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Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Karla Morice

Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy,
vítám Vás v letošním školním
roce u posledního čísla našeho
školního časopisu. Máme
za sebou další pro nás všechny
náročný školní rok. První
pololetí bylo poznamenáno
mimořádnými opatřeními
v důsledku pandemie COVID-19
a s příchodem jara, kdy jsme se
všichni těšili na návrat
do “normálního” života, vypukla

válka na Ukrajině, a s tím
i příchod ukrajinských žáků
a jejich rodin k nám do školy,
potažmo do Ludgeřovic. Věřím,
že jsme ale vše bez větších
potíží zvládli a jsem nesmírně
rád, že žáci již většinu roku
chodili pravidelně do školy.
Naši žáci již celý školní rok
každodenně využívali nejen
nově postavené třídy ve 4NP, ale
také novou nafukovací halu
s celoročním provozem. Velmi
mne těší, že obě dvě stavby plní
výborně svou funkci a jsou
velmi hodně využívané. Nové
patro naší školy je především
pro účely dopolední výuky
a v odpoledních hodinách
pro kroužky. Nafukovací hala je
využívána pro tělesnou výchovu
a v odpoledních hodinách byla
v měsících říjen - duben téměř
denně plně využívána až
do večerních hodin.
Dalším pozitivem je, že
v letošním školním roce již
mohly proběhnout všechny

mimoškolní akce, na které se
žáci vždy těší - lyžařské kurzy,
pobyty s rodilým mluvčím,
školy v přírodě a také třídenní
výlet do Prahy. Rovněž se žáci
naší školy zúčastnili celé řady
sportovních a vědomostních
soutěží, ve kterých byli často
velmi úspěšní. V měsíci květnu
proběhl také zápis do prvních
tříd. Zápis i v letošním roce
proběhl již tradiční prezenční
formou a od 1. září se můžeme
těšit na 82 prvňáčků. Velmi mne
těší zájem o naši školu nejen
z naší obce Ludgeřovice, ale
také z přilehlých vesnic. Důvodů
je více, mne samotného ale asi
nejvíce těší kvalita výuky, kterou
naše škola nabízí. Důkazem toho
jsou nejen všichni přijatí žáci
devátých ročníků, ale také
výsledky testování Českou
školní inspekcí a společností
Scio žáků 5. a 8. ročníků, kdy
ve dvou stěžejních předmětech,
kterými jsou český jazyk
a matematika, jsme dosáhli

nadprůměrných výsledků.
A v neposlední řadě také úroveň
naší angličtiny, kdy žáci úspěšně
skládají zkoušky úrovně KET
a PET.
Tradiční ukončení školního
roku, ke kterému patří ocenění
našich nejúspěšnějších žáků
a rozloučení s našimi deváťáky,
bylo hezkou a důstojnou tečkou
za celým školním rokem.
Během letních prázdnin nás čeká
na hlavní budově školy oprava
dešťové a splaškové kanalizace
a další drobné opravy.
Závěrem mi dovolte poděkovat
Vám za spolupráci
během celého školního roku,
který nebyl pro nikoho
jednoduchý, a také poděkovat
nejen všem pedagogickým, ale
také nepedagogickým
zaměstnancům za jejich
každodenní práci pro naši školu.
Přeji Vám krásné a klidné léto.
 
Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

Slovo redaktora
Vážení čtenáři,
dovolte mi na úvod také pár
slov. Vychází další číslo,
poslední číslo v tomto školním
roce, našeho časopisu. Jsem
nesmírně rád, že se opět naši
reportéři činili a velkou měrou
se zasloužili o to, aby výsledná
podoba časopisu byla taková,
jakou právě vidíte. Za to jim
patří veliké díky! Jedná se
o Kláru Krakovkovou, Elišku
Jandovou, Barboru Pálkovou,
Valentýnu Lukášovou, Viktorii
Otiskovou a Lukáše Přečka.
Zatímco minulé číslo časopisu
bylo zaměřeno hlavně na žáky,
jejich koníčky a úspěchy, tohle
číslo bylo pojato trochu jinak.
Jelikož jsme se museli rozloučit
s dalšími devátými ročníky,
právě jim bylo věnováno několik
článků - těmi nejzajímavějšími
jsou určitě slavnostní předávání
vysvědčení a také pojetí
základní školní docházky
z pohledu Kláry Krakovkové -
rád bych jí touto cestou také
moc poděkoval za povedený
článek. Další články jsou pak
zaměřené hlavně na úspěchy.
Po dvou letech sužovaných
vládními opatřeními se žáci

mohli konečně naplno věnovat
nejrůznějším soutěžím, jako
zeměpisné a dějepisné
olympiádě, také olympiádě
z českého jazyka a matematiky,
ale také nejrůznějším
sportovním soutěžím, kde
dopadli přímo skvěle!
Úspěch ale neznamená pouze
vyhrát soutěž, jsou zde také
každodenní malé úspěchy, které
mnohdy nejsou tak viditelné, ale
pro žáky nesmírně důležité.
Pro někoho byla v tomto
školním roce úspěchem
prezentace na určité téma, práce
ve skupince či projekt,
na kterém si dal žák záležet.
Proto i jim patří obdiv,
i když nestáli na pódiu
v Obecním domě a nepřevzali
žádnou cenu.
Věřím, že si čtení našeho
časopisu užijete, a oceníte tak
naši práci. Již nyní se těšíme
na vydání dalšího čísla, které
bude zaměřené opět na žáky.
Kromě toho sledujte také školní
YouTube, kde budeme přidávat
nová videa.
 
