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Vážení čtenáři, čas plyne jako voda a opět Vám přinášíme ty
nejdůležitější informace o tom, co důležitého se na naší škole
událo, či o tom, co nás v nejbližší budoucnosti čeká.
Doufáme, že Vás nové číslo bude bavit a přinese Vám spoustu
zajímavých informací!!!

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás u dalšího čísla našeho newsletteru, kterým Vás pravidelně
informujeme o dění ve škole.
Máme za sebou další školní rok, který ač pro nás všechny byl velmi
náročný, byl pro naši školu zároveň i velmi úspěšný. Žáci v průběhu
celého školního roku reprezentovali školu nejen na úrovni okresu nebo
kraje, ale sbírali ocenění i na celorepublikové úrovni. Těm nejlepším jsme
včera společně poděkovali na slavnostním ocenění našich nejlepších
žáků a za jejich práci a reprezentaci školy jim patří velké díky. Rozloučili
jsme se také s žáky devátých ročníků. Do života jim přeji hlavně zdraví a
aby v jejich životech převládaly chvíle štěstí, radosti a úspěchu.
Ačkoli se již všichni těšíme na prázdniny, my ve škole máme před
sebou spoustu práce. Během prázdin nás čeká oprava podlahy ve školní
kuchyni, rekonstrukce podkroví v MŠ Vrablovec a úprava vjezdu do
areálu školy. Věřím, že vše během prázdnin zvládneme a na začátku
školního roku se budeme společně z těchto nových rekonstrukcí těšit.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové prázdniny.

Mgr. Karel Moric
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Slavnostní zahájení školního roku
2016/2017

Akce 2016
Cyklisťák 2016
Také letos proběhl pro žáky 8. tříd cyklistický kurz, o který je každoročně mezi žáky
velký zájem. V letošním roce jsme posbírali 35 odvážných a odholaných borců a
vyrazili směr Moravskoslezské Beskydy. Dali jsme si pořádně do těla, na kole jsme
zvládli skoro 200 kiláčků, do toho jedna pěší túra a odpolední fotbálky, volejbálky,
wellness a pohodička.

Jazykový pobyt s rodilým mluvčím 3.ročníků

The Tribes - jazykový pobyt 3.ročník
V neděli 29.5. jsme naložili autobus plný natěšených dětí a odjeli vstříc
dobrodružství. Čekal nás týden strávený s Deanem Reevesem - rodilým mluvčím
anglického jazyka. Toho nám díky naší dlouholeté spolupráci zajistila 1st International
School of Ostrava. Velký dík patří SRPDŠ, které dětem na tento kurz přispělo finanční
částkou a také rodičům, kteří nelenili a i v dešti přijeli připravit dětem neskutečně
strašidelnou stezku odvahy.
Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na další akci :-)

Besídka školní družiny
Také letos jsme pro naše nejbližší - maminky, tatínky, babičky, dědečky, brášky i
sestřičky - připravili překvapení - DRUŽINOVOU BESÍDKU. Uskutečnila se ve čtvrtek 19.
května od 16 hodin ve vestibulu naší školy. Už dnes vymýšlíme program příští besídky,
abychom splnili přání mnoha rodičů.

A jaké byly další akce?

Výlet do Prahy – Google
Nedávno dostala naše škola příležitost podívat se do pražského
sídla společnosti Google. A tak jsme se vybraní žáci 8. ročníku
sešli ve čtvrtek 21. dubna v brzkých ranních hodinách na
Hlavním nádraží v Ostravě a vyrazili do Prahy. Cesta nám
ubíhala rychle a moc jsme si ji užili. Zde nás přivítali pracovníci
Googlu, se kterými jsme si povídali o technologiích, na kterých
Google pracuje, jak funguje nadnárodní společnost Google a
co je pro nás důležité znát, abychom mohli pro takovou nebo
podobnou společnost pracovat, jak je důležitá dobrá znalost
anglického jazyka, ale třeba i to, jak si chránit své bezpečí a
soukromí na internetu.

