a seznámit se tak například

s Ozoboty, roboty Dash,
Robovčelami, hrály se logické
hry jako RoboLogic, Lightbot
nebo Bee-Bot a v počítačové
učebně si děti naprogramovaly
svou vlastní hru v Kodu.
Nejvíce jsme se však zaměřili
na děti z mateřských škol, které
se poprvé zapojily do této
aktivity. Naprogramovaly si
Beebota, pomocí kterého
vysvobodily princeznu ze spárů
strašného draka. Všichni si to
moc užili a jako bonus získali
také certifikát.

Zatímco nejmladší účastníci
úrovně Starters a Movers své
certifikáty již dostali (viz článek
na str. 1), naši deváťáci se vydali

do jazykové školy Cloverleaf,
kde absolvovali tři části
mezinárodních zkoušek, a to
práci s textem, poslech
a rozhovor s rodilým mluvčím.
Zkoušky slouží hlavně tomu,
aby si žáci uvědomili úroveň
svých jazykových dovednosti
a také aby je tyto výsledky
motivovaly k dalšímu studiu
a ještě lepším výsledkům.
Doufáme, že všichni žáci
dostanou své vysněné
mezinárodní certifikáty!

Vaříme pro dobrou věc

a každodenní život našich
sousedů – Poláků“, kterou
pořádal Moravskoslezský kraj
ve spolupráci s Opolským
vojvodským.
V kategorii 2. stupeň základních
škol se na 3. místě umístil
Štěpán Návrat ze 6.B a čelil tak
o poznání starším soupeřům. Byl
odměněn spoustou cen včetně
jednodenního zájezdu do Polska.
Děkujeme za výbornou
reprezentaci školy a doufáme
v podobné úspěchy ve spoustě
dalších soutěžích.

Učitelky naší školy se rozhodly,
že společně upečou sladké
koláče, buchty, uvaří dobrou
kávu a nachystají další dobroty
a společně se vydají na Ostříž,

STRANA 4 / 8

kde se konal koncem září
karneval a kde pod jménem
Kovbojky z naší školky
prodávaly tyto výrobky. I přes
nepřízeň počasí se akce velmi
vydařila a naše Kovbojky
získaly prodejem krásných 3500
Kč, které byly předány
Charitnímu domu sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích. Jedná se již
o druhou akci našich učitelek první z nich byla účast na Dnech
obce Ludgeřovice a kde si paní
učitelky vyvařily první místo
v soutěži Gulášfest.
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Výlet za krásami Vídně

4. říjen byl pro mnohé žáky 7. 9. ročníků absolvující německý
jazyk speciálním, neboť
společně s učitelkami Mgr. Marií
Plačkovou a Mgr. Lucií
Fojtíkovou nasedli do autobusu
směr Vídeň. Jednalo se
o jednodenní zájezd
s průvodcem a zájem byl
opravdu enormní. Navíc naši
výpravu přivítalo nádherné
slunečné počasí, takže je město
přivítalo jaksepatří.

Výprava měla naplánovanou
prohlídku zaměřenou na největší
památky tohoto nádherného
města, jež historií doslova
překypuje. Po prohlídce nastal
rozchod a každý ze žáků si
vychutnával zdejší atmosféru
po svém. Avšak kromě památek
naše výprava navštívila také
atrakci s názvem Time travel,
která již podle názvu ukazuje
interaktivní formou žákům

Vídeň z různých pohledů. Mohli
tak zažít hudební, historickou,
zasněženou či okupovanou
Vídeň a byl to opravdu nevšední
zážitek, který byl zakončen
kouzelnou projížďkou ve fiakru.
„Tento výlet stál za to, žáci byli
městem opravdu nadšení, což
nás velmi potěšilo. Jednalo se
o jednodenní výlet, který je
samozřejmě velmi krátký na to,
aby žáci viděli Vídeň se všemi

jejími známými i skrytými
skvosty. Právě proto bychom
do budoucna uvažovali
o vícedenním zájezdu pro žáky,
neboť kromě prohlídky města se
mohli realizovat v německém
jazyce. Navíc Vídeň je
dlouhodobě jedním
z nejvyhledávanějších měst
v Evropě a ta dostupnost je
výborná“, vyjádřila se k zájezdu
paní učitelka Fojtíková.

