Zpravodaj naší školičky

MY JSME
LUDGEŘOVICE !!!
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
www.zsludgerovice.cz

Vážení čtenáři, přinášíme Vám ty nejdůležitější informace
týkající se uplynulého školního roku, končících prázdnin, ale
samozřejmě také nejbližší budoucnosti! Čtěte tedy pozorně, ať
si společně můžeme připomenout důležité okamžiky a
připravit se společně na nový školní rok 2015/2016!!!

Vážení
rodiče,
milí
žáci,
příznivci
a
přátelé
školy,
vítám Vás u nultého čísla našeho nového newsletteru, ve kterém
Vám přinášíme aktuální informace o dění ve škole. Tento newsletter
bude vycházet 4x ročně a na jeho tvorbě se bude podílet redakční
tým složený z vyučujících i žáků. Newsletter obdržíte vždy do emailu
a bude k dispozici na webových stránkách školy. Věřím, že touto
cestou budete ještě více informování o tom, co vše se v naší škole
během celého školního roku děje. Budete-li mít nějaký tip, nápad
či radu, čím náš newsletter obohatit, obraťte se prosím na naši
redakční radu.
Letní prázdniny uběhly jako voda a začátek školního roku už máme
za dveřmi. Věřím, že jste si během letních prázdnin dostatečně
odpočinuli a na začátku nového školního roku jste plní síly a
energie.
Ve škole jsme se během prázdnin nezastavili a zvládli jsme udělat
spoustu věcí. Ihned po ukončení školního roku jsme se vrhli na
rekonstrukci sociálního zařízení na horní chodbě hlavní budovy
školy, které bylo posledním strašákem v naší škole. Díky projektu z
ROPky se nám podařila vybudovat funkční laboratoř fyziky-chemie
včetně potřebných pomůcek a jazyková učebna angličtiny.
Samozřejmě jsme v mnoha třídách také vymalovali a připravili
výzdobu.
Už se na vás 1. září moc těšíme. :-)
Mgr. Karel Moric

Na co nezapomenout?!
1. září
Nástup do školy v 8:00, prvňáčci
nastupují v 9:00 
8. září
15:30 školní jídelna – představení
všech novinek!!! Poté následuje
plenární schůze.

Během letních prázdnin nás
všechny zasáhla tragická zpráva o
úmrtí p.ředitele Mgr. Pavla Lokaje.
Odešel
hodný,
přátelský
a
pracovitý člověk. Odešel člověk s
velkým srdcem. O jeho klid a
nadhled jsme se mohli vždy opřít.
Byl to člověk, který dokázal nejen
ve svém profesním životě spoustu
věcí. Za vše, co pro nás udělal, mu
patří velký dík .

CO JSME STIHLI O PRÁZDNINÁCH

Během prázdnin jsme samozřejmě nelenili a zvládli udělat spoustu věcí. V mateřské
škole jsme položili nový koberec a vybudovali dětem lanový park!! Co se týče základní
školy, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, dokončení botanické zahrady,
zkrášlení učebny anglického jazyka a vybudování nové laboratoře fyziky a chemie!!!

Úspěšně proběhlo napojení na obecní splaškovou kanalizaci, což však
nebylo vůbec jednoduché. Přes spoustu nečekaných problémů jsme to
nakonec všechno zvládli.

Ohlédnutí za loňským školním rokem
Pěkně popořadě si shrneme nejdůležitější akce, které jsme
vloni zvládli a na které jsme náležitě hrdi!!!
PROJEKT EDISON (celá škola)
Stává se již tradicí, že do rodin žáků a učitelů na týden
každoročně ubytujeme studenty z různých koutů světa, aby
mohli našim žákům předat informace, jak se ve které zemi žije,
jaká je kde životní úroveň, či jaká je kde mentalita obyvatelstva.
Tento projekt žákům v neposlední řadě ukazuje, jak DŮLEŽITÉ je
v dnešní době umět cizí jazyk
ZÁJEZD DO ANGLIE (vyšší stupeň)
Dalším náročným projektem naší školy je vycestování žáků do
Velké Británie, kde jsou ubytováni přímo v tamních rodinách. Co
více si k poznání krás Anglie a zdokonalení jazyka lze přát?!
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ (7. ročník)
Kdo z nás by rád nevzpomínal na lyžák na základní škole, hm?
Vždyť zážitky a dovednosti, které se za ten týden zažijí a pochytí,
už žákům nikdo nikdy nevezme. Je potřeba si uvědomit, že za
úspěšným zvládnutím takovéto akce stojí kupa úsilí spousty lidí,
a v neposlední řadě také samozřejmě zájem samotných žáků a
rodičů, bez kterého by akce být úspěšnou nemohla. Děkujeme
tedy za něj a věříme, že budeme moct předávat vašim
ratolestem dovednosti a zážitky i nadále…
JAZYKOVÝ POBYT S RODILÝM MLUVČÍM (3. a 6. ročník)
Jen stěží byste hledali školy, kde mají žáci takovouto příležitost!
Vždyť jak lépe se naučit cizí jazyk, nežli povídáním si s člověkem,
který česky neumí, a tudíž vám nic jiného, než mluvit jeho
jazykem nezbyde.
CYKLISTICKÝ KURZ (8. ročník)
Jen málokterá škola si v dnešní době troufne uspořádat
cyklistický kurz. To, co kdysi bývalo povinností, je dnes ojedinělou
ukázkou toho, že naši žáci jízdu na kole milují. Svědčí o tom
každoroční zájem o tento kurz plný zážitků a ušlapaných
kilometrů.
VÝLET DO PRAHY (9. ročník)
A nakonec tady máme tradiční třídenní výlet za památkami
našeho hlavního města. Je to poslední šance k posbírání zážitků prožitých na naší Základní škole,
škole LUDGEŘOVICE !!!

Úspěchy našich žáků
Školní rok 2014/2015 přinesl celou řadu úspěchů a ocenění našich
žáků

na

soutěžích,

olympiádách,

konferencích

apod.

Samozřejmě nelze vyjmenovávat úplně všechny, proto vybíráme
ty, kteří dosáhli na metu nejvyšší 
Dominik Polášek získal 1. místo v soutěži psaní všemi deseti.
Jakub Lhotský, Aneta Zegzulková, Gabriela Bošňáková
a David Mušálek získali 1. místo v soutěži Let the fashion
come to you! Velké finále této soutěže se konalo v OC
Nová Karolina a žáci nám tímto úspěchem udělali obrovskou
radost!!
Jan Musel získal 1. místo v soutěži Rovninský kos.
Bára Karásková, Agáta Pavlasová, Tereza Šafránková,
Jakub Petermann, Marek Bogda a Mates Madlé zvítězili
mezi všemi školami regionu v Atletickém mistrovství Hlučínska.
Vít Kosour, Eliška Nágelová a Julie Kadlecová se umístili na
1. místě v kategorii jednotlivců v soutěži Taktik.
Markéta Bartáková, Tereza Kramná a Ema Musálková zvítězily
v soutěži Taktik v kategorii skupin.

VŠEM REPREZENTANTŮM NAŠÍ ŠKOLY DĚKUJEME !!!

Důležité informace k začátku školního roku

Nástup do školy
Dne 1. září 2015, v 8:00 v prostorách dolní chodby. Prvňáčci začínají ve vstupní hale o hodinku
později, tzn. v 9:00.

Jak s obědy?
První školní den bude paní vedoucí jídelny obcházet třídy a rozdávat žákům přihlášky na obědy.
Ty poté žáci donesou třídním učitelům, kteří je odevzdají do školní jídelny. Obědy je možno si
nahlásit také u vedoucí jídelny p. Václavíkové osobně, nebo telefonicky na č. 731513337.

Organizace prvního týdne
ÚT – Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
ST – třídnické hodiny, 4 vyučovací hodiny
ČT – výuka dle rozvrhu, NS – 11:35, VS – 12:30
PÁ – výuka dle rozvrhu, NS – 11:35, VS – 12:30

Co nás čeká v září
Projekt Edison – Jako každoročně se i letos zapojíme do tohoto projektu. Termín 14. -18. září.
Adaptační kurz 6. ročníků - Stará Ves u Rýmařova. Termín 21. - 23. září.
Adaptační kurz 1. ročníků – Stará Ves u Rýmařova. Termín 24. září.

Novinky v letošním roce
Všechny rodiče srdečně zveme dne 8. září do prostor jídelny školy na představení všech novinek
a předání důležitých informací. Bližší informace ohledně času zahájení se dozvíte v prvním
zářijovém týdnu.

ZPÁTKY

VE ŠKOLE!

Změny a nejčerstvější novinky
Postavení závory ve vjezdu do
areálu školy
Elektronické žákovské knížky
Nový školní rok nám přinese řadu
změn. Jednou z těchto změn bude
zavedení elektronických žákovských
knížek, takže rodiče budou mít
možnost zhlédnout výsledky svých
ratolestí kdykoli a kdekoli. Snad si na
tuto novinku všichni co nejrychleji
zvykneme 

Všichni z Vás zcela jistě víte, že na Vás při
vjezdu do školy kouká značka ZÁKAZ
VJEZDU. Kvůli nerespektování této značky
některými rodiči jsme se z důvodu zvýšení
bezpečnosti vašich dětí rozhodli vybudovat
zde závoru, která by měla zajistit bezpečí
dětí v areálu školy.

Nový Facebook školy
S letošním školním rokem přichází
založení facebookových stránek školy,
kde najdete řadu přínosných informací!
Kromě toho na vás čeká také zbrusu nový
web školy!!!
Za redakční radu Mgr. Petr Stočes

