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Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Karla Morice
Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy,
vítám Vás u nového čísla našeho
školního časopisu, ve kterém
Vám pravidelně přinášíme
informace z naší školy, akcí,
soutěží a mnoho dalšího. I toto
nové číslo je plné zajímavostí
a článků z akcí, které proběhly
během zimních měsíců. Velmi
mne těší, jak úspěšné žáky naše
škola má a jakých úspěchů
dosahují ve vědomostních
i sportovních soutěžích - ostatně
to a mnohem více se dozvíte
právě v našem novém jarním
vydání.
Blíží se nám termín zápisu
do první třídy, který proběhne
v sobotu 9. dubna. Již nyní víme,
že 1. září otevřeme opět tři první
třídy a přivítáme asi historicky
nejvíce prvňáčků. Zápis
do mateřské školy pak proběhne
ve středu 11. května.
Jak již bývá zvykem, březen je
také ve znamení Dne učitelů,
který připomíná narození učitele

národů, Jana Amose
Komenského. Dovolte mi, abych
touto cestou poděkoval všem
našim pedagogickým
i nepedagogickým
zaměstnancům za jejich
každodenní náročnou a obětavou
práci, kterou pro naši školu
dělají. Díky jejich vysoké
kvalifikaci, profesionálnímu
přístupu a energii se naše škola
stále posouvá a zlepšuje.
Jak se dočtete dále v časopise,
přijali jsme v měsíci březnu
na naši školu 10 ukrajinských
dětí. Aby tyto děti měly hrazené
obědy v naší školní jídelně,
potřebné učební pomůcky,
pracovní sešity, mimoškolní
aktivity a výjezdové pobyty,
uspořádala naše škola finanční
sbírku s využitím platformy
Donio. Díky solidaritě nejen
zákonných zástupců, ale
i zaměstnanců školy jsme
vybrali během jednoho dne
neuvěřitelných 84 500, -.
DĚKUJEME všem, kteří přispěli

nejen finanční částkou, ale také
materiálním vybavením
(pouzdra, aktovky, aj.). Moc si
Vaší pomoci vážíme!
Máme před sebou poslední část
školního roku, ve kterém žáky
čeká mnoho školních akcí, jako
jsou jazykové pobyty s rodilým
mluvčím, školy v přírodě,
plavání, cyklistický kurz, výlet
deváťáků do Prahy apod. Co se
týče organizačních věcí, ani zde
nezahálíme, protože už nyní
spřádáme plány na letní opravy
a rekonstrukce v našich
budovách, o kterých Vás
budeme informovat v posledním
školním časopise tohoto
školního roku.
Věřím, že se Vám naše nové
číslo školního časopisu bude
líbit a že se stejně jako já těšíte
na další vydání časopisu, které
bude ke konci června.
 
Přeji Vám hezké jarní dny
 
Mgr. Karel Moric, ředitel školy

Slovo redaktora
Vážení a milí čtenáři,
jaro je pomalu za dveřmi a já
věřím, že si jej, stejně jako nové
číslo našeho časopisu, patřičně
vychutnáte. Jelikož školu dělají
hlavně žáci, tohle číslo je
věnováno právě jim. Proto zde
najdete plno rozhovorů, výtvorů
a prací našich skvělých žáků.
Když jsme se zaměřovali
na jednotlivé rozhovory nejen
zde, ale také na školním
YouTube kanálu, uvědomili
jsme si, kolik talentu se skrývá
v jedné budově, kterou je naše
škola. Spousta žáků se se svými
výsledky moc nechlubí,
a proto jsou tyto nevyřčené
výsledky zakopány hluboko
do země, kde rozhodně být
nemají. Každý člověk má právo
zažít svůj úspěch a být za to
patřičně oceněn, počínaje slovní
pochvalou, potleskem a uznáním
vrstevníků. A o to nám v tomto
vydání hlavně šlo. Ať už se
jedná o mimoškolní aktivitu,
vždy je to stále náš žák, který
dokazuje něco úžasného, žák
naší školy, žák Základní Školy
Ludgeřovice.
Nesmíme zapomínat také na to,
kdo za tímto a také minulými

čísly stojí. Nejspíš nebudete
překvapeni, když Vám
prozradím, že to jsou opět žáci.
Proto i tito žáci si zaslouží
primárně neskutečný obdiv,
s jakou chutí pracují na článcích,
videích a obrázcích. Proto i jim
patří potlesk i uznání. Valentýna
Lukášová, Viktorie Otisková,
Barbora Pálková, Eliška Jandová
a Lukáš Přeček jsou těmi,
bez kterých by videa ani články
nebyly.
Březnové číslo našeho časopisu
je velmi pestré, najdete zde
soutěže, projekty, výtvory a již
zmiňované rozhovory. A o čem?
O všem možném! O vzpírání,
karate, Cambridge zkouškách,
tancování nebo třeba i malování!
Na závěr mi dovolte malou
prosbu. Podporujte prosím své
děti v čemkoliv, co je pro ně
důležité. Mají své sny, touhy
a přání, které jsou mnohdy
nevyslovené, ale opravdové.
Buďte vždy jejich průvodcem,
rádcem a oporou, potřebují to
každý den. Protože každý den je
příležitostí dosáhnout svých snů.
 
 
Mgr. Michal Adámek

Mezinárodní a významné dny

Na facebookových stránkách
naší školy jste nejspíš
zaregistrovali příspěvky týkající
se důležitých dnů vztahujících se
na konkrétní datum. Tyto dny si
pak připomínáme
prostřednictvím informačních
plakátů a malého povídání
o těchto dnech v popisku. Mohli
jsme se tak dozvědět něco více
o Mezinárodním dni ozonové
vrstvy (16. září), Mezinárodním
dni míru (21. září),
Mezinárodním dni Alzheimrovy
choroby (21. září),
Mezinárodním dni neslyšících
(26. září), Dni české státnosti
(28. září), Mezinárodním dni
překladatelů (30. září),
Mezinárodním dni zraku (10.
října), Mezinárodním dni

proti chudobě (17. října), Dni
vzniku samostatného
československého státu (28.
října), Světovém dni diabetiků
(14. listopadu), Mezinárodním
dni studentstva (17. listopadu),
Mezinárodním dni civilního
letectví (7. prosince),
Mezinárodním dni Braillova
písma (4. ledna), Mezinárodním
dni dětí ulice (31. ledna),
Světovém dni rádia (13. února),
Mezinárodním dni mateřského
jazyka (21. února),
Mezinárodním dni žen (8.
března) nebo Mezinárodním
dnem čísla Pí (14. března).
Věříme, že se Vám tvorba
našich žáků líbí. Těšit se můžete
na další výtvory na Facebooku
a Instagramu.
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Rozhovor s Janem Tchurzem

reprezentanti. Jeden
z reprezentantů se zhoršil
o čtyřicet kilo, zatímco já se
zlepšil o dvacet. Ten druhý je
ze Sokolova a získal dvě stě
osmdesát bodů na mistrovství
Evropy v kategorii do patnácti
let, kde se umístil třetí v trhu
a druhý v nadhozu. Ten je právě
na prvním místě v Česku.
Žebříček se dá najít na stránce
www.vzpirani.cz, kde jsou
přehledy o závodech
reprezentantů.
 
Jakým způsobem bys nejlépe
doporučil tento sport ostatním
žákům nebo lidem?
Sám jsem se ke vzpírání dostal
tak trochu náhodou, takže
nevím, jak doporučit sport
nováčkům. Plusem je
samozřejmě to, že budete silní.
Ale to, že jste silní, automaticky
neznamená, že musíte mít svaly.
Ale musí vás to bavit, ostatně
jako každý sport. Proto je svět
sportu tak rozmanitý, každého
baví něco jiného.
 
Dělají vzpírání i holky?
Ano, i u nás zvedají holky,
kterých je v reprezentaci hodně.
Ze světa například španělská
vzpěračka Lidia Valentin
dokázala zvednout sto čtyřicet
na nadhoz a sto dvanáct na trh.
 