Exkurze v Marius Pedersen

Geodeti u nás

Co se stane s našim odpadem,
který vyhodíme do popelnice
a popeláři ho odvezou? Právě to
bylo ukázáno žákům 8. a 9.
ročníků, kteří zavítali na EKO
skládku v Chlebičově firmy
Marius Pedersen. Měli tak
možnost prohlédnout si třídící
linku, kde se plastový odpad
rozděluje podle kvality a barev.
Následně se lisuje a některý

Ve čtvrtek 3.10 se naši žáci
vydali do Opavy za soutěží
Geošifra pořádanou SPŠ
Stavební, letos zaměřenou
na geodezii a matematiku.
Družstva složená z žáků osmých
a devátých ročníků změřila své
síly s dvaceti družstvy škol
z různých koutů našeho okresu.
Hlavní soutěž, ve které šlo

kromě rychlosti také o přesnost,
byla doplněna dalšími stanovišti,
která v celkovém hodnocení
hrála neméně významnou roli.
Soutěžící si během celého
dopoledne vyzkoušeli různé
měřicí přístroje, které používají
při své práci geodeti, a to, jak
jim to šlo, se promítlo
do celkového hodnocení,
protože práce s těmito přístroji
byla součástí hlavní soutěže,
ve které žáci plnili různé úkoly.
Soutěž prověřila nejen znalosti
matematiky či zeměpisu, ale
také fyzickou zdatnost žáků,
protože cílem bylo zdolat
zadanou trasu s úkoly co
nejrychleji.
Našim žákům se soutěž povedla
a obsadili jsme celkové 6. místo
(tým deváťáků) a 8. místo (tým
osmáků).

putuje třeba až do Číny, kde se
používá např. na výrobu textilu.
Zajímavé informace a pohled
přímo do praxe určitě pomůže
žákům zaujmout správný postoj
k této problematice. Samotným
žákům se exkurze velmi líbila
a přesvědčili se o tom, že třídění
odpadů určitě má smysl a je
důležitý pro naši planetu.

Klub nadaných a parlament
jedou!
Jak již bylo zmíněno v Úvodním
slovu pana ředitele, jednou
z mnoha činností naší školy je
Klub nadaných a Parlament
školy ZŠ Ludgeřovice.
První z jmenovaných funguje již
třetím rokem a těší se veliké
oblibě. Cílem tohoto klubu je
podporovat děti v jejich nadání
a rozvíjet jej v nejrůznějších
aktivitách. Paní učitelka Mgr.
Lucie Fojtíková je vedoucí
tohoto klubu a vždy jednou
za dva týdny naplánuje setkání
se zajímavým programem buď
přímo na škole nebo se žáci
vydávají na nejrůznější akce,
exkurze a výlety. V rámci toho
stihli v tomto školním roce
navštívit například workshop 3D

tisku, Slezské muzeum v Opavě,
kde si mohli dohledat informace
o svých předcích, čeká je také
beseda s Mgr. Šárkou Honovou,
která je jednou z propagátorů
canisterapie.
„Nás hlavně překvapil zájem
o testování žáků ze strany jejich
rodičů, což je do budoucna
skvělá zpráva. Myslím si, že
nadaných dětí je na naší škole
hodně, jen je možná nevidíme.
Ovšem pokud je žák ve všem
jako první hotov a tempo
v hodině je pro něj pomalé, je
dobré mít po ruce různá
doplňující logická cvičení,
abychom u těchto dětí rozvíjeli
jejich potenciál, ovšem je
nesmíme těmi informacemi