 
Mgr. Michal Adámek

Olympijský běh

Na naší škole ani poslední dny
před prázdninami rozhodně nuda
nebyla. Postaral se o to hlavně
pan učitel Schreier, který
zorganizoval Olympijský běh
pro celou školu. Každý žák měl
možnost soutěžit, a utkat se tak
proti svým vrstevníkům
v jednotlivých kategoriích! Kdo

neběžel, fandil své třídě či
svému běžci, který v cíli dostal
malé občerstvení a medaili.
Pro ty nejlepší pak čekaly i další
odměny v podobě medaile
vyrobené na 3D tiskárně
a běžecké tričko. Akce byla
velmi vydařená a doufáme, že
příští rok bude stejně vydařený
a zájem ještě větší než doposud.
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Slavnostní ocenění žáků a ukončení devátých ročníků

Středa 29. června byla
ve znamení oceňování. Jednak
tři žáky z každé třídy nižšího
stupně paní učitelky ocenily
knižní odměnou za jejich píli,
svědomitost a důslednost
během celého školního roku,
jednak pro úspěšné žáky
v různých soutěžích byla
připravena školní trička jako
pěkná památka na jejich
úspěchy. Akci letos moderovala
sourozenecká dvojice Štěpán
a Laura Návratovi, kteří i přes
počáteční nervozitu zvládli svoji
úlohu na výbornou! Letos se
poprvé uskutečňovalo ocenění
úspěšných žáků v Obecním
domě v Ludgeřovicích, který
oproti dolní chodbě naší školy
nabízí větší prostor a zázemí
pro uskutečnění takových akcí.
I přes velmi teplé počasí byla
účast hostů vysoká a všichni si

to náramně užili. K oceněným
žákům promluvil také starosta
obce Ludgeřovic Mgr. Daniel
Havlík, také paní místostarostka
obce Ludgeřovic Ing. Alena
Janošová, pan farář a také pan
ředitel Mgr. Karel Moric.
Všichni tito lidé oceňovali
kvalitu naší školy a kladli
žákům, aby byli i nadále pilní
a úspěšní.
Po slavnostním ocenění přišel
na řadu další program, tentokrát
slavnostní předávání vysvědčení
našim žákům devátých ročníků.
Programem provázela Adriana
Návratová a Ondřej Smolka
a stejně jako u předchozí dvojice
moderátorů i tito žáci se zhostili
své role velmi zodpovědně
a zvládli úlohu na výbornou.
Po úvodních slovech přišly
na řadu vzpomínky v podobě
fotek z nižších ročníků, výletů,

akcí, škol v přírodě, lyžařských
a cyklistických kurzů a mnoho
dalších. Již se stává tradicí také
video vytvořené samotnými
žáky - letos se žáci zaměřili
na parodii našich učitelů. Video
vykouzlilo na tvářích smích
a pobavení. Následoval hlavní
bod celé akce, a to slavnostní
předávání vysvědčení
v pamětních listech. Nejdříve
třída 9.A v čele s panem
učitelem Mgr. Martinem
Nevřelou byla ozdobena šerpami
a dostala svá vysvědčení
a samozřejmě i žáci 9.B se
dočkali svých vysvědčení, která
jim předala paní učitelka Mgr.
Hana Halodová. Ovšem žáci
nebyli jediní ocenění! Za skvělé
vedení, důvěru a empatii
během školních let žáci ocenili
třídní učitele krásnými dárky,
aby i oni měli památku na své

žáky. Stejně jako u oceněných
žáků i u našich deváťáků
nesměla chybět slova
na rozloučenou
od představenstva obce a naší
školy.
Na další straně najdete článek
o našich deváťácích z pohledu
žákyně Kláry Krakovkové.
Chtěli bychom našim
absolventům popřát mnoho
zdaru a odvahy na další
dobrodružné cestě, která,
věříme, bude úspěšná a přinese
s sebou spoustu nových
příležitostí a zkušeností.
Děkujeme jim také za pěknou
reprezentaci školy na různých
akcích a soutěžích a věříme, že
se vždy budou k nám rádi vracet
a vzpomínat na pěkné časy.

Den dětí

I přesto, že si naši žáci museli
počkat na 17. června na Den
dětí, určitě to za to čekání stálo.
Postarala se o to organizace
pořádající hlavně nejznámější
závod Rainbow Run. Hned ráno
čekalo na žáky překvapení,
když se v 8 hodin rozlétly dveře
a organizátoři v kostýmech
napochodovali do tříd s jediným
vzkazem: Všichni honem ven!
A že to stálo za to. Jen pohled
na zaplněný areál školy
nedočkavými dětmi byl
elektrizující, stejně jako
atmosféra v režii organizátorů.
Po úvodních organizačních
informacích se škola rozdělila
na nižší a vyšší stupeň. Ten nižší
si užíval malou rally v podobě
běhání kolem jednotlivých
překážek, zatímco starší žáci
měli připravenou pneumatiku, se
kterou se snažili uběhnout co
nejvíce kol. Po těchto

vyčerpávajících 45 minutách
přišla zasloužená pauza a také
odpočinek, protože další akcí
byla vodní bitva, na kterou se
všichni moc těšili - protože není
moc příležitostí zahrát si vodní
bitvu proti samotným učitelům!
Boj to byl nelítostný, nakonec
ale vyhráli žáci a učitelé byli
poraženi. Mnoho lidí by si řeklo,
že nic dalšího už přijít nemůže,
ale opak byl pravdou! Vodní
skluzavka se stala místem
pro spoustu legrace a zábavy.
Navíc byl pro naše deváťáky
a učitele nachystán opravdový
Rainbow Run, tedy běh,
při kterém jsou běžci zasypáváni
barvami. Byli jsme mokří,
barevní, špinaví, ale úsměv
na tváři hrál každému z nás.
Děkujeme za nezapomenutelný
zážitek a věříme, že tato akce
nebyla poslední.