Téměř každý sportovec má
svůj vzor. Jaký je ten tvůj?
Mým vzorem je turecký vzpěrač
Naim Süleymanoğlu, který
vyhrál třikrát olympijské hry.
Ve váze do šedesáti kilogramů
zvedl třikrát svou váhu
nad hlavu, takže dokázal
zvednout neuvěřitelných sto
devadesát kilo.
 
Máš i nějaké jiné koníčky?
Hrál jsem dva roky fotbal, ale
teď už nehraju. Soustředím se
pouze na vzpírání.

Velmi si vážíme toho, že na naši
školu chodí žáci s různými
dovednostmi a talentem.
Skvělým příkladem je Honza
Tchurz, žák 8. A, který se
dlouhodobě věnuje vzpírání.
Tento krásný a zároveň náročný
sport se neobejde bez různých
aspektů. Navíc Honza sbírá
jeden úspěch za druhým. To si
samozřejmě zaslouží nemalou
pozornost, a proto vznikl tento
vydařený a upřímný rozhovor.
 
Jak dlouho se vzpírání
věnuješ?
Už to je osm let, co vzpírám.
Původně mě k tomu přivedl
taťka, který jako malý také
vzpíral. Se vzpíráním jsem začal
v době, kdy můj bratr přinesl
první medaile ze vzpírání
z Bulharska, a já jsem se
rozhodl, že chci také sbírat
medaile. Takže jsem s tím začal
a baví mě to doteď. Ani trochu
nelituji sportu, který jsem si
vybral, už jen pro tu jeho
výjimečnost.
 
Jaký byl tvůj největší
dosavadní úspěch?
Můj největší úspěch bylo první
místo na Mistrovství České
republiky. Odehrálo se to minulý
rok v listopadu a bylo tam okolo
sta účastníků. Konkurence byla
velká, ale já jsem zachoval
klidnou hlavu, myslel
na tréninky a techniku a nakonec
se to povedlo!
 
Jaké jsou tvé osobní rekordy?
Věřím, že někteří čtenáři se tak
dobře neorientují v jednotlivých
disciplínách, ale vše je
dohledatelné na internetu. Co se
týče mých rekordů, zvedl jsem
sto pět kilo v nadhozu, osmdesát
pět kilo v trhu, na zadní dřep sto
třicet kilo, na přední sto deset
a na výtahy sto dvacet kilo.
 

Jaké jsou tvé cíle ve vzpírání?
Samozřejmě bych se chtěl
jednou dostat na olympiádu
nebo na mistrovství světa.
Věřím, že to je sen každého
sportovce dostat se až na ten
nejvyšší vrchol.
 
Co tě na vzpírání baví nejvíce?
Na vzpírání mě nejvíce baví
možnost inspirovat druhé.
Když lidé, třeba i starší, vidí, že
dokážu zvednout takovou váhu,
mohu je motivovat k lepším
výkonům. A to mě baví.
 
A co tvé tréninky? Z čeho se
skládají? 
Tréninky mám třikrát až
čtyřikrát týdně. Některé tréninky
jsou objemové, kde zvedám
méně kilo po více nástupech,
zatímco v jiných zvedám
do maxima. Tím, že je to silový
sport, je ta síla logicky velmi
důležitá. Kromě toho je ale
důležitá technika, ne jen slepě
něco zvedat a nepřemýšlet
u toho. A posledním faktorem,
který je pro mě velmi důležitý,
je i psychika, což mi možná
mnoho lidí, kteří třeba chodí
do fitka, může potvrdit. Pokud
jsi v hlavě odhodlaný to
zvednout a naplno se soustředíš,
tak to zvedneš. Samozřejmě
nemůžou to být extrémy - kluk,
který nikdy necvičil, těžko
zvedne desetkrát po sobě
stokilovou činku nad hlavu.
 
Asi není tajemstvím, že tvým
trenérem je zároveň tvůj otec.
Jaké je to mít za trenéra
vlastního taťku?
Je to super, ale pokud
neposlouchám, tak mi pak dá
nějaký trest, například doma
uklidit myčku (smích). Jinak ale
máme mezi sebou velmi dobrý
vztah a jsem rád, že mě trénuje
zrovna on.
 

Mluvil jsi o objemovém
vzpírání. Co to zahrnuje?
Je to druh tréninku pro nabírání
síly, kterému se věnuji,
když zrovna není období
závodů. Zahrnuje to nadhoz
i dřepy. Zvedají se menší kila,
ale s více opakováními.
 
Mohl bys nám popsat, jak
vypadá správná technika
nadhozu?
U správné techniky nadhozu je
důležitá dynamika a rychlé
zvednutí. Činku je třeba
zvednout nejdříve do dřepu -
tam je důležité správné držení
těla a síla nohou. Dalším
důležitým krokem je činku
vyhodit a držet nad hlavou
na pár sekund, načež ji pustit
na pokyn rozhodčího. Pokud je
člověk špatně vybalancovaný, to
znamená, že nemá tělo
pod činkou, ale před nebo za její
úrovní, hrozí, že mu činka
spadne z důvodu převážení.
Rozhodčí poté usoudí, zda se
jedná o platný či neplatný pokus.
 
Jaký je rozdíl mezi platným
a neplatným pokusem?
O neplatný pokus se jedná,
když se činka plně nedotáhne
(není úplně nad hlavou)
nebo také pokud se při nadhozu
dotkne kolenou. Pokus není také
platný, když se činku nepodaří
zvednout nebo spadne za hlavu.
 
Jaký je systém bodování?
Každý vzpěrač má svůj vlastní
Sinclairův koeficient, který je
podle váhy a výšky. Za nadhoz
a trh jsou také koeficienty,
když se to sečte, tak vyjde
celkový výsledek Sinclairových
bodů.
 
Jaké aktuální umístění máš
v českém žebříčku?
Aktuálně jsem na třetím místě
a přede mnou jsou dva
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Valentýnský charitativní týden

Zatímco finanční částka byla
na příslušný účet odeslána ihned,
pejsci si museli ještě týden, kdy
jsme si mimo školu uživali
jarních prázdnin, na své
dobrůtky a hračky počkat.
Každým rokem jsou učitelé,
vedení školy i samotní žáci
překvapeni, kolik věcných darů
a finanční podpory se
pro vybrané organizace získá.
Doufáme, že i v příštím školním
roce se bude tato akce těšit
takové oblibě jako doposud.

Pořádání Valentýnského
charitativního týdne je na naší
škole již několikaletou tradicí.
V letošním roce navrhli zástupci
školního parlamentu hned dvě
organizace, ke kterým by
vybrané věcné dary a finanční
prostředky poputovaly. Tou
první byl Útulek pro nalezené
psy v Ostravě-Třebovicích a tou
druhou nadace Mary's Meals,
která poskytuje jedno vydatné
jídlo každý školní den
nejchudším dětem po celém
světě. V pondělí 14. února

samozřejmě nechybělo ani
tradiční rozdání valentýnské
pošty, kterou mohli žáci házet
do předem připravených
valentýnských krabic.
V průběhu celého týdne od 14.
do 18. února mohli tedy žáci
a učitelé nosit do školy stravu,
doplňky stravy, hračky
a nejrůznější další pomůcky
pro péči o čtyřnohé mazlíčky.
Ve čtvrtek (pro nižší stupeň)
a v pátek (pro vyšší stupeň) pak
probíhal ve foyer školy prodej
valentýnské buchty, výrobků

z naší 3D tiskárny nebo ručně
dělaných mýdel. Vybraná částka,
neuvěřitelných 12 000 korun,
nám udělala obrovskou radost.
Vzhledem k aktuální situaci
v Evropě vytvořil školní
parlament hlasovací formulář,
v němž mohli žáci a učitelé
vyjádřit svůj názor, zda finanční
pomoc poputuje na původně
vybranou nadaci, nebo bude
věnována lidem, které zasáhla
válka na Ukrajině. Téměř 90 %
dotazovaných hlasovalo
pro druhou možnost.