zahltit. Další testování
plánujeme na červen tohoto
roku, takže žáci mají opět
možnost se testovat.
Samozřejmě tu jsou také žáci
nadaní ve sportu, umění
a mnoho dalších - to by také
nemělo být opomenuto a našim
úkolem je objevit jejich nadání
a umět s ním správně pracovat “,
uvedla paní učitelka Fojtíková.
Parlament
Dlouhodobým projektem na naší
škole je žákovský parlament,
který společně vedou učitelé
Mgr. Miroslava Bartusková,
Mgr. Jan Schreier a Mgr. Jitka
Šílová. Hlavní úlohou
Parlamentu je zajišťovat akce
školy jako například pomoc
s uskutečněním Dne otevřených
dveří, provozování stánku
Skutečně zdravá škola,
kromě toho naši školu také
reprezentovali v říjnu
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na konferenci žákovských
parlamentů v Krnově. Paní
učitelka Bartusková se vyjádřila
pro školní časopis takto: „S
dětmi jsme velmi spokojení
a mohu říci, že náš parlament
funguje opravdu dobře, žáci jsou
svědomití a zodpovědní, což je
pro nás klíčové. Dokáží zajistit
spoustu věcí a je to pomoc nejen
pro nás učitele, ale také
pro ostatní žáky. Mohu
prozradit, že plánujeme
s parlamentem akce jako
Valentýnský charitativní týden
a pak to jen Den učitelů, který se
snažíme každým rokem
obměňovat, také Den Země
a zakončíme to Dnem dětí.
Společně s kolegy se nám líbí,
že náš parlament se těší
pozitivním ohlasům a věříme, že
bude pokračovat v aktivní
a spolehlivé práci jako
doposud.“
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Rozhovor s Marií Kampíkovou

Marie Kampíková, žákyně 7.A,
se zúčastnila krajské soutěže
Objektiv 2019 a hned získala 1.
místo v kategorii fotografie.
Jak tě napadlo vyfotit právě
tuhle fotku?
Soutěž se nazývá Objektiv
a hned se mi vybavilo oko, které
má podobný tvar jako objektiv
foťáku. Konkrétně oko od mého
kocoura Ferdy (na obrázku)
jsem se rozhodla vyfotit proto,
že ho mám moc ráda.
Jaká výhra tě nejvíce potěšila?
Určitě stativ s možností
polohování.
Je to tvoje první soutěž
týkající se druhu umění?
Moje první fotografická soutěž
to je, ovšem kromě ní jsem
vyhrála také první místo
ve výtvarné soutěži Ptáci 2019,
která byla pořádaná v rámci naší

Rozhovor s Viktorií Křemenovou

školy.
Co pro tebe focení znamená?
Je to můj velký koníček, moc
ráda a často fotím a navštěvuji
také kroužek v Domě dětí
a mládeže Hlučín. Tam se
učíme, jak správně pracovat se
světlem, kompozicí a bleskem,
protože ten, kdo fotí, ví, co
všechno focení obnáší a že je to
mnohdy náročné.
Máš oblíbený styl fotek?
A naopak co nerada fotíš?
Miluji přírodu, proto mám ráda
takové fotky, protože se příroda
stále mění a obsahuje spoustu
kontrastů. Naopak nerada fotím
lidi.
Jaké jsou tvé další záliby?
Všeobecně se mi líbí umění
všeho druhu, takže ráda maluji,
tancuji nebo zpívám. Je to
pro mě druh relaxace.
Jaké jsou tvé plány
do budoucna?
Konkrétní představu zatím
nemám, ovšem líbilo by se mi
například studium umění, hlavně
aby mě to bavilo.
Co je tvým cílem v životě?
Samozřejmě bych chtěla
v budoucnu vystudovat školu
a získat dobré povolání a také
abych měla kolem sebe stejné
kamarády.

Rozhovor se Šimonem
Zwillingem
Šimon navštěvuje momentálně
6.A na naší škole a jeho hlavní
oblasti jsou bojové sporty.
Jakým sportům ses věnoval
a momentálně věnuješ?
Předtím to bylo 2 roky karate
a momentálně se věnuji čtvrtým
rokem judu v klubu 1. judo club
Baník Ostrava v kategorii mladší
žáci.
Proč ses rozhodl pro jiný
bojový sport?
Bylo to vlastně náhodou. Jednou
jsem přišel do sportovní haly,
kde bylo judo, a tak jsem se
rozhodl, že to zkusím a zalíbilo
se mi to. Navíc v judu zápasím,
kdežto v karate jsem se věnoval
katám (sestavám)
Jak se ti zatím daří v judu?
Momentálně vlastní oranžový
pás, což je 4.kyu - technický
stupeň. Jinak jsem si velmi užil
na začátku října Grand Prix
v Považské Bystrici, kde jsem
skončil na 3. místě. Dalším
úspěchem, na který jsem hrdý, je
1. místo v turnaji v dánském
Copenhagenu, což bylo v půlce
dubna loňského roku.
Jak často trénuješ a co takový
trénink judistů obnáší?
Trénuji 3x týdně v našem klubu