Revolution Train

Žáci osmých a devátých ročníků
měli možnost navštívit
Revolution Train, který byl
v dubnu 2022 v Ostravě.
Ve vlaku na ně čekal velmi
zajímavý a poučný program.
Součástí programu byl krátký
film, jehož úkolem bylo provést
žáky životním příběhem
narkomana a poučit je, jak jedno
špatné rozhodnutí může mít
katastrofické následky.
V každém dalším vagonu vlaku
byla dokonale ukázána cesta
narkomana a jeho části života.
Žáci si mohli také vyzkoušet
modelovou situaci, jak probíhá
výslech a spolu s žáky se
zapojili i učitelé. Navodit
depresivní a temnou atmosféru
ve vlaku pomohly také
nejrůznější exponáty, jako třeba
nabourané auto, nebo cela,
ve které si narkoman odpykává
trest, až po jeho samotné

bydlení, které bylo pro žáky
opravu odstrašující. Po dobu
přednášky žáci postupně
s filmem vyplňovali dotazník,
kde v první části vyplňovali
údaje o sobě a poté o filmu.
Recenze žáků na Revolution
Train jsou velmi pozitivní. Byl
to pro ně velmi emotivní
a depresivní zážitek, který jim
zůstane v paměti. Tento školní
výlet hodnotili jako poučný,
zajímavý a plný zážitků. Podle
mě je drogová závislost
a všeobecně drogy velmi
obsáhlé téma, o kterém se dá
mluvit a přednášet opravdu
dlouho. Revolution Train to
za mě pojal úplně skvěle
a dokázali tím žáky zábavně, ale
i poučně provést. Myslím si, že
se po této přednášce mnoho žáků
k drogám ani nepřiblíží.
Valentýna Lukášová
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Sbohem, deváťáci!

pro nás veliký nezvyk,
když jsme se v páteční večery už
nevídali všichni spolu. Dalším
rozptýlením od přijímacích
zkoušek byly deváťácké mikiny.
Byl to trochu boj se dohodnout,
ale nakonec má 9.A stejně jako
9.B krásné mikiny, které všichni
hrdě nosíme, a jednou, až
budeme dospělí, nám budou
připomínat staré časy na této
škole. Brzy nastala chvíle, kdy
každý odeslal své přihlášky
na střední školy. Pak už jsme
věděli, že se blíží přijímací
zkoušky. Každý tvrdě dřel, aby
se dostal tam, kam chtěl. Nikdo
z nás to neměl jednoduché. Naše
budoucí vzdělání záviselo
na našich rozhodnutích, našich
známkách a výsledcích testů.
Přišla chvíle čekání na výsledky
a každý přemítal nad tím, jak to
celé vlastně dopadne. Když se
pak zveřejnily výsledky, téměř
všichni jsme se radovali a ti, co
ještě ne, měli plno radosti
po úspěšném odvolání. Doufám,
že každý z nás si na nových
školách povede dobře a i
když nebudeme chodit
do stejných škol, věřím, že naše
přátelství stále přetrvají. Střední
škola bude určitě jiná. Myslím
si, že každý se těší a zároveň
trochu bojí. Všechno bude nové
a já doufám, že si s tím všichni
poradíme.
Klára Krakovková

Je to tady! Už se blíží čas, kdy
my jakožto deváťáci opustíme
tuto základní školu a vrhneme se
na další etapu našeho života
a vzdělání. I když je to již devět
let, myslím, že každý z nás si
dokáže vzpomenout na to,
když jsme byli prvňáčci,
natěšení na školu a chvíli, kdy
opustíme mateřskou školu. Od té
doby se toho hodně změnilo.
Několik žáků nás opustilo, ale
jiní zase přibývali. Zažili jsme
úžasné společné zážitky
na všemožných akcích jako
školy v přírodě, jazykové
pobyty, lyžáky, výlety
nebo návštěvy divadel a kin.
Od nižšího stupně nás stále učili
skvělí a milí učitelé a dovolím si
říct, že toto se ani teď
nezměnilo. Vážíme si všech
učitelů, kteří to s námi vždy
vydrželi, i když to s námi občas
mohlo být těžké. Je úžasné vidět,
jak jsme se během základní
školy stále vyvíjeli a měnili se.
Skoro není možné uvěřit tomu,
že je to opravdu devět let, co
jsme dostali naše první
vysvědčení. A teď je to naše
poslední. Musím uznat, že
covidové období pro nás jako
studenty, a vsadím se, že i pro

učitele, bylo náročné. Kvůli této
době jsme o dost přišli, ale
myslím, že v tomto ročníku jsme
si to všechno vynahradili. Celou
základní školu jsme přesně
věděli, co nás čeká, ale minulý
rok nastal čas otázek. Čím bych
chtěl jednou být? Na jakou školu
se mám hlásit? Jak se správně
připravit? Na začátku devátého
ročníku se asi každý alespoň
trochu obával toho, co ho
v tomto školním roce čeká.
Někteří měli třeba už v září
jasno, za jakým vzděláním
půjdou, jiní bloumali nad tím, co
by jim šlo a bavilo. Bylo to naše
první rozhodnutí, které mělo tak
velikou váhu. Rodiče nám byli
v rozhodování samozřejmě
nápomocní, ale jinak to bylo
poprvé, kdy pouze na nás
záviselo rozhodnutí, které změní
naši budoucnost. Přišel čas, kdy
jsme se i ve škole začali
připravovat na přijímací
zkoušky. Nebylo to zrovna
jednoduché. Navíc každý z nás
je jiný, téměř každý z nás šel
na jinou školu, takže příprava
byla pro každého úplně jiná.
Uznávám, že jsme někdy měli
plné zuby Cermatu
nebo Doktora matiky, ale víme,