Lyžařský výcvik 4. a 7. ročníků

ledna 2022 poprvé společně
vyrazili na týdenní pobyt
do Beskyd, kde je čekala zimní
škola v přírodě s lyžařským
výcvikem.
Již v neděli odpoledne zamávali
svým rodičům a zvesela vyrazili
směr Horní Bečva. Cílem byla
horská chata Mečová, kam se
ovšem museli dobrodružně
za tmy vyšplhat, jelikož autobus
tam v zimním období neměl

šanci vyjet.
Děti se pod vedením zkušených
instruktorů zdokonalily
v lyžařské technice a své
dovednosti předvedly
v závěrečných závodech. Na ty
je přijeli povzbuzovat i jejich
kamarádi nelyžaři. Byl to
opravdu báječně strávený čas
s kamarády plný smíchu, zábavy
a pohody.

Svět se nám pomalu vrací
do starých kolejí a po roční
odmlce mohl opět proběhnout
lyžařský výcvikový kurz
pro žáky sedmých ročníků. Ten
se uskutečnil v termínu 17.-21.
ledna 2022 a ubytování nám
bylo opět zajištěno na hotelu
Radegast na Radhošti, kde jsme
byli již v několika minulých
letech. Zájem o lyžák byl
opravdu velký a nakonec nás

odjelo přes padesát. Přestože nás
letos trošku pozlobilo počasí
a nebylo tolik sněhu jako
v minulých letech, žáci si pobyt
na horách bezpochyby užili!
Týden strávený s přáteli, čerstvý
vzduch, nádherné výhledy,
lyžování, výlet na stezku
v oblacích, hry, scénky
a výborné jídlo.
Také i čtvrťáci si nenechali ujít
příležitost a v termínu 9.-14.

Deváťáci tanečníky

umíme cha chu, waltz a valčík.
Docela nám to jde až na to, že je
občas jeden rychlejší než druhý
nebo naopak, nebo se zapletou
kroky. Každý pár funguje jinak.
Kluci mají trochu nevýhodu,
neboť je jich méně než holek.
Z 9. A má taneční zkušenosti
akorát Kája Rumpová a z 9. B
Adri Čepová. Myslíme si, že to

je velmi pěkná akce, kde se
sejdeme mimo školu. Je fajn, že
se všichni dohromady bavíme.
Těšíme se, že se večer hezky
upravíme jinak než do školy,“
říkají naši deváťáci, kteří se tak
po náročném týdnu ve škole
mohou pobavit, zasmát se
a uvolnit se.

Žákům devátých ročníků se
dostalo velmi štědré nabídky,
a to absolvovat taneční kurz
s těmi nejlepšími. Lucie
Skopalíková a Lukáš Čep jsou
výbornými tanečníky a hlavně
trenéry. Díky velkému zájmu
obou stran se každý pátek
hodinu a půl uskutečňují taneční
kurzy. První hodina byla

samozřejmě poznávací. Žáci si
postupně na sebe zvykali, jak
na tempo, pohyb toho druhého,
rytmus, tak i na stavbu těla
a správné vedení. Partnera si
každý vybíral sám. A co za tance
už žáci zvládají? „Poslední lekci
jsme trénovali skoro celou
hodinu polku, protože je to
velmi náročný tanec. Dále
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Ta jiná ve škole, pan učitel mě poslal
za panem školníkem, ale školník
tam nebyl. Našla jsem v dílně
nějaké papíry, nějaké potvrzení,
kde se psalo, že kdysi bylo místo
školy…Víš co? Radši nic,
zapomeň na to, je to blbost.“
Zvedla jsem se a odešla nahoru
do pokoje. Když vtom nečekaně:
„Soňo?“
Strnula jsem, babička řekla, ať
jdu zpátky. „Soňo, já vím, co jsi
mi chtěla říct.“
„Fakt? A jak ty to víš?“
„Posaď se. Když jsem byla
ve stejném věku jako ty, měla
jsem jednu kamarádku.
Jmenovala se Rebeka. Pořád
jsme si spolu hrály a dělaly
neplechu. Jednoho dne se ale vše
pokazilo. Šly jsme společně
do školy jako každý jiný den
a ona se chovala úplně
normálně. Když jsme ale přišly
do školy, začala ji bolet hlava,
což ještě není tak neuvěřitelné.
Ale pak to přišlo. Okolo 4.
hodiny se z ničeho nic postavila,
podívala se na žáky kolem sebe
a řekla: „Od tohoto dne škola
nebude v pořádku, zneužiji děti
i učitele. Nikdo za těch 40 let mě
neosvobodil a já se musela dívat
na lidi, jak si užívají života. Ale
teď se to všechno obrátí! Teď si
budu užívat já a vy budete trpět.
Tak začneme touhle osobou.“
Řekla jsem jí: „Rebeko, co to
děláš? To nejsi ty! Děsíš mě!“
A tím to začalo. Rebece začala
vycházet pěna z pusy a spadla
na zem. Začala se prudce třást.
Všichni žáci měli panickou
hrůzu a utekli. Učitelé spustili
poplach. Od té doby jsme ji
navštěvovali jen v psychiatrické
léčebně. A ty, Soňo, do té školy
už nevkročíš!“
DRUHÝ DEN
„Dobré ráno.“
„Ehm, dobré ráno, ahoj mami.“
„Soňo, nechtěla bys mi něco
říct? Babička mi všechno řekla!“
„Mám pocit, že ne. Tak ahoj.“
„Počkat, počkat! Kam si myslíš,
že jdeš?!“
„Do školy, kam jinam?“
Když vtom jsem zahlédla
na opačné straně pokoje
babičku:
„No počkej! Jako my jsme si
něco nevyjasnily! Já jsem nějaký
vzduch, nebo co? Jasně jsem ti
řekla, že do té školy už
nevkročíš!“ Chvíli to tak
pokračovalo, ale nakonec jsem
se rozhodla, že si tohle vyřeším
až po škole a utíkala jsem
na autobus.
VE ŠKOLE
Vždy, když jsem přišla do školy,
byla jsem svědkem mnoha
žabomyších válek. Ovšem dnes
to bylo jiné, nikdo nikde, pusto
jak na poušti a já jsem si začala
připadat divně. Ani má nejlepší
kamarádka tady není, a to už je

