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Cambridge
Exams na naší
škole

Základní škola se opět může
pochlubit další úspěšnou akcí.
V sobotu 9. prosince 2017 se
u nás konal historicky první
ročník mezinárodních zkoušek
Cambridge Exams z anglického
jazyka pod záštitou British
Council a Cambridge University.
Tohoto kola se zúčastnili
registrovaní žáci ze 4., 6. a 8.
ročníků. Prvotní nervozita se
brzy rozplynula a ve škole
zavládla dobrá nálada,
i když byla sobota. V přesně
daných časových intervalech
žáci absolvovali tři části
zkoušky, kdy se u ústní části
prověřovaly znalosti
komunikačních dovedností,
u písemné pak jejich schopnost
porozumět slyšenému, ale
i čtenému slovu v anglickém
jazyce. Výsledky budou znát
žáci v průběhu ledna až února,
kdy obdrží mezinárodně
uznávaný certifikát.

SOUTĚŽ
„PIšQworky“

Letos se naši deváťáci zapojili
do soutěže PišQworky.
Z výherců školního kola bylo
sestaveno družstvo, které hájilo
naše barvy dne 20. 11. 2017
na Mendelovu gymnáziu
v Opavě. Přestože měli silné
soupeře ze středních škol, vedli
si skvěle a skončili na 5. místě.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
ŠKOLY
Mgr. Karla Morice

UŽILI JSME SI DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ten proběhl dne 30.11.2017
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Úvodní slovo ředitele školy
Mgr. Karla Morice
Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás u vánočního čísla
našeho newsletteru, kterým Vás
pravidelně informujeme o dění
v naší škole. Nový školní rok se
nám naplno rozběhl a my jsme
toho ve škole v prvních měsících
nového školního roku opět
hodně zvládli. Mimo veškeré
akce, které v průběhu celého
školního roku organizujeme
a pořádáme, jsme dokázali
v letošním roce rozjet další dvě
novinky. Tou první je Klub
nadaných, který realizujeme
ve spolupráci s Mensou ČR.
Nadaní žáci tak měli možnost si
v průběhu podzimu rozšířit své
obzory, když navštívili některé
firmy v našem kraji a zažili
mnoho podněcujících aktivit
v naší škole. Druhou důležitou
novinkou jsou Cambridge
zkoušky, které se v naší škole
historicky poprvé konaly letos
na podzim. Každý žák, který
zkoušku úspěšně zvládne, obdrží
mezinárodně uznávaný certifikát
o své úrovni angličtiny.
Ač se nám blíží konec roku, již
nyní jsou v plném proudu
přípravy na další akce, například
lyžařské kurzy pro čtvrté
a sedmé třídy či zájezd
do Osvětimi. Touto cestou bych
Vás také rád pozval
na přednášku na téma

(Ne)bezpečnost sociálních
sití!!!, která se bude konat dne
19. ledna od 16:00 v KD Hlučín.
Blíže Vás budeme informovat
začátkem ledna.
Začátek adventu jsme zahájili
Dnem otevřených dveří
spojeným s celodenní prodejní
výstavkou a rozsvícením našeho
krásného školního vánočního
stromu. Akce se myslím velmi
vydařila a věřím, že nás naladila
na tu správnou předvánoční
atmosféru.

Závěrem bych rád zmínil, že
jsem nesmírně potěšen
úspěšným reprezentováním žáků
a pedagogů naší školy
na celostátních a krajských
soutěžích a konferencích, které
svědčí o kvalitě vzdělávání
na naší škole a určitě jsme tak
příkladem pro mnoho škol.
Přeji Vám krásné a klidné prožití
svátků vánočních a úspěšný
vstup do nového roku.
Mgr. Karel Moric

HALLOWEEN

Školní parlament při ZŠ
Ludgeřovice připravil na 31.
října pro žáky 2. stupně program
na oslavu Halloweenu. Bohatý
program začal rejem masek, kdy
každá třída měla dopředu
vylosovanou svou “příšerku”
a tematicky vyzdobila i svou
třídu. Bylo tak možno vstoupit
do tajné laboratoře šíleného

doktora a jeho Frankensteina,
otevřela se upírova hrobka, bylo
možné zaslechnout vytí
zlověstného vlkodlaka, bloumání
nemrtvých zombie i chrastění
kostlivců. Ohromilo i dýňové
pole, duchařská dílna nebo slet
čarodějnic, zlověstných klaunů
nebo sraz svérázných skřítků.

ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE

Výuka byla protkána
halloweenskými tématy a na
úplný závěr se soutěžilo
v netradičních a tematicky
laděných soutěžích. Celý vyšší
stupeň si program velmi
pochvaloval, za což patří dík
především zástupcům školního
parlamentu, kteří naplánovali
a hlídali svá stanoviště
a pomohli také s vyhlášením
vítězů.
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Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na naší
škole proběhl letos 30. listopadu
a jako už řadu let, i letos tuto
akci v předvánoční čas připravili
dohromady učitelé, žáci
a rodiče. Museli na přípravě
pracovat asi několik týdnů, aby
vyrobili tak velké množství
nejrůznějších ozdobných
zejména vánočních předmětů,
napekli všelijakého cukroví,
připravili a vyzdobili prostory,
kde budou své výrobky
předvádět, ukazovat, nabízet.
Museli také pro předvedení

nacvičit písničky, ušít potřebné
kostýmy. Připravili také sérii
zajímavých fyzikálních pokusů,
které žáci předvedli.
Vše se podařilo, letošní den
otevřených dveří byl od rána
do večera moc hezký
a zajímavý. Zájem veřejnosti byl
velký, žáci s chutí a elánem
nabízeli a prodávali své výrobky.
Hezké bylo i vystoupení žáků,
nejdříve s čertovskými a pak
vánočními písničkami.
Nakonec v 17 hodin všichni
vyšli před školu a tam rozžali
vánoční stromek. Myslím, že,

zejména učitelé si pak oddechli,
mohli konstatovat „vše se
podařilo a naše škola se opět
předvedla v tom nejlepším
světle“. A. Vjačka

Skvělé tažení našich stolních tenistů, jehož
výsledkem je 3. místo v kraji!

Letošní školní rok nám
po sportovní stránce odstartoval
lépe než výborně. Prvním
turnajem, kterého se naši žáci
zúčastnili, bylo okresní finále
ve stolním tenise. Konalo se
v herně stolního tenisu v Opavě
- Kateřinkách, kde se sešly školy
z celého okresu. Naši borci hráli
ve složení Marek Blejchař,
Jakub Lis, Filip Šenkeřík
a Antonín Thomanek. Toto
složení vzešlo z umístění
ve školním turnaji ve stolním
tenise, který se stal už
každoroční tradicí, na kterou se
žáci těší a připravují. Tito naši
kluci dokázali vyhrát svou
náročnou skupinu a postoupit
tak do semifinále turnaje. Tam si
poradili hladce se ZŠ Vítkov,

a postoupili tak až do finále
proti ZŠ Englišova. V tom
předváděli oba týmy krásnou hru
plnou smečí, ve které naši
nakonec dokázali zvítězit. Stali
se tak nejlepší školou okresu
Opava a právem postoupili
do krajského finále, které se
konalo dne 7. listopadu. V tomto
finále se sešly nejlepší týmy
jednotlivých okresů
Moravskoslezského kraje
a proběhlo opět v herně stolního
tenisu v Kateřinkách. Hrálo se
systémem každý s každým a naši
žáci se dokázali po vyrovnaných
soubojích probojovat až
na bednu a obsadit krásné 3.
místo. Nejlepší školou kraje se
stala zaslouženě ZŠ Kozlovice.
Všichni členové jejího družstva
jsou zároveň hráči tamního

sportovního klubu, což bylo
na předváděné hře znát.
Každopádně je umístění
na stupních vítězů pro naši školu
velikým úspěchem a jelikož jsou
kluci "teprve" v sedmičce,
věříme, že od hraní stolního
tenisu neupustí a budou našimi
nadějemi i v následujících
letech. Všem žákům děkujeme
za vynikající reprezentaci naší
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školy! Na závěr je třeba zmínit,
že další ročník školního turnaje
je právě teď v plném proudu,
a tak jsme zvědaví, kdo z žáků
se probojuje na stupně vítězů,
a dostane tak možnost
reprezentovat naši školu
v dalších letech...
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Florbalový ČEPS Cup s účastí
našich kluků i holek