že to bylo pro naše dobro,
abychom byli připraveni na to,
co nás čeká. Toto období bylo
náročné také na psychiku,
protože jsme věděli, že to
nebude jednoduché, a když něco
doopravdy chcete, neustále máte
strach, že to nezvládnete.
Samozřejmě jsme se snažili co
nejlépe připravit, ale ani ta
nejlepší příprava vás nezbaví
stresu. Proto byly skvělým
rozptýlením taneční kurzy.
Díky Lukáši Čepovi a Lucii
Skopalíkové jsme si mohli užít
taneční již v deváté třídě. Bylo
to rozhodnutí, kterého jistě
nelitujeme a jsme moc vděční
za to, že jsme se toho mohli tolik
naučit a tolik se u toho pobavit.
Byly to úžasně strávené páteční
večery. Naučili jsme se spoustu
společenských tanců a na závěr
nás čekala kolona. Byla to
velkolepá událost, na které se
sešli učitelé a naši rodiče.
Předvedli jsme jim v plné
parádě, co všechno jsme se
zvládli naučit. Byl to jistě večer,
který jsme si všichni nesmírně
užili a rádi na něj budeme
vzpomínat. Když po této
události taneční skončily, byl to

Výlet do Osvětimi

Brzy ráno jsme vyjeli autobusem
do Osvětimi. Když jsme
dorazili, počasí nám přálo. Byla
to jedna z mála věcí, která byla
na tom dni pozitivní. Prošli jsme
bezpečnostní prohlídkou
a pokračovali jsme dál. Dostali
jsme každý sluchátka, ze kterých
jsme slyšeli výklad paní

průvodkyně. První jsme prošli
domy pro mužské vězně a viděli
jsme doslova to, co z vězňů
zbylo, jako brýle, zlaté zuby,
oblečení, boty, kufry a hlavně
vlasy. Vězni se totiž museli
oholit a z vlasů se vyrábělo
plátno na oblečení nebo se
používaly jako výplň do matrací.
Dále jsme viděli místa, kde

operoval Mengele a původní
popraviště. Šli jsme také kolem
plynových sprch. Všechny nás
jistě pohledy na ta místa a fotky
zasáhl. Jedno z krásných míst
byl dům vedoucího tábora, který
jsme viděli zvenčí. Paní
průvodkyně nám říkala, jaké
všechny národnosti v Osvětimi
skončily a v jakých byly
počtech. Byla to šílená čísla
a jen málo jich přežilo v roce
1945 při osvobození tábora.
Když byla první část prohlídky
za námi, jeli jsme autobusem
kousek dál do ženské části
tábora. V této části bylo dost
prázdných míst, jelikož se
Němci snažili zakrýt stopy, než
přijedou Sověti. Ale i tak jsme
viděli dosud nedotknuté trosky
budov a cesty, kterými lidé
bohužel chodili na smrt. Některé

budovy se právě restaurují, aby
vydržely i pro další generace
a ukázaly jim, čemu bychom se
měli hlavně vyhnout. Jeden dům
pro vězenkyně nebyl vůbec
velký, ale i přesto se do něj
muselo vměstnat cca 700 lidí. To
je ještě o 200 více než všichni
žáci naší školy. Po další časti
prohlídky jsme se vrátili
do autobusu a vyrazili na cestu
domů. Myslím si, že nikdo z nás
si nikdy nedokáže plně
uvědomit, jaké zvěrstvo se tam
dělo. Měli bychom být všichni
vděční za to, v jakých
podmínkách žijeme, ale hlavně
bychom se měli poučit
z minulosti. Neopakovat žádné
podobné věci a snažit se
udržovat mír. Všichni jsme si
jistě z prohlídky odnesli své.
Klára Krakovková
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Cyklistický kurz očima Elišky Jandové
Od 30. května do 3. června 2022
měli možnost jet žáci 8. tříd
na cyklisťák. Já sama jsem byla
součástí této školní akce.
V pondělí ráno jsme se všichni
sešli u školy plní sil a natěšení
na tento skvělý týden. Neváhali
jsme a vyjeli směrem k našemu
cíli, čímž byla Ostravice. Cesta
byla dlouhá, ale všichni jsme to
s přehledem zvládli. Cestou nás
čekal také výborný oběd.
Jakmile jsme dojeli do cíle, šli
jsme se ubytovat a seznámit se
s našimi chatkami. Všichni jsme
byli natěšení na večeři a naše
představy se vyplnily víc, než
jsme čekali. Na večeři byl
vydatný hamburger s hranolkami
a moc jsme si pochutnali. Druhý
den jsme se vzbudili
do krásného a slunečného dne.
Po výborné snídani už na nás
čekal náročný výjezd na Smrček.
Pořádně jsme se zapotili, ale
stálo to za to a ujeli jsme zhruba
20 kilometrů! Večer na nás
čekala odměna v podobě
grilování. Byl to velmi příjemný
večer u ohně s kytarou a všichni

měli výbornou náladu, dokud
jsme se nedozvěděli, že
ve středu budeme šlapat
na královnu Beskyd. Ve středu
ráno jsme se vzbudili do třetího
dne cyklisťáku, tudíž jsme byli
v polovině našeho kurzu a menší
únava už byla znát. Z tohoto
důvodu jsme si dali pauzu
od kola, ale nelenili jsme! Okolo
desáté ráno jsme se všichni sešli
před chatkami a byli jsme
odhodlaní zdolat nejvyšší horu
Beskyd, Lysou horu. Věděli
jsme, že to bude náročné, ale
poprali jsme se s ní
na výbornou! Výhled stál
opravdu za to, jelikož jsme měli
celé Beskydy na dlaních. Večer
jsme se dozvěděli, že čtvrtek