Viktorie Křemenová, žákyně
6.A, se věnuje již 5 let
synchronizovanému plavání
v Centru Delfínek Ostrava.
Proč ses rozhodla zrovna
pro akvabely?
Před 5 lety jsem nedělala aktivně
žádný sport a tento mi přišel
velmi zajímavý, tak jsem se
rozhodla, že to zkusím a vyšlo
to.
V jaké kategorii momentálně
jsi?
Odvíjí se to stejně jako
v ostatních sportech od věku,
tudíž já navštěvuji mladší žáky.
Věnuji se soutěži ve dvojicích,
ve kterých jsem získala spoustu
ocenění, a nově začnu také
ve skupině.
Co vše obnáší synchronizované
plavání?
Obnáší to spoustu věcí, člověk

by měl umět gymnastiku a také
mít dobrou výdrž. Důležitá je
samotná choreografie zaměřená
na techniku. Pro mě osobně je to
velmi náročné, ale baví mě to
a to je hlavní.
Jak často trénuješ? Dodržuješ
určitý režim?
Trénuji 3x týdně a samotný
trénink začíná rozcvičkou,
následuje rozplavání a pak
samotné cviky, které se postupně
zakomponují do našich sestav.
Trénink trvá hodinu až dvě.
Co se týče jídelníčku, nemáme
nastavený nějaký přísný režim,
ovšem ve volném čase si zajdu
na bazén nebo se doma protahuji
- to mi velmi pomáhá.
O Delfínku Ostrava bylo
napsáno spoustu článků nejen
u nás, ale i v Evropě. Kde
všude ses měla možnost
díky svému sportu podívat?
Cestovali jsme do Maďarska,
San Marina, Budapešti, Srbska,
Rakouska nebo Španělska.
Máš také další koníčky?
Nejvíce mě momentálně baví
hra na kytaru
Na jakou soutěž se letos
nejvíce těšíš?
Na Mistrovství České republiky
v Praze, které se bude konat
na podzim.

Rozhovor s Karolínou Bínovou

a kromě toho trénuji i doma.
Vypadá to tak, že nejdříve je
nástup, základní informace
o průběhu tréninku, strečink,
potom judo rozcvička a nakonec
to nejdůležitější - nácvik
jednotlivých technik.
Když cvičím doma, zaměřuji se
hlavně na posilovací cviky.
Kromě juda si určitě najdeš
čas i na další záliby. Jaké to
jsou?
Rád se dozvídám nové věci,
zajímám se také o vlaky, rád
stavím i bořím. Hlavně mě baví
všímat si, jak věci fungují.
Jaké jsou tvé plány
do budoucna?
Konkrétní představu ještě
nemám, ale možná by mě bavilo
učitelství.