co říct!
VE TŘÍDĚ
Vyšla jsem schody a otevřela
dveře naší třídy, rozhlédla se
kolem sebe a neslyšela ani
hlásku. A v tu chvíli mi spadl
kámen ze srdce. Už jsem si
myslela, že se s mojí třídou něco
stalo, ovšem když začal
pravidelný rámus a humbuk jako
vždy, svým způsobem mě to
uklidnilo. Když se v tu chvíli
spustil školní rozhlas, ve kterém
si odkašlal pan ředitel a začal:
„Vážení žáci a učitelé, řeknu
vám to stručně a na rovinu. Je
mezi vámi osoba, která o naší
škole ví příliš moc...“ V tu chvíli
jsem zkameněla. Ředitel
pokračoval: „Je to osoba ze třídy
6.B.“ V tu chvíli ve mě hrklo.
Studený pot mi tekl po zádech
a neuměla jsem to zastavit. V ten
moment mi došlo, že v té škole
nemám co dělat, moje hlava mi
tak nějak říkala, že tam nemůžu
zůstat už ani minutu. Když jsem
se tak zamyslela, říkala jsem si:
„Co by se stalo, kdybych tady
zůstala? A proč o tom vůbec
přemýšlím? Babička měla
pravdu, tato škola je
nebezpečná.“
Popadla jsem aktovku, sbalila
saky paky a utekla ze školy.
Nějakou dobu jsem postála
na zastávce, dokud nepřijel
autobus. Byla jsem tak napjatá,
až to všechno povím babičce!
Zazvonila jsem na zvonek, pak
ještě jednou, pak potřetí. Ale
nikdo mi neotevíral. Podívala
jsem se do okna, a babička si
zrovna prohlížela nějakou
knížku. Zaklepala jsem na okno
a babička se na mě pousmála.
Přišla mi otevřít. „Tak co, Soňo?
Jak tak vidím, přišla jsi
k rozumu.“ „Babi, já už se do té
školy nesmím vrátit.“ Vyběhla
jsem co nejrychleji schody
nahoru, hodila aktovku na postel
a začala se ptát sama sebe, proč
vůbec ke všemu došlo. Proč
jsem vůbec utekla ze školy?
„Soňo?“
Šla jsem za babičkou dolů
do obýváku, sedla jsem si vedle
ní a ona mi začala ukazovat
fotky s Rebekou.
„Víš, Soňo, zapomněla jsem ti
říct pár detailů. Každý den jsem
Rebeku navštěvovala v léčebně,
ale jednoho dne se vše změnilo.
Dostala jsem strach tam chodit,
po chodbách jsem začala
slýchávat hlasy, pláč. Na chodbě
jsem viděla zaschlou krev. V ten
den, kdy jsem za Rebekou
nepřišla, zemřela...“ Tohle už
bylo na mě moc, nejdříve je
Rebeka nějak posedlá, pak
skončí v léčebně a potom.....
Když vtom zazvonil zvonek.
 
Pokračování příště

Přinášíme Vám možná trochu
netradičně práci žákyň 6. B,
konkrétně Laury Salay
a Kristýny Volfové, jejichž
koníčkem je psaní příběhů.
Jeden z těchto příběhů nás
zaujal, a tak jsme se rozhodli, že
si jej nenecháme pro sebe, ale
předáme dále, neboť věříme, že
každá práce navíc se cení i ve
škole. Pohodlně se usaďte, tohle
je příběh o jedné škole, jedné
dívce a spoustu tajemství.
Všechny názvy postav a míst
jsou čistě náhodné. A nebojte se,
holky mají tento druh psaní rády,
jinak jsou veselé a spokojené,
jak samy říkají.
 
Byl mlhavý den. Pestré barvy
listí už opadaly ze stromů
a spadaly na blátěnou zem.
Pomalu přicházela na řadu zima.
A v takovém počasí, prosím
pěkně, dámy a pánové, já musím
jít do školy. Vůbec nechápu,
na co ta škola je. Vždyť jenom
čučíme na nějakou bílou desku,
které se říká tabule, a učitelé
na ni něco čmárají a z 99 procent
to po nich nikdo nepřečte. Cože?
To už je tolik hodin?! Zase jsem
se rozpovídala, za minutu mi
jede autobus a já nemám ani
obuté boty, více vám tedy povím
ve škole.
VE ŠKOLE
Zamkla jsem skříňku, vyšla
schody a šla směr třída 6. B.
Po předposlední hodině mi pan
učitel povídá: „Soňo, běž prosím
za školníkem a zeptej se ho,
jestli by opravil to světlo
na chodbě.“ Řekla jsem si: „Proč
zrovna já?!“ Ale co, šla jsem
za školníkem. „Hmmm, školník
není ve svém doupěti, tak bude
v dílně, ale tam přece jako
studenti nesmíme. To je ale
jediná možnost, musím tam jít.“
Pomalu jsem sebrala veškerou
odvahu a zazvonila na zvonek.
Nikdo neotvíral. Pak jsem si
všimla, že je pootevřeno. Měla
jsem strach, ale řekla jsem si, že
tam jdu jenom za školníkem
a nic mi přece nehrozí. A pak se
to opět stalo. Z ničeho nic spadl
na prázdné chodbě květináč.
Lekla jsem se a vzpomněla si
na to... S něčím jsem se vám
totiž ještě nesvěřila. Už je to
takový týden, vlastně už dva
týdny, kdy vídávám
nevysvětlitelné věci. A nejsem
sama. Moje nejlepší kamarádka
tady taky vídává podivuhodné
věci. A taky takové menší
tajemství, které se šušká
mezi žáky. Údajně nějaký žák
z devítky byl prý posedlý
nebo co, třeba z ničeho nic z něj
začal mluvit úplně jiný hlas,

nevím, co říkal, ale údajně prý
věty jako: „Vysvoboď mě
a nechám tě žít.“ Tohle opakoval
stále dokola a asi rok na to
dostal záchvat. Pak už ho nikdo
neviděl. A takových případů tady
bylo více. Najednou jsem se
lekla, otočila jsem se a viděla,
jak se posouvá smeták, vedle
kterého byl spadlý květináč.
Rozhodla jsem se, že nejbližší
místo, kam utéct, je dílna. Řekla
jsem si, že tam nemůžu jen tak
postávat, a tak jsem se vydala
do dílny. Otevřela jsem dveře
a vešla. Byla tady tma, a tak
jsem si rozsvítila. „Pane
školníku? Pane školníku, kde
jste? Pan učitel řekl, že máte
opravit světlo na chodbě.“ Ale
školník nikde. Vždyť nemůže
být jinde než v dílně, ne?
A najednou se otevřelo okno
a jakésy papíry se rozletěly
ze stolu. Chtěla jsem je sesbírat,
ale vtom jsem si všimla
nějakých záhadných spisů.
Rychle jsem se podívala kolem
sebe a začala číst:
„12. 1. 1996 Potvrzení: Vaše
psychiatrická léčebna se uznala
jako nevhodná, proto se zde
postaví nová škola pro žáky
prvního a druhého stupně.“ Co
to je? Tady nebyla vždy škola?
Stála tady…léčebna? To je fakt
hustý! Ale zároveň mi běhá mráz
po zádech.
„Co tady děláš?!“
„Yyy, pane školníku, to jste vy!
Celou dobu jsem vás
naháněla…“
„Ale tady nemáš vůbec být!
Neumíš číst?!!!“
Školník ukázal prstem na dveře
s velkým nápisem
„Nepovolaným vstup zakázán.“
„No…Jo! Pan učitel mi říkal, ať
vás poprosím, jestli byste opravil
světlo na chodbě.“
„No dobře, už tam jdu. A ty tady
už nelez!“
„Ano, ano,“ opakovala jsem.
PO ŠKOLE
Celou cestou mi to vrtalo
hlavou. Místo naší školy zde
stála psychiatrická léčebna? To
nedává smysl!
„Už jsem doma!“ vykřikla jsem.
„Ahoj, zlatíčko. Tak co? Jak
bylo ve škole?“
„No, víš, babi… Kdy přijde
mamka?“
„Až večer, zlatíčko.“
„No dobře, jdu do pokoje.“
„Zlatíčko? Něco se děje? Já to
poznám. Pojď si sednout,
povykládáme si.“
„Babi, něco se děje. Mám
takový divný pocit.“
„Jaký?“ řekla babička a posadila
si mě na klín.
„No, víš babi, když jsem byla
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Třeťáci v planetáriu

Učivo o vesmíru ve středu 2. 3.
třetí třídy završily exkurzí
v Planetáriu. Děti se dozvěděly
spoustu nových informací a den
si moc užily. Na začátku exkurze
viděly promítání hvězd

a pohádky přímo nad hlavami
a zbytek času si mohly projít
celé tzv. Experimentárium, které
tvoří expozice s interaktivními
exponáty, rozmístěné ve všech
patrech budovy.

Olympiáda v českém jazyce
Dne 4. března se na naší škole
uskutečnilo školní kolo
olympiády z českého jazyka.
Vybraní žáci 8. a 9. ročníků si
zopakovali jak gramatiku, tak
i sloh. Úlohy byly zapeklité,
ovšem mnoho studentů se
nenechalo zmást a dosáhlo
výborných výsledků. Žáky
s nejlepšími výsledky se stali
Ema Guřanová a Marek Barták,
kteří postupují do okresního
kola. Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí v dalších kolech!