bude opět na kole. Již čtvrté ráno
na kurzu bylo o dost náročnější
než to předchozí. Všechno nás
bolelo a měli jsme dost, ale
rozhodli jsme se zabojovat
a vyjeli jsme až na Gruň, kde
na nás čekala pizza
na posilněnou. Ve čtvrtek
odpoledne jsme měli v plánu
odpočívat, ať zvládneme páteční
náročnou cestu domů, ale místo
toho nás přijeli navštívit naši
učitelé a dodatečně nám popřát
krásný Den dětí. Tento večer byl
asi nejhezčí z celého kurzu.
Hráli jsme hry a bavili se
společně s učiteli. Celý den jsme
završili opět opékáním. Byl tady
pátek ráno a to znamená jediné,
jede se domů! Pro někoho dobrá

zpráva, ale pro někoho špatná.
Pořádně jsme se nasnídali
a vyjeli se popasovat s tím
největším bojem. Dostat se
zpátky těch 55 kilometrů k nám
domů do Ludgeřovic. Cesta byla
dlouhá, ale poklidná. Cestou
jsme se ještě opět zastavovali
na oběd, ale pak už hurá domů!
Příjezd ke škole byl opravdu
velkolepý a cítili jsme se jako
hrdinové. Jsem strašně ráda
za tuto příležitost a zkušenost
být součástí této akce. Budu
na to moc ráda vzpomínat
a doufat, že i ostatní ročníky si
to užijí tak jako my.
 
 
Eliška Jandová

Cambridge exams
Již v minulém vydání našeho
časopisu jsme Vám přinesli
rozhovor z pohledu žáků
na Cambridge zkoušky, se
kterými si žáci poradili
na výbornou! Proto 22. března
proběhlo na Obecním úřadě
v Ludgeřovicích slavnostní
předávání těchto certifikátů.
Žáci skládali zkoušky
na úrovních KET a PET (for

Schools) a téměř všichni dosáhli
maximálního počtu bodů, což
svědčí o jejich výborné jazykové
vybavenosti a připravenosti
do dalšího studia. K jejich
úspěchu jim velmi blahopřejeme
a věříme, že tyto certifikáty
budou motivací pro další žáky,
kteří se pro zisk certifikátu také
rozhodují.

Naši žáci v pořadu Šikulové
Dne 20. 4. se děti z naší školy
zúčastnily kreativní soutěže
vysílané v České televizi
na Déčku - Šikulové. Bylo
vybráno pět dětí z 1. stupně,
z každého ročníku jeden šikovný
zástupce. Pořad se natáčel
v radvanickém studiu ČT, což už
bylo samo o sobě velkým
zážitkem. Děti si hned ze startu
vyzkoušely profesionální
přípravu před natáčením
v kostymérně a maskérně. Poté
se přesunuly do studia, kde už
probíhalo samotné natáčení.
Velké množství reflektorů
a kamer zpočátku působilo
nervozitu, která však ihned
odpadla po seznámení se se
skvělým štábem, který nám byl
ve všem ochotně nápomocen.
Během soutěže měly děti za úkol
pomocí kreativních
a rukodělných činností vytvořit

na námět starověké Číny stínové
divadlo. Měly k dispozici
vybavenou dílnu s různorodým
řemeslným nářadím (od barev,
nůžek až po pilku a kladivo),
materiálem a tabulí na nákres
svého nápadu. S tímto nelehkým
úkolem se popraly velmi dobře,
jak po stránce kreativní,
technické, tak i co se týče
vzájemné výborné spolupráce
a komunikace. V rámci soutěže
byl také vědomostní kvíz
a soutěž v rychlovázání
mašliček.
Konečný výrobek se moc
povedl, podařilo se vyrobit
i kulisy a loutky a tak je možné
si i nějaké to představení zahrát.
Divadlo je vystaveno ve foyer
školy. V tomto super pořadu
jsme určitě nebyli naposledy
a těšíme se na vysílání v televizi.
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Survivor kemp Vítězný tým jednotlivých dnů
vždy večer převzal vzácný
náhrdelník imunity a tím získal
možnost vyhrát následující den
dvojnásobný počet bodů. Boje
o imunitu, mandaly z přírodnin,
létající vejce, diskotéka, výlet
do Karlovy Studánky i ukázněné
chování všech dětí zůstane v nás
všech pěknou vzpomínkou.

Žáci 5. ročníků si v květnu užili
krásný týden v Jeseníkách. Byli
ubytováni v hotelu Neptun
na Malé Morávce, kde se hned
první den jejich škola v přírodě
změnila v pravý SURVIVOR
kemp. Děti byly rozděleny

do družstev, ve kterých každý
den bojovaly doslova o přežití.
Nejen že se musely potýkat
s různými sportovními,
vědomostními a kreativními
výzvami, ale také denně
odolávaly útokům klíšťat.

Návštěva Vladimíra Coufala Páťáci v ZOO

Jazykový pobyt 3. tříd Škola v přírodě 2. tříd

V květnu si žáci druhých
ročníků užívali týden
v Beskydech v RS Pekárny
Rališka. Počasí jim přálo,
a proto trávili veškerý čas
venkovními aktivitami. Celý
pobyt provázelo téma Indiáni.