Školní družina- Bezpečný pes
V dubnu jsme v naší družince prožili dvě krásná a zajímavá
odpoledne. V pondělí 18.4.2016 nás navštívili zajímaví hosté, a to
pracovníci kynologického servisu v Brně se svými čtyřnohými
kamarády Sárou, Gučim a psí slečnou Čili. Pejskové byli hodní, a
kdo chtěl, mohl si chlupáče pohladit. Dozvěděli jsme se hodně
zajímavých věcí z psího života a naučili jsme se znát řeč psího
těla.

Les a jeho obyvatelé
Hned v úterý 19.4.2016 nás v družině čekalo další zajímavé
odpoledne. Opět se zaměstnanci kynologického servisu v Brně.
Tentokrát jsme si povídali o lese a o zvířatech, která u nás žijí.
Naučný program byl velmi zajímavý a získali jsme hodně
nových poznatků a vědomostí.

Den Země
Dne 22.4.2016 proběhl na naší škole DEN ZEMĚ. Např. žáci 7.A
vyrazili na ekologickou procházku okolo kompostárny a skládky
v Markvartovicích směrem na štěrkovnu. Tam si rozdělali táboráček a opekli párky. Bylo krásně,
trošku foukal vítr, ale jim to nevadilo. Užili si to.
DEN DĚTÍ
Ve dnech 27.5. a 2.6.2016 se uskutečnily hry na oslavu Dne dětí. Jako každým rokem,
i letos na ně čekaly převleky i tematicky zaměřená stanoviště pod názvem “Olympijské hry”.
Žáci opět soutěžili v zábavných a mnohdy i velmi náročných disciplínách. Bojovali za svou třídu
do posledního dechu, a to jim přineslo radost i sladké odměny.

Naše jarní úspěchy
Sběr papírů
Ve dnech 19. 4. a 20. 4. proběhl na naší škole sběr papíru. Jako každý rok, tak i letos bylo papíru
hodně. Naplnili jsme dva kontejnery a děkujeme všem, kteří přispěli.

Okresní kolo počítačové soutěže BAJTÍK
V pátek 13. května 2016 se uskutečnil v Opavě již 11. ročník počítačové soutěže Bajtík. Účast
soutěžících byla veliká. Celkem se do soutěže zapojilo 34 kilobajtíků, 27 megabajtíků a 9
gigabajtíků, celkem tedy 70 soutěžících z 18 škol.

ATLETIKA
Dne 18.5. jsme se zúčastnili "Atletického mistrovství škol Hlučínska". Děti soutěžily ve třech
věkových kategoriích. Naši žáci byli velmi úspěšní. Přivezli jsme 7 medailí!!! Všem zúčastněným
žákům děkujeme za reprezentaci školy. Děkujeme: A. Kusákové, D. Körnerovi, A. Deklevovi z
5.A, E. Musálkové, T. Kramné, M. Sklářovi z 5.B, M. Bogdovi, M. Madlému z 8.A, B. Karáskové, T.
Šafránkové z 8.B, L. Rozehnalovi z 9.A a K. Tessarzové z 9.B. Děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy.

Microsoft “Akademie programování”
Dne 11. 6. 2016 ve 4:20 jsme společně s paní učitelkou Marií Plačkovou vyrazili do Prahy, konkrétně
do budovy Microsoftu, kde se konala tzv. “Akademie programování”. Šlo o celodenní program,
při kterém jsme zažili mnoho zajímavých aktivit. Čekaly nás zábavné soutěže, programování
robotů, skvělé občerstvení a hlavně zážitek, na který se nezapomíná, neboť se zde dostalo z 1306
dětí z celé republiky pouze 51.

REPREZENTACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V PRAZE
Akademie programování - stovky českých dětí se učí programovat. Nový projekt reaguje na
očekávání, že do roku 2020 bude v Evropské unii chybět na 825 000 ICT odborníků. Do druhého
ročníku se zapojilo 1306 žáků a studentů. Umístili jsme se na prvním místě. Reprezentovali jsme
tak nejen naši školu, ale i Moravskoslezský kraj.

Věříme, že se Vám naše další číslo
newsletteru dobře četlo a bylo pro Vás
přínosné.
Krásné a pohodové prázdniny!