Výroba ptačího krmítka

V lednu pořádala školní družina
další celodružinovou akci
s názvem Výroba ptačího
krmítka. Žáci si vyrobili ptačí
krmítko z ruliček, šišek, sádla
a ptačího zobu. Věříme, že
ptáčkům krmítka udělala radost.

Akce nebyla jen o výrobě
krmítek, všichni jsme si užili
spoustu legrace při zkoušení
zobání dobrot bez pomocí rukou,
u vyrábění ptačího pírka a hraní
kvízu s ptačí tématikou.

Skvělý úspěch
Naše škola se může pochlubit
skvělým úspěchem! Když jsme
10. března vysílali do okresního
kola anglické olympiády Marka
Bartáka z 9. B, byli jsme si jisti,
že si snadno poradí se silnou
konkurencí v Opavě. Naše
jistota plynula nejen
z dlouhodobých skvělých
výkonů v anglickém jazyce, ale
také z jeho nedávných výsledků
Cambridge zkoušek. K prvnímu
místu mu gratulujeme! Podívejte
se i na rozhovor s Markem
na našem YouTube kanálu.

Rozhovor s Kryštofem Bunčkem
Jarní vydání našeho školního
časopisu je hlavně o našich
žácích, jejich koníčcích, zájmech
a úspěších. Dalším je Kryštof
Bunček, žák 4. třídy, který se
věnuje velmi zajímavému
sportu.
 
Jak dlouho karate děláš?
Karate se věnuju už šest let. Je
mi deset, takže jej dělám od čtyř
let.
 
Jaké jsou tvé úspěchy
v karate?
V šesti letech jsem byl
na mistrovství Evropy, kde jsem
se umístil druhý. Tento rok
v zimě jsem se zúčastnil závodů,
kde jsem skončil druhý a třetí.
 
Kdo tě ke karate přivedl?
Rodiče chtěli, ať mám nějaký
koníček, tak mě přihlásili
na karate.
 
Jaký máš v karate pásek?
Mám žlutý pásek, což je druhá
úroveň, ale budu dělat zkoušky
na třetí zelený pásek. Nejvyšší
pásek v karate je černý, o který
se budu moct pokoušet
ve dvaceti letech. Černý pásek

má dohromady devět úrovní,
které se dají získávat s každým
následujícím rokem. Chtěl bych
dosáhnout nejvyšší úrovně, ale
vím, že to bude hodně těžké.
 
Kdo je tvým vzorem v karate?
Mým vzorem je můj trenér,
který má pátý stupeň černé
pásky.
 
Jak probíhají tvé tréninky?
Tréninky mám od pondělí
do čtvrtku hodinu a půl každý
den odpoledne. Většinou se
na nich připravujeme na závody
a na zkoušky na pásky.
Věnujeme se hlavně sebeobraně.
 
Co tě na tomto sportu baví
nejvíce?
Na karate mám nejvíce rád mé
kamarády, to, že můžu závodit
proti ostatním a také je to sport,
kterému se nevěnuje jen tak
každý.
 
Jaké jsou tvé cíle v karate?
Chtěl bych dosáhnout nejvyšší
úrovně černého pásku.
 
Máš čas se vedle karate
věnovat i škole?

Obvykle z tréninku přijdu domů
okolo šesté večer a poté se
věnuju škole. Škole se vedle
mého koníčku věnuji, i když je
to občas časově náročné.
 

Máš kromě karate i jiné
koníčky?
Karate je můj největší koníček,
ale vedle něj chodím ještě
na kroužek fotbalu.
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Jobshadowing v Brně

Ve dnech 14. - 15. 2. 2022 dvě
učitelky naší školy, paní učitelka
Bartusková a Grzychová,
navštívily Soukromou základní
školu Labyrint v Brně. Ve škole
se vzdělává cca 200 žáků od 1.
do 6. ročníku. Škola vznikla
teprve nedávno, sídlí
v prostorách bývalé polikliniky.
Zajímavý je počet pedagogů,
kteří se podílejí na výuce
v jednotlivých předmětech. Je
běžné, že hodinu vedou dva i tři
učitelé najednou, vzájemně se
doplňují nebo pracují s menší
skupinkou žáků. Žáci nejsou

hodnoceni známkou, nýbrž
slovním hodnocením. Narozdíl
od státní školy mají ve třídě
maximálně 16 žáků, od první
třídy 4 hodiny angličtiny, výuku
odborných předmětů metodou
CLIL a informatiku. Za toto
nasazení velkého množství
pedagogických pracovníků
ovšem rodiče zaplatí měsíčně
nemalé školné. V průběhu
pobytu si paní učitelky vyměnily
cenné zkušenosti s místními
učiteli a toto obohacení nyní
aktivně využívají v hodinách.

Už je tady autobus!

…křičí děti z okna a těší se, až
vymění místo ve své lavici
za sedadlo ve speciálně
upraveném autobusu.V rámci
projektu Propagace veřejné
dopravy se žáci 4. a 5. tříd
zúčastnili přednášky zaměřené
na několik aspektů cestování.
Jejím cílem bylo propojit otázky
ekologie a veřejné hromadné
dopravy. Žáci pochopili, že také
cestování veřejnou hromadnou
dopravou vysokou měrou

přispívá k udržení našeho
životního prostředí. Mimo jiné
byli poučeni o fungování
integrovaného dopravního
systému, dopravních
prostředcích, jízdného,
vyhledávání spojení a aplikace
moderních technologií
ve veřejné dopravě. Celá
přednáška byla plná zajímavých
informací a pečliví posluchači si
na závěr vysoutěžili drobné
odměny.

Cambridge exams z pohledu žáků  
Před kterým testem jste se
nejvíce báli?
Báli jsme se speaking části, ale
ta byla nakonec asi nejlehčí.
Horší pro nás určitě byla psací
část. U psací části jsme se
stresovali asi nejvíce a také byla
podle očekávání nejtěžší.
 
Jak jste dopadli?
Výborně. Prospěli jsme na A.
Zkoušky jsme zvládli všichni.
Myslíme si, že nás paní učitelka
Šílová výborně připravila.
 
Co byste doporučili těm, kteří
budou zkoušky teprve dělat?
Určitě být ve skupině paní
učitelky Šílové. Hodně pomáhá
číst články v angličtině nebo se
dívat na filmy v angličtině.

Cambridge exams jsou v našem
časopise vždy zmiňovány, ať už
jako předávání samotných
certifikátů, nebo zkoušky. Tohle
číslo našeho časopisu je hlavně
o žácích, proto jsme se zeptali
dvou účastníků těchto zkoušek,
Maria Vjačky a Adriany
Návratové, na několik otázek
z jejich pohledu.
 

Jak jste se na Cambridge
zkoušky připravovali?
My jsme se připravovali hlavně
v hodině s paní učitelkou
Šílovou, jelikož má tohle
na starost. Doma jsme se
nepřipravovali, jenom ve škole.
 
Z jakého důvodu jste se
rozhodli dělat Cambridge
zkoušky?
Abychom si ověřili, jak dobří
jsme v angličtině. Také pro ty
plusové body na střední školu
a byla by velká škoda to aspoň
nezkusit.
 
Byly zkoušky takové, jaké jste
si je představovali?
Zkoušky byly pro nás lehčí, než

jsme si představovali. Určitě
jsme je čekali těžší.
 
Co zkoušky přináší
za výhody?
U některých škol jsou plusové
body za Cambridge zkoušky.
Zrovna u našich škol, kam se
hlásíme, může být až dvacet
plusových bodů u přijímaček,
což určitě pomůže.
 
Která část byla pro vás
nejtěžší a která naopak
nejlehčí?
Pro nás byla nejtěžší asi psací
část a nejlehčí byla speaking
část, tedy mluvení. Speaking
části jsme se sice také báli, ale
dopadlo to úplně skvěle.