Děti byly rozděleny do šesti
skupin a plnily indiánské úkoly,
např. vytvářely pokřiky a názvy
indiánských kmenů, malovaly
indiánské motivy na obličej,
opékaly párky nad indiánským
ohněm, vyráběly lapače snů
a poslední noc je čekala stezka
odvahy. Poznávaly také okolní
přírodu a navštívily kamenný
lom.
Poslední den paní učitelky
rozdaly odvážným a statečným
indiánům diplomy a drobné
dárky. Všechny okamžiky byly
zachyceny na mnoha
fotografiích, díky kterým budou
mít naši druháci vzpomínku
na krásný pobyt v přírodě.

Jazykový pobyt 6. tříd
24. duben byl ve znamení
odjezdu našich šesťáků
do Velkých Karlovic, kde
společně strávili šest skvělých
dnů. Aby se samotní žáci lépe
poznali mezi sebou, byli
rozdělení do skupin, ve kterých
si pak vymysleli vlastní pokřik,
kromě jiného také plnili různé
kvízy, soutěže, výzvy, zkrátka
museli být stále ve střehu a být
připraveni na jakoukoliv akci,
kterou naši učitelé vymysleli.
Samozřejmě že prozkoumávali

i okolí, procházeli se dřevěnou
galerií, čekala je také bláznivá
skluzavka. Další den byl
na programu bazén a nesměla
chybět také diskotéka! Poslední
den byl ve znamení prezentací
celotýdenních projektů, které
byly opravdu vydařené!
Kromě zdravého soutěžení se
žáci lépe poznali navzájem, užili
si spoustu legrace, stmelili
kolektiv, nadýchali se čerstvého
vzduchu a se spoustou
vzpomínek se nám vrátili.
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Naši Vrabčáci se rozlétají do světa budou v dobrých rukách.
Pasování a loučení se
uskutečnilo v areálu
před Hospůdkou a moc
děkujeme panu Tománkovi
za azyl a za to, že se nám
věnoval, rodičům patří díky za
dobroty, pod kterými se stoly
prohýbaly, paní Ševčíkové
za malování na obličej. Akci
zpestřil pan Lange hasičským
vozem a Pony ranč jízdou
na koních. Děti byly veselé, den
si užily a doufáme, že budou mít
spoustu vzpomínek - ne jen
na tento den, ale odcházející děti
na všechny dny prožité
mezi Vrabčáky.

Měsíc červen byl bohatý na akce
- Den dětí s hledáním pokladu,
plavání, výlety, divadla, loučení
s budoucími školáčky, loučení se
školním rokem a letos i loučení

s paní učitelkou Karolínou.
Některé aktivity nám vykouzlily
úsměvy na tvářích, některé
bohužel i slzičky. Ale my víme,
že naši školáčci musí jít dál a že

Školní rok v MŠ Sovičky nadílkou. V lednu už nás čekal
týdenní lyžařský kurz na Skalce,
který si děti velmi užily. Některé
děti se naučily základy na lyžích
a ti pokročilejší se v jízdě
na lyžích zdokonalovali.
V únoru a březnu jsme se již
zaměřovali na přípravu našich
předškoláků k zápisu
do základní školy. V dubnu nás
čekala po dlouhé době první
společná akce s rodiči, a to jarní
dílničky. Květen začal kurzem
plavání v Aquacentru Bospor
Bohumín a také oslavou
k příležitosti Dni matek. Děti si
pro maminky nacvičily básničky
a písničky a vytvořily

maminkám dáreček. V červnu
nás čekalo hned několik
krásných akcí. Nejprve oslava
Dne dětí, kde při této příležitosti
k nám také přijel Klaun
z Balónkova se zábavným
programem a skákacím hradem.
Poté jsme se vypravili
na indiánský výlet do zábavního
parku na Bílou, kde na děti
čekalo plno indiánských úkolů
a atrakcí. Se školním rokem
jsme se rozloučili Zahradní
slavností spojenou s pasováním
školáků. A potom už hurá
na prázdniny.
Budeme se těšit v novém
školním roce!

Školní rok začal v MŠ Sovičky
jako každý rok společným
přivítáním po prázdninách. Děti
byly plné zážitků, odpočaté
a připravené poznávat nové
kamarády. V říjnu jsme již
tradičně spolu s dětmi
vydlabávali dýně různých tvarů,
které jsme si ve školce vystavili.
K podzimním aktivitám patřilo
také například vaření jablkového
kompotu, který provoněl celou
školku a děti si na něm
pochutnaly při obědě.
V listopadu nás čekal

lampiónový průvod, který jsme
zakončili na louce vedle hřiště
TJ Ludgeřovice, kde jsme
uspávali broučky k zimnímu
spánku ukolébavkou. Prosinec
u nás začal Dnem dobra a zla,
kdy se děti i paní učitelky
proměnily v čertíky a andílky
a užili jsme si den plný
andělsko-čertovských aktivit,
završený pořádnou diskotékou.
Následně už nám na dveře klepal
Mikuláš s andělem a čertem.
Adventní školkovská atmosféra
byla zakončena vánoční

Ohlédnutí se za sportovními úspěchy se nám podařilo obsadit krásná
3. místa v kategoriích 6. a 7.
třída i 8. a 9. třída.
Z jednotlivců je potřeba
vyzdvihnout výkon Honzy
Musálka z 8.A, který porazil
všechny konkurenty v obou
disciplínách, do kterých
nastoupil, a to v běhu na 60 m
i skoku dalekém.
Z tohoto výčtu lze vidět, že
v okrese je o nás pravidelně
slyšet a že výborných sportovců
na naší škole máme celou řadu.
Všem žákům samozřejmě
děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy! My
jsme Ludgeřovice!!!