Karolína je žákyní 9. ročníku
na naší škole a již od 6. třídy
absolvuje téměř každý turnaj
ve florbale žáků 2. stupně, kde
vždy svými schopnostmi
a zkušenostmi vyniká a je
jednou z hlavních opor týmu.
Za jaký klub momentálně
hraješ a jak dlouho?
Hraju za FBC Ostrava a florbalu
se věnuji 10 let. Začínala jsem
hrát s klukama a momentálně
hraju s holkama. Současně
nastupuji jak za dorostenky, tak
i za juniorky, tudíž mám toho
hodně. Moje pozice v týmu je
obránce.
Kdo tě k tomuto sportu
dostal?
Jelikož jsem byla dost
hyperaktivní dítě, potřebovala
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jsem nějakou aktivitu, a tak mě
otec dal na florbal, protože sám
hrál hokej a tento sport je mu
velmi podobný. Navíc chtěl,
abych si našla více kamarádů.
Kromě florbalu jako sportu č.
1 máš ráda i jiné sporty?
Ano, ráda si zahraju třeba fotbal
s kamarády, naopak pro mě
neoblíbeným sportem je golf.
Jaký je tvůj nejvyšší dosažený
úspěch?
Je to jednak zlatá medaile
na Olympiádě dětí a mládeže
v Brně a jednak turnaj
ve Švédsku, kde jsem měla
možnost zahrát si proti týmu
Pixbo Wallenstam, což je
momentálně jeden z nejlepších
týmů Švédska.
Jaké jsou tvé cíle ve vzdělání
i ve sportu?
Ráda bych se dostala
na gymnázium v Hlučíně a pak
na sportovní školu, svoji
budoucnost si dokážu představit
v oblasti zdravotnictví jako
zubařka nebo také v psychologii.
Ve sportu bych se ráda dostala
do ženské reprezentace a pokud
by přišla nabídka ze zahraničí,
určitě bych neváhala.
Samozřejmě doufám, že zdraví
mi dovolí si užívat naplno tento
sport ještě dlouhou dobu.
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Sportovní úspěchy našich žáků

V této rubrice si můžete přečíst,

2. místo v okrese - miniházená

jak si vedou naši žáci
ve sportovních soutěžích
pořádaných jak naší školou, tak
Asociací školních sportovních
klubů ČR. V rámci naší školy
proběhl turnaj žáků ve stolním
tenisu, v rámci AŠSK pak
probíhají sportovní soutěže
na úrovni okrsků, okresů, krajů
apod. Za zmínku stojí
uvědomění si, že okres Opava
má 86 základních škol, které
mají možnost se turnajů účastnit.
Proto je přední umístění v okrese
vždy velkým úspěchem.

1. místo v okrese - ČEPS Cup

Dne 21. listopadu 2019 se
v Bolaticích konalo okresní kolo
florbalového turnaje žáků
nižšího stupně. Naši žáci
dokázali porazit všechny týmy
své skupiny a postoupit
do krajského finále, které se

2. místo v okrese - halová kopaná

konalo dne 16. ledna 2020
v ČPP aréně v Ostravě.
Mezi osmi týmy se nám tam
bohužel o jediný gól nepodařilo
proklouznout do semifinále,
a skončili jsme tak na 5. místě.
Toto umístění v krajském kole je
pro naše žáky určitě skvělým
výsledkem. Žáci obdrželi
na památku věcné dárečky
a pohár. Děkujeme jim
za reprezentaci naší školy!

1. místo okrskové kolo - florbal

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se
uskutečnilo v Bolaticích
okrskové kolo ve florbalu dívek.
Naše děvčata dokázala postupně
porazit ZŠ Píšť (7:1), ZŠ
Hornickou (5:1), ZŠ Rovniny
(7:1) a také domácí ZŠ Bolatice

(2:0), a postoupila tak z 1. místa
do okresního finále konaného
21. ledna v Opavě. Na to se naše
děvčata samozřejmě moc těšila
a připravovala, z důvodu
nemocnosti poloviny týmu
na něj však bohužel nakonec
nemohla jet, a finálového boje
o medaile a poháry se tedy
nezúčastnila. Přesto všem moc
děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy
v okrskovém kole.

Školní turnaj ve stolním tenisu

V prosinci se uskutečnil tradiční
žákovský turnaj ve stolním
tenisu ve dvouhře a ve čtyřhře.
Ve dvouhře skončil na 3. místě
Jakub Lis, 2. příčku obsadil Filip

Dne 13.11.2019 se v Opavě
konalo okresní finále
v miniházené žáků nižšího
stupně. V konkurenci devíti škol
se našim klukům dařilo více než
skvěle, když dokázali ve skupině

porazit opavské školy E. Beneše
i Kylešovice a postoupit mezi tři
nejlepší družstva okresu. V této
závěrečné skupině jsme pak
bohužel nestačili na ZŠ Bolatice,
která se stala vítězem turnaje.
V souboji o celkové 2. místo
jsme porazili další opavskou
školu, tentokrát ZŠ Englišovu.
Žáci byli odměněni diplomem,
pohárem a sladkostmi
a samozřejmě jim moc děkujeme
za výbornou reprezentaci naší
školy!