Barevný týden v MŠ Sovičky

Jak poznávat barvičky a jejich
odstíny jsme si procvičili
na barevném týdnu. Každý den
se nesl v jiné barvě (červené
pondělí, žluté úterý, zelená
středa, modrý čtvrtek a černobílý
pátek) a to nejen na oblečení, ale
barvy se objevily v písničkách,
básničkách, pokusech, jídle,
hrách…Na závěr jsme si
vyrobili barevné motýlky, kde se

objevily barvy celého týdne, aby
nám to připomínalo hezky
strávené dny. Společně s dětmi
probouzíme jaro, děti pomáhaly
i s výzdobou oken, plotu
a školky uvnitř. Moc se těšíme
na sluníčko, které nám v zimě
chybělo. Prima den si děti užily
v maskách s Hopsalínem.
Radost, smích a dobrá nálada se
nesla celou školkou.

Poděkování SRPDŠ

Chtěli bychom touto cestou moc
poděkovat spolku SRPDŠ,
díky kterému jsme mohli
nakoupit celou řadu sportovního
vybavení a pomůcek, které
budou sloužit všem našim

žákům v hodinách tělesné
výchovy.
Prvním darem byla krásná
částka 20 000 Kč, která se
získala díky sběru papíru,
a poděkování tak směřuje nejen
SRPDŠ, ale samozřejmě také
všem zapojeným žákům
a rodičům.
Za tuto částku jsme mohli
nakoupit několik nových míčů,
florbalových hokejek, dresů
a dalších pomůcek, které
při hodinách tělesné výchovy
využíváme. Další příspěvek
ve výši 36 000 Kč pak posloužil
převážně k nákupu pomůcek,
nových laviček a fotbalových
branek. Finanční podpory
a celkové spolupráce si moc
vážíme.
Děkujeme!
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Rozhovor s Klárou Krakovkovou

Klára Krakovková je žákyní,
která již od první třídy něčím
vynikala. Psala různé povídky,
básně, kreslí a je velmi
umělecky založená. Do toho
viděla už kus světa a tyto zážitky
umí využít nejen v českém
jazyce, kdy píše příběhy
z různých míst, ale také
pro inspiraci ke svým kresbám.
Je to velmi zajímavý člověk, se
kterým, když se dáte do řeči,
strávíte spoustu času
nad různými tématy a poznáte
tak, že Klára má velmi široké
spektrum a že byste si s ní
dokázali povídat hodiny.
U tohoto rozhovoru to bylo
přesně takové. Čas se zastavil.
A my s ním.
 
Jakým koníčkům se věnuješ?
Věnuji se hlavně malování
a kreslení, potom ještě
krasopisu. Dále jsem chodila
i na kurzy s inkoustem
a různými perky. Potom ještě
chodím do skautu s Maruškou
Kampíkovou a také na volejbal
s holkami. Sice nám to moc
nejde, ale snaha se vždy cenila
a cení. Jinak se hlavně věnuji
výtvarné výchově, do které už
chodím 8 let. Takže zase budu
absolvovat další rok.
Kromě toho je mým dalším
koníčkem procházka s mým
psem. Je to lovecký pes, takže
absolvujeme zejména
myslivecké závody.
 
Jak dlouho se věnuješ kreslení
a kdo nebo co tě k tomu
přivedlo?
Ke kreslení jsem tíhla už
odmala, už v první třídě jsem si
říkala, že bych chtěla
na uměleckou střední,
uměleckou vysokou. Jsem ráda,
že se mi povedla alespoň ta
střední. A kdo mě k tomu
přivedl? Myslím si, že moje
mamka, která má kreativního
ducha, protože také kreslí. Ona
je teď ale spíš floristka, to
znamená, že dělá také umění, ale
s květinami. My spolu také
někdy tvoříme. Takže ano,

nejspíš mamka mě nasměrovala
tímto směrem.
 
Co nejraději kreslíš
nebo maluješ a jaká je tvoje
oblíbená technika?
Moje oblíbená technika je určitě
akryl, jelikož umělci ví, že akryl
je nejlepší, protože nemusíš řešit
míchání barvy s olejem.
Když máš třeba tempery, můžeš
je a nemusíš míchat s vodou, ale
dělají ti třeba šmouhy, špatně se
míchají a kupují se většinou
v malém množství. Kdežto akryl
je více tekutá barva a lépe kryje.
Když dáš bílou na černou,
překryje ti to hezky a nemusíš
dělat několik vrstev a je to
takové rychlejší, rychleji to
schne. Nejraději maluji to, co si
vymyslím, nedělám moc podle
předlohy, ale spíš si vymýšlím
různé krajinky nebo zátiší -
sklenice atd. Na střední chtějí
vidět, jakou máš techniku
s uhlem nebo s tužkou. Jinak ale
většinou maluji přírodu
nebo zvířata.
 
Co obnáší dostat se na střední
uměleckou školu?
Spoustě lidem, kteří jdou teď
na přijímačky, vůbec nedochází,
že já jsem si už v září musela
připravovat portfolio, kde musíte
mít minimálně 20 prací a na
každé musíte dělat minimálně 5
hodin, aby to stálo za to a jim se
to líbilo. Což znamená, že jsem
každý pátek chodila do výtvarky
do Hlučína, během přípravy
jsem chodila čtvrtky a pátky.
V sobotu jsem chodila od 8
do 15 hodin na kurzy do Ostravy
na Střední uměleckou v Ostravě,
kde jsem se na to také
připravovala, a pak jsem ještě
každou středu večer jezdila
na kurzy do Opavy, protože tam
je velice zajímavé, že se tam
modeluje antická hlava, kterou
musíte vymodelovat v životní
velikosti z hlíny. Portfolio jsem
musela připravovat i přes
vánoce, abych vše stihla,
protože i když se to nezdá, tak
ten čas letí rychle. Takže ten,

který říká, že je to jednoduché
a že nemusíš skoro nich dělat, se
velice mýlí, protože musíš dát
20 děl, ale to, že se líbí tobě,
ještě neznamená, že se bude líbit
porotě složené ze 4-5 lidí. Nikdy
se všem nezalíbíš, vždycky se
najde někdo, komu se to nelíbí.
Jestliže tedy tohle splníš, myslím
těch 20 děl v portfoliu, pak oni
sami rozhodnou, zdali tě přijmou
do dalšího kola a pošlou tě
na talentové zkoušky. V Opavě
trvaly 2 dny, jelikož je tam více
úkolů. V Ostravě jsem byla na 3
zkouškách, jedna škola byla
soukromá. Měli jsem si přinést
toaletní papír, myslela jsem si,
že chtějí ušetřit, ale byl to
způsob zkoušky, kdy jsme si
měli toaletní papír postavit nějak
před sebe. Tak jsem si
poskládala origami z toaletního
papíru a byla jsem asi jediná
na škole, kdo to dělal tuší.
V Opavě jsme museli modelovat
hlavu, pak na každé škole bylo
nakreslení zátiší a nakreslení
sochy hlavy. V Opavě byla také
malba. Tématem byly prázdniny
a museli jsme namalovat
minimálně dva lidi v pohybu,
jak něco dělají, nebo si hrají
o prázdninách. V Opavě byl
na každý úkol 2 a půl hodiny
a v Ostravě hodinu a půl.
 
Chtěla by ses v budoucnu živit
uměním? A pokud ano,
v jakém oboru?
Určitě bych se tím chtěla živit,
zejména grafickým designem,
jelikož je to teď nejvíce žádaný
obor na uměleckých školách.
Jsou zde i další předměty jako
ilustrace, ale v současnosti je
nejvíce moderní grafický design,
vzhledem k internetu a www
stránkám. Moji představou je, že
bych navrhovala loga, www
stránky, plakáty, pozvánky atd.,
takže uvidíme, kam se to
v budoucnu vše posune.
 