V nedávné minulosti proběhlo
několik fotbalových turnajů,
o kterých jsme vás vždy
pravidelně informovali.
Připomeňme si tedy, jak se
našim žákům vedlo.
Žáci 1. - 3. tříd se umístili
na pěkném 3. místě v okrskovém
kole, a postup jim tak těsně
unikl. Všechny další kategorie se
probojovaly do okresních finále,
což je pro naši školu nebývalý
úspěch!
Kluci 4. a 5. tříd postoupili
z hlučínské skupiny a v Opavě

vybojovali krásné 4. místo
(přihlášeno cca 60 škol).
Holky 4. a 5. tříd dokonce
v okresním finále v Opavě ani
jednou neprohrály a pouze
kvůli dvěma remízám nakonec
skončily druhé!
Kluci 8. a 9. tříd obsadili
v okrskovém kole v konkurenci
šesti škol 1. místo a v okresním
finále skončili mezi deseti
nejlepšími týmy na pěkném 5.
místě.
Na závěr odehrála své okresní
finále děvčata 8. a 9. tříd.

V Opavě dokázaly holky porazit
všechny ostatní školy,
a postoupily tak do krajského
finále v Bílovci, ze kterého si
odvezly bronzový pohár za 3.
místo v Moravskoslezském
kraji!
Na konci června se naši žáci
zúčastnili také již tradičního
Atletického mistrovství
Hlučínska, které se konalo
v Hlučíně na ZŠ Hornické.
Řada žáků naší školy se umístila
v jednotlivých disciplínách
na prvních pozicích, a díky tomu
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Den zdraví na naší škole

V dubnu se žáci osmých tříd
naší školy zúčastnili kurzu první
pomoci. Přijeli k nám studenti
a učitelé ze střední zdravotnické
školy, kteří si připravili školení
zábavnou formou ohledně první
pomoci. Žáci byli rozděleni
do několika skupin a společně
prošli několik stanovišť, kde se

prakticky naučili pravidla první
pomoci. Na jednom ze stanovišť
si vyzkoušeli masáž srdce
a pochopili, že to není tak
jednoduché, jak se zdá.
V dalších stanovištích si
vyzkoušeli zabalení kamaráda
do termofólie, praktické způsoby
nošení poraněného, nebo to, jak
se zachovat v rizikových
situacích. Instruktoři mluvili
z praxe a vyvrátili mnoho
mylných informací, které si
někteří mysleli, a vysvětlili, že
při první pomoci je
nejdůležitější hlavně vlastní
bezpečí. Den si všichni užili
a byli jsme nadšeni z toho, jak
jej studenti připravili. Všichni
odcházeli s novými vědomostmi
v hlavě. Bylo to poučné a naučili
jsme se první pomoc, se kterou
můžeme v budoucnu někomu
zachránit život.

Den Země

linolea, pneumatikami, ale
i starým, odhozeným oblečením
nebo skleněnými předměty.
Třídy nasbíraly opravdu mnoho
odpadků. Celé dopoledne si tak
žáci mohli užít venku
na čerstvém vzduchu
a společnými silami uklidit
místa, která tak dobře znají.
Akce byla vydařená a zároveň
velmi poučná.

Planetu máme jen jednu, proto je
velmi důležité se o ni patřičně
starat a chránit ji. Žáci základní
školy vyrazili hned ráno do ulic
Ludgeřovic a Markvartovic, aby
se na předem vytipovaných
místech poprali s nepořádkem,
který do přírody nepatří,
nebo dokonce může ohrožovat
lidi i zvířata. Pytle, které zajistila
obec Ludgeřovice, se rychle
plnily plastovými lahvemi, kusy

Přespávačka ve škole

matematiky, angličtiny, dějepisu
a také zeměpisu. Bojovku jsme
si užili a až na pár výjimek
všichni úspěšně bojovku splnili.
Po náročném dni se každý těšil
na to hlavní - na večeři. Pan
učitel Adámek rozprostřel gril
a ostatní si objednali pizzu či
jiné jídlo. Měli jsme volnou

chvíli, kterou někteří strávili
hraním volejbalu, zatímco jiní se
bavili fotbalem. Jako konečnou
aktivitu si pro nás učitelé
připravili baseball, který byl
napínavý do samotného konce.
Zahráli si s námi dokonce
i učitelé. Pak už byl čas se umýt
a z pohodlí spacáků jsme se
dívali na film, po kterém už
všichni byli příjemně unavení
a usnuli. Ráno jsme se kupodivu
brzo probudili a pomalu jsme se
rozloučili. Po užité přespávačce
jsme si sbalili věci a pomalu se
vydali domů, abychom si užili
zbytek víkendu. Děkujeme
učitelům osmých ročníků
za přípravu programu, byl to
skvělý den a hezké ukončení
tohoto školního roku.
 
Valentýna Lukášová

V pátek 17. června proběhlo
v naší škole přespávání žáků
osmých ročníků. Po dopoledním
programu ke Dni dětí jsme šli
domů si na chvíli odpočinout,
abychom měli dost sil
na odpoledne. Vyrazili jsme ke
škole, kde už nás čekali třídní

učitelé. Vybalili jsme si věci
v tělocvičně, kde jsme také spali.
Poté jsme se vrhli na samotnou
bojovku, kterou nám připravili
naši učitelé. V týmech jsme
pomocí nápověd hledali úkoly
po areálu školy, jimiž jsme si
procvičili znalosti z češtiny,

Sběr starého papíru
V dubnu proběhl na naší škole
sběr starého papíru. Společně
jsme nasbírali úžasných 7 820
kg! V úterý 17. května proběhlo
vyhodnocení nejlepších tříd
a žáků, kteří nasbírali nejvíce
papíru a kterým byly jim
rozdány krásné ceny. Finanční
prostředky, které jsme
díky sběru utržili, budou
prostřednictvím SRPDŠ použity
pro potřeby našich žáků.
Touto cestou chceme poděkovat
za obětavost, ochotu a vstřícnost
všem, kteří jste se sběru
zúčastnili.
Budeme se těšit opět na podzim
2022!