V pátek 17.1. 2020 se konalo
v Opavě na hale SFC okresní
finále v minikopané žaček
vyššího stupně. Naše děvčata si
vedla výborně, když postupně
porazila ve skupině ZŠ Vrchní,
ZŠ Otickou i ZŠ Englišovu. Z 1.

místa ve skupině tak postoupila
do semifinále, kde si poradila se
ZŠ Hornickou. Finále se ZŠ
Otickou naše holky těsně
prohrály (přestože se nám ji
ve skupině podařilo porazit),
a získaly tak krásné 2. místo
v okrese. PS: Za mě byly naše
holky nejlepší, bohužel však
doplatily na velmi úzký kádr,
což se projevilo nejvíce
v samotném finále, kde už
nebylo odkud brát síly...Přesto se
holky do poslední minuty rvaly
jako lvi!!!

3. místo okrskové kolo - halová
kopaná

Žáci 6. a 7. tříd se v prosinci
zúčastnili okrskové kola
v halové kopané, které se konalo
v hale v Hlučíně. Tam žáci
změřili síly postupně se ZŠ

Rovniny (2:3), ZŠ Dolní
Benešov (5:1), ZŠ M. Tyrše
(2:6) a ZŠ Hornickou (6:5).
Po dvou vítězstvích a dvou
porážkách z toho bylo nakonec
v této těžké a vyrovnané skupině
hezké 3. místo. Všem žákům
děkujeme za reprezentaci naší
školy a vítězným Rovninám
přejeme co nejlepší umístění
v okresním finále.

Beseda s Davidem Lischkou

Šenkeřík a 1. místo obhájil
Marek Blejchař. Všichni žáci
na stupních vítězů jsou z 9.B.
Ve čtyřhře se mezi nejlepší tři
dvojice probojovali žáci Richard
Bauer a Jiří Návrat ze 7.B, kteří
skončili na 3. místě. Ještě
o příčku výš se umístili Marek
Blejchař a Filip Šenkeřík z 9.B.
Celkové vítězství ve čtyřhře pak
vybojovali žáci Jakub Lis
a Antonín Thománek, rovněž
z 9.B. Žákům byly předány
diplomy, medaile a sladkosti.

Dne 19.12. naši školu navštívil
bývalý žák naší školy a hráč
týmu AC Sparta Praha David
Lischka. Žákům vyprávěl o jeho
zdraví, kariéře i o tom, jaké je to
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hrát v jednom z nejslavnějších
klubů naší republiky. Nechyběla
samozřejmě autogramiáda, která
se žákům velmi líbila. Davide,
díky a přejeme pevné zdraví
a sportovní úspěchy!!!
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Fotoreportáž - úvod
V sále zastupitelstva Úřadu
Moravskoslezského kraje se
konalo 4. 12. 2019 žákovské
sympozium na téma Nebezpečí
virtuální sítě, jehož donátorem
bylo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.

Naše škola v barvách

Naše škola je součástí projektu
Nadace O2. Žáci se
prostřednictvím tohoto projektu
učí správnému chování
na interentu. Příprava žáků
na tuto akci proběhla i za
přispění Nadace O2.
Žáci Viktorie Mačková, Kateřina
Kolátková, Erica Steppková z 8.
A a Michal Čanko, Ondřej Tač,

Sebastián Kačmář z 6. C zde
vystupovali na téma
Kyberšikana. Žáci podali
vynikající výkon a za tento
výkon byli nakonec odměněni
cenami. Sympozium bylo
Podpořeno z programu O2
Chytrá škola.
Děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy.

Naše škola v barvách

Doufáme, že se Vám náš časopis
líbí a že Vás pobavil i potěšil.
V dalším čísle se můžete opět
těšit na množství článků o naší
škole, projektech, akcích jako
lyžařské kurzy a mnoho dalších.
Připravujeme také další
rozhovory se žáky, kteří
kromě plnění studijních
povinností mají zajímavé
koníčky, aktivity a sport. Nově
připravujeme také rozhovor
s vybraným učitelem
nebo učiteli, kteří se snaží výuku
zkvalitnit, zpestřit a ozvláštnit.
My jsme Ludgeřovice!
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