Slyšeli jsme, že hodně cestuješ.
Jaké země jsi navštívila?
Ano, cestuji hodně, zejména
jsem navštívila země, které

sousedí s ČR, také jsem byla
ve Španělsku, na řeckých
ostrovech, v Chorvatsku,
Slovinsku, ve Francii, Velké
Británii. Chystám se také
do Skotska a nejdál jsem byla
v Americe v New Yorku.
 
Které z těchto míst se ti líbilo
nejvíce?
Dvě dovolené byly nejlepší.
Kanárské ostrovy, tam jsme byli
na expedici v džungli, a pak
New York, protože New York je
New York.
 
Co by jsi chtěla navštívit
v budoucnu?
Chtěla bych navštívit Kanadu, až
budu starší. A potom také
Afriku, zejména kvůli zvířatům,
která jsem navštěvovala v ZOO.
 
Slyšeli jsme, že hodně píšeš.
Je to pro mě nejlepší,
když máme za úkol psát
slohovky. Protože já si strašně
ráda vymýšlím příběhy a taky si
píšu básně a protože hraju
na klavír, tak jsem si zkoušela
napsat i píseň, jelikož na klavír
jsem chodila 6 let. Vzhledem
k tomu, že kreslím, tak si
k malbě mohu vymyslet i příběh.
 
Co obnáší být vedoucí
ve skautu?
S Maruškou Kampíkovou a Katy
Glacovou jsme mladší skautky,
takže teď máme skupinku šesti
holek, které vedeme. Jde o to, že
holkám vymýšlíme hry
a program, aby se
díky zkouškám mohly posunout
a udělaly slib. Slib znamená
splnění zkoušek, takže se večer
udělá obřad u velkého ohně
a tam ti dají odznak skauta.
Nejhorší dva mýty o skautech
jsou, že sbíráme bobříky
a nosíme sušenky :)
 
Chtěla bys něco vzkázat
čtenářům?
Jděte si za svými sny a nebojte
se toho, i když to bude těžké,
zejména ty přijímačky. Kdo
chce, ten to dokáže.
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Zeměpisná olympiáda

Dne 2. března proběhlo na naší
škole okresní kolo zeměpisné
olympiády. O postup
do krajského kola soutěžilo
ve třech kategoriích devět žáků
druhého stupně úspěšných
ve školním kole. Zeměpisné

úlohy byly rozděleny do tří částí,
a to na práci s atlasem, test
geografických znalostí
a praktickou část, ve které žáci
měli prokázat dovednosti
orientovat se v mapě. Po sečtení
všech výsledků se na předních
místech svých kategoriích
umístili Dominik Uher z 9. A,
Ondřej Valík ze 6. A a Ondřej
Jakubec ze 7. A.Všem
účastníkům blahopřejeme
a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy
v okresním kole.

Dopravní výchova
V pondělí 14. března byl
pro žáky 1.-3. tříd připraven
program v tělocvičně v rámci
dopravní výchovy. Dopravní
hřiště bylo nachystáno opravdu
perfektně, včetně dopravních
přechodů a značek. Žáci si
vyzkoušeli řízení elektrických
autíček, učili se poznávat
dopravní značky a orientovat se
na cestě. Na chvíli se měli
možnost stát také policisty
a rozdávat pokuty ve formě
razítek.Všichni žáci si toto
zpestření pondělní moc užili.

Krabice od srdce

Dlouhodobý projekt Krabice
od bot jistě zná téměř každý.
Ovšem nyní vznikl projekt

Krabice od srdce, který má za cíl
pomoci dětem z Ukrajiny.
Princip je podobný jako
u prvního zmiňovaného - lidé
naplní krabici potřebnými věcmi
a tu opatří štítkem se specifikací
věku a pohlaví dítěte. Mohou
také napsat vzkaz nakreslit
obrázek. Tyto krabice pak
poputovaly na sběrné místo, kde
se postupně třídily tak, aby
každému dítěti udělaly radost
na dálku a vykouzlily úsměv
na rtech. Mockrát děkujeme, že
jste se zapojili!

Přijali jsme žáky z Ukrajiny
Již 10 žáků z Ukrajiny přijala
naše škola. Díky obrovské
ochotě lidí jim byly poskytnuty
učební pomůcky, batohy,
pouzdra a další nezbytné věci.
Tito žáci se postupně začleňují
do kolektivu, i přes jazykovou
bariéru rádi komunikují se
spolužáky i s učiteli, jsou pro ně
chystány pracovní listy
v ukrajinštině a bude jim
zajištěna také výuka českého
jazyka.Věříme, že naše škola je
pro ně nyní bezpečný přístav
a že se zde budou cítit dobře.

Safer internet day

Naše škola se zapojila do této
celosvětové kampaně, která se
letos uskutečnila 8. 2. 2022. Se
žáky na vyšším stupni jsme
v hodinách informatiky hovořili
o výhodách a nevýhodách

internetu a jeho nástrahách.
Témat v souvislosti
s internetovou bezpečností je
stále více, počínaje ochranou
osobního prostoru,
přes generování digitální stopy
až po zásady ohleduplnosti
k ostatním uživatelům včetně
sdílení a ochrany autorských
a vlastnických práv.
Bezpečnost našich dětí nám není
lhostejná, a proto nejen v tento
den vedeme naše děti ke
správnému chování s moderními
technologiemi.

Požární ochrana očima dětí

Hasičský záchranný sbor ČR
připravil soutěž Požární ochrana
očima dětí a mládeže pro žáky

základních škol k prověření
znalostí z oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva.
Školního kola této soutěže se
zúčastnilo 200 dětí. Děti
vypracovaly prezentace na téma
„Živelné katastrofy - náročný
úkol pro hasiče“. Do okresního
kola této soutěže se probojovali
Michael Kozub z 9. B, Barbora
Pálková z 8. B a Natálie
Lasáková ze 7. C. Našim žákům
děkujeme za reprezentaci školy
a držíme jim palce v okresním
kole této soutěže.

Únikové hry s rodiči

V rámci podpory a rozvoje
nadání proběhla v naší škole
podvečerní akce pro děti
s rodiči, kteří si společně
v týmech zahráli únikové hry.

Děkujeme paní Martině
Čaputové a všem zúčastněným
za atmosféru společného setkání.
Věříme, že akce podobného rázu
nebyla poslední.

Sponzorský dar

Díky finančnímu daru naše škola
zakoupila sluchátka, která žáci
využijí nejen při hodinách
informatiky a výuky cizích
jazyků, ale i při výuce jiných

předmětů. Každý žák může
poslouchat samostatně
a navzájem se při práci
a poslechu neruší.
Kromě sluchátek jsme pořídili
bílou keramickou tabuli, která
slouží žákům prvního stupně
a také družině. Tabule je
umístěna na stěně hlavní chodby
prvního stupně.
Děkujeme panu Aleši
Gebauerovi za sponzorský dar,
který jsme využili na zakoupení
těchto nových pomůcek, jež
budou sloužit našim žákům.
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Rozhovor s Mgr. Hanou Halodovou

Jelikož má paní učitelka
Halodová za sebou mnoho
soutěží, akcí a projektů, zeptali
jsme se na pár otázek a vznikl
z toho vydatný rozhovor.
 
Na konci ledna jste se
s vybranými žáky zúčastnila
přírodovědné soutěže v Opavě.
Co si z této akce žáci odnesli?
Bylo to něco, s čím se normálně
na škole nesetkávají, jelikož
prošli řadou experimentů jak
na poli fyziky, přírodopisu, tak
i chemie. Což si myslím, že
určitě rozšířilo jejich obzory.
Byli to deváťáci, takže učivo
bylo více náročné, ale každá
zkušenost je dle mého názoru
dobrá. Určitě ucítili, že
konkurence je velká,
protože tam bylo hodně
šikovných deváťáků a to pro ně
byla výzva. Chtěli si vyzkoušet,
do jaké míry mají přehled
v přírodovědných předmětech.
Bylo to tedy hodně náročné, ale
ty zkušenosti jim z toho nikdo
nevezme. Tyhle soutěže z mého
pohledu bereme spíše jako
zkušenost pro žáky, než aby tam
jeli vyhrát. Bylo to hodně
o experimentování, které není
na naší škole moc rozšířené.
 