Obhájili jsme bronzový certifikát 
Skutečně zdravé školy

Když jsme se před dvěma lety
radovali ze získání bronzového
certifikátu programu Skutečně
zdravá škola, věděli jsme, že
bude potřeba tento certifikát

po čase obhájit. A to se stalo.
Spolupráce se školní jídelnou,
žáky, učiteli a vedením školy se
nám vyplatila a my věříme, že
máme zdárně nakročeno
k dosažení stříbrného certifikátu.
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Družina má talent

Naše družina zorganizovala
velmi povedenou akci, která
umožnila žákům ukázat svůj
talent. K vidění byly taneční
vystoupení, jízda
na kolečkových bruslích,

mažoretky, zpěv, hra na hudební
nástroje a mnoho dalších. Kdo
nesoutěžil, vytrvale povzbuzoval
své kamarády, kteří za veliké
podpory ukázali, že mají
opravdu talent.

Ocenění u příležitosti Dne učitelů
Blahopřejeme paní učitelce Mgr.
Miroslavě Poštulkové a paní
učitelce z mateřské školky Bc.
Martině Kubec Vjačkové
k ocenění u příležitosti Dne
učitelů 2022 za jejich obětavou
a mnohdy nelehkou každodenní
práci. Slavnostní ocenění
proběhlo v pátek 25. března
2022 na MěÚ v Hlučíně.
Gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů v osobním
i pracovním životě.

Mistrovství ČR v psaní všemi 
deseti

V červnu jsme se dostali
na Mistrovství ČR v psaní všemi
deseti na klávesnici, kde Tomáš
Reichel ze 7.C se umístil na 23.
místě, Štěpán Lutz ze 7.C
obsadil 30. místo a o rok mladší
Ondřej Valík z 6.A 35. místo
v rámci ČR. Jsme velmi
potěšeni, že za tak krátkou dobu,
kterou se ve škole této
dovednosti věnujeme, jsme se
probojovali na Mistrovství ČR.

Postřehy ze závodů

Žáci naší školy se zúčastnili
soutěže Požární ochrana očima
dětí a mládeže, kde soutěžili
v oblasti digitálně-technologické
se zaměřením na ŽIVELNÉ
KATASTROFY – NÁROČNÝ
ÚKOL PRO HASIČE. Cílem

této práce bylo zajistit osvětu
mezi dětmi a mládeží v oblasti
nejen požární ochrany a ochrany
obyvatelstva před mimořádnými
událostmi, ale Integrovaného
záchranného systému (IZS) jako
celku.
Na nejvyšší stupně vítězů dne
27. 5. 2022 na HZS MSK ÚO
v Opavě se postavili žáci naší
školy, a to Natálie Lasáková,
Michael Kozub a Barbora
Pálková. Srdečně jim děkujeme
za vynikající reprezentaci naší
školy.

Zlepši si techniku s VŠB-TUO
V pátek 1. 4. 2022 v 9 – 13 hod.
v Univerzitní aule VŠB-TUO si
naši deváťáci prošli
připravenými workshopy. Akce
s názvem , Zlepši si techniku
s VŠB-TUO byla velmi
vydařená a žáci byli nadšení.
Vyzkoušeli si dotknout se 100
000 V a navštívili science show
HOŘÍME slavných
popularizátorů vědy Michaela
Londesborough a Smokemana.
Tato akce byla krásnou ukázkou
toho, že věda může být i zábava.

Vědomostní soutěž o knihu 
Hasičské pohádky 2

V rámci výuky požární ochrany
a ochrany obyvatelstva se žáci
naší školy zapojili
do celorepublikové vědomostní
soutěže, jejíž organizátorem byl
Hasičský záchranný sbor České
republiky. Výherkyní
březnového kola 2022 této
soutěže se stala Michaela
Čermáková z 9.A. Ta si již může
vychutnat čtení Hasičských
pohádek.

Den učitelů
Školní parlament si připravil
pro naše učitele krásný dárek.
Jakmile učitelé přišli do školy,
již z dálky viděli, že je něco
jinak. Už při příchodu do školy
byli překvapení výzdobou, která
pokračovala až do samotné
sborovny. Úsměv na tváři tak
hrál každému pedagogovi, jehož
každodenního úsilí a píle si žáci
nesmírně váží - poděkováním
bylo video, ve kterém je
samotný parlament zdobící
o víkendu prostory naší školy.
Děkujeme!

My favourite recipe

Žáci 6. ročníků pracovali
v hodinách angličtiny
na projektu Můj oblíbený recept,
díky kterému se naučili nejen

nová slovíčka, ale také to, jak
svůj pokrm připravit. Papírové
projekty se všechny objeví
ve velké anglické kuchařce,
která bude vystavena ve foyer
školy. Ale aby to nebylo jen
učení-mučení, donesly si děti
hotové buchty, muffiny, slané
šneky, koblížky a spoustu
dalších dobrot do školy
a společně na třídním „pikniku“
ochutnali. Na své si přišli
i pozvaní učitelé. Děkujeme
rodičům za pomoc a žákům
za skvělou prezentaci.
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Tvorba našich žáků