V pátek 24. listopadu jsme se
s dětmi z prvního stupně vydali
do Bolatic, abychom se
zúčastnili florbalového turnaje
ČEPS Cup. Do bojů jsme vyslali
jak chlapecký, tak i dívčí tým.
Jako první se na řadu dostali
chlapci a v prvním zápase si
poradili se soupeři z Vřesiny
v poměru 6:1. Po prvním zápase

chlapců byl k vidění zápas
turnaje dívek, kdy naše děvčata
po vyrovnaném utkání a tvrdém
boji podlehla soupeřkám
z Melče těsně 2:3. Bohužel třetí
přihlášený tým nedorazil, a tak
toto byl jediný zápas v dívčím
turnaji.
Zbytek dne ve znamení florbalu
patřil hochům, avšak ani holky

nezahálely a hlasitě
povzbuzovaly své spolužáky,
což také pomohlo k naší druhé
výhře, a to 4:1 proti ZŠ Tyršova
z Hlučína.
Ve třetím utkání našeho týmu
jsme poprvé okusili hořkost
porážky, neboť jsme se
nedokázali oklepat z rychle
inkasovaných branek.
Domácímu týmu z Bolatic,
pozdějšímu vítězi celého turnaje,
jsme podlehli 1:6. Tato prohra
nás však nerozhodila a ve
čtvrtém, velmi vyrovnaném
utkání, jsme dokázali opět
zvítězit. Pokořili jsme soupeře
ze Štěpánkovic v poměru 5:4.
Naše účinkování na tomto
turnaji jsme bohužel zakončili
prohrou 1:4 nad hochy ze Sudic.
Všichni hráči předvedli bojovný
výkon, který našemu družstvu
vynesl 3. místo.
Zbývá jen dodat, že všichni
chlapci i všechny dívky velmi
dobře reprezentovali naši školu
v duchu fair-play. Díky účasti
v tomto turnaji navíc pro školu
získali sadu florbalových
hokejek.

KODU CUP
ČESKO 2017
Jakub Černík z 9. A postoupil
do národního kola soutěže
KODU CUP ČESKO 2017
a bude nás reprezentovat
na Univerzitě v Pardubicích.
Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně štěstí v soutěži.

VĚDOMOSTNÍ
SOUTĚŽ
Hana Kajzarová z 8. A obdržela
cenu od Ministerstva obrany
za správné odpovědi
ve vědomostní soutěži týkající
se problematiky přípravy občanů
k obraně státu. Blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto SRPDŠ
za finanční příspěvek k nákupu
nových venkovních branek,
díky kterým se bude moci
na školním hřišti kromě tenisu
a basketbalu hrát také fotbálek
nebo házená.

Klub nadaných žáků

Ve spolupráci s Mensou ČR
jsme na naší škole založili Klub
nadaných dětí, který funguje
od října 2017. Jeho účelem je
podchytit skupinu velmi
nadaných dětí již v raném věku
a poskytnout jim nadstandartní
rozvoj a rozšiřování obzorů.
Do klubu jsou začleněny děti,
které dosáhly při testování
Mensou IQ vyššího než 120.
Toto testování bylo
organizováno školou v červnu
2017 a výsledky našich žáků
v oblasti intelektu a nadání nás
velmi pozitivně překvapily.
Proto jsme se rozhodli tento
klub založit a testování
plánujeme každé dva roky
realizovat. Četnost schůzek je
zpravidla jednou za dva týdny
a náplní jsou především exkurze,
přednášky, aktivity rozvíjející
intelektové schopnosti, odborné
projekty či logické a deskové

hry.
V rámci činností klubu již děti
absolvovaly odpoledne
s chemickými pokusy,
matematickými hrátkami či
programovaly s iPady. Tyto
programy byly zajištěny v rámci
školy a našich pedagogů, kteří si
pro děti připravili poutavé
obohacující činnosti. Využili
jsme tak inovativního vybavení
naší školy- odborné laboratoře,
učebny výpočetní techniky či
iPadů s různými aplikacemi.
Také jsme absolvovali exkurzi
ve firmě LENA Hračky