Baví vás jako učitelku i práce
v terénu, kde si žáci mohou
na vlastní kůži učivo osahat?
Velmi mě to baví. Myslím, že
nemáme tolik možností, jak
samotnou výuku provádět
v terénu, ale vedu Badatelský
klub, kde výuku v terénu
upřednostňuji. S dětmi se snažím
bádat spíše venku a je to určitě
nezastupitelné a nenahraditelné.
Videa ani obrázky vám nedají
tolik jako to, když jdete s dětmi
ven. Bohužel ne vždy je tady ta
možnost jít ven a vyučovací
hodina má pouze čtyřicet pět
minut, kdy není čas na vše,
ideální by pro mě byly
dvouhodinové hodiny
přírodopisu.
 
Chemie je sama o sobě velmi
zajímavý předmět. Na co se se
žáky v tomto předmětu
zaměřujete?
Zaměřuju se na to, abych učivo
dětem přiblížila do praxe.
Nechci, aby si žáci odnášeli
pouze poučky a látky, co se musí

naučit nazpaměť, ale aby své
vědomosti měli z praxe. Aby si
všímali, co mají kolem sebe. Ať
už v kuchyni, v koupelně či
na zahradě, všude jsme chemií
obklopení. Tímto se jim to
snažím propojit. Vím, že chemie
v mnoha ohledech není
jednoduchá, ona se samozřejmě
musí naučit i teorie, ale vždycky
se snažím dávat praktické
příklady ze života.
 
A co chemická olympiáda?
Jaké pocity máte z ní? Je
viditelná lepší příprava
a odhodlanost u žáků, když se
jedná o práci formou soutěže?
Upřímně, chemická olympiáda
je naprosto jiný level. Je to něco,
u čeho se bavíme už
o středoškolské chemii. Děti si
musí opravdu nastudovat učivo,
ke kterému se v normální výuce
jejich ročníků nedostanou.
Olympiáda má tři části. Ve svém
volném čase po dobu třech
měsíců musí žáci nastudovat
obrovské kvantum teorie, kterou
následně zpracují a odevzdají.
Druhá část ve škole je
experimentální. Žáci stráví dvě
hodiny v laboratoři děláním
pokusů podle zadání a své
výsledky musí shrnout
a odůvodnit. Třetí částí je test
školního kola, který zahrnuje
informace z teorie i praxe.
Za mě je to určitě výzva
a zkušenost a jsem ráda, když se
děti do olympiády přihlásí, ale já
neočekávám postupy
do krajských či okresních kol.
Pro mě je nejvíce to, když má
žák chuť a zájem jít do něčeho,
co není jednoduché a nebojí se
to vyzkoušet.
 
Myslíte si, že chemická
olympiáda je náročnější než
přírodovědná, nebo to je
na stejno?
Myslím si, že je to hodně
srovnatelné. V přírodovědné
olympiádě se vychází více
z přírodních materiálů, které
mají děti už za sebou a mají se
čeho chytit, zatímco v chemické
olympiádě je učivo, kterým žáci
ještě vůbec neprošli a musí se jej
sami naučit, pokud chtějí
postoupit dál. Teď jsem
například měla Ester Římanovou
z 8. C v okresním kole. Sice

nepostoupila dále, ale byla jsem
šťastná, že mám po šesti letech
na této škole první vlaštovku,
která se dostala do okresního
kola.
 
Jste spokojená s úrovní
přírodovědných oborů na naší
škole a s naším vybavením?
Myslím si, že tu úroveň si dělá
každý učitel sám. Jde spíše o to,
jak každý učitel svůj předmět
pojme, a každý vkládá do výuky
to své. Myslím si, že vybavení
na naší škole je výborné a jsme
jednou z nejmoderněji
vybavených škol. Máme iPady,
v laboratoři máme digestoř,
a pokud si do chemie potřebuji
cokoliv koupit, pan ředitel mi
vyjde vstříc. Druhá stránka věci
je ale zájem dětí. Žáci jsou více
humanitně a jazykově zaměření
a výuka přírodovědných
předmětů je více v pozadí.
Upřímně, tyto předměty jsou
náročné, což děti obvykle
nebaví. Většinou jsou u žáků
oblíbenější méně náročné
předměty, do kterých se nemusí
tolik učit. Za mě tady určitě
máme vizi v přírodovědných
předmětech a stále se
zdokonalujeme, ale musí to jít
samozřejmě i od dětí. Za mě
když najdu jednoho či dva
nadšence pro chemii ve třídě, tak
i za to jsem neskutečně ráda,
protože je vzácnost najít někoho
zaměřeného na chemii.
 
Podařilo se nám také jako
škole zajistit skleníky, kde
s žáky pěstujete různé druhy
zeleniny nebo bylinek. Jak se
nám daří v tomto ohledu?
Určitě se nám daří, protože to
děti baví a když se propojí praxe
do využití, tak to je pro žáky asi
nejvíce. Děti to totiž pak vidí
v salátovém baru v jídelně,
když se tam objeví ředkvička,
kedluben či salát. Teď
na začátku jara jsme začali již
pěstovat rajčata ze semínek,
okurky, ve skleníku máme
zasazené ředkvičky a chystám se
koupit saláty. To všechno
samozřejmě půjde na využití
v kuchyni, kde to uvidíte
v salátovém baru či jako součást
talíře. Má to rozhodně smysl,
děti to baví a já jsem ráda, že tu
skleník máme. Ovšem není to

věc každého učitele a mnoho tříd
skleník nenavštěvuje,
i když mají tu šanci.
 
Jste také vedoucí projektu
Skutečně zdravá škola.
Vedeme si jako škola dobře?
Určitě ano. Myslím si, že jsme
udělali kus práce ve školním
stravování, posunuli jsme se
ve směru chutných zdravých
jídel, které oceňuje mnoho lidí.
Je fajn, že máme na výběr
ze dvou jídel, což hodně jiných
škol nemá. Možná si to už ani
neuvědomujeme, ale zkuste se
najíst ve školní jídelně jiné školy
a uvidíte ten rozdíl. Myslím si,
že máme skvěle vyvážená,
pestrá a dobře kořeněná jídla. Je
to samozřejmě i výsledek
vedoucí školní jídelny, která to
má pod sebou a která také
spolupracuje s projektem
Skutečně zdravá škola.
 
Co je třeba pro to, abychom
v projektu dosáhli další
medaile?
My k další medaili už
směřujeme a chceme vypracovat
velký projekt, za který bychom
mohli dostat pěknou částku.
Jedná se o grant, který vede
k naší užitkové školní zahradě.
Chceme pěstovat více rostlin,
zeleniny a ovocných stromů,
chtěli bychom mít na zahradě
broukaliště a hmyzí domečky
tak, aby to šlo ruku v ruce s tím,
co nám Skutečně zdravá škola
nabízí. Určitě tímto směřujeme
ke stříbrnému certifikátu. Další
věcí, která se bohužel
kvůli Covidu neuskutečnila, jsou
farmářské trhy. Ty bychom
chtěli zrealizovat na podzim.
Na trhy se určitě budeme
připravovat a v září se uskuteční
na naší škole. Pokud tohle
všechno splníme, tak stříbro
máme určitě v ruce.
 
Chtěla byste něco vzkázat
našim čtenářům?
Přichází jaro a jsou před námi
pozitivní a veselé měsíce plné
radosti. Přeji všem, ať si
přicházející jaro užijí, ať se
na sebe více usmíváme a jsme
více pozitivnější, protože úsměv
nám všem sluší. Když se na sebe
všichni usmějeme, den je hned
lepší.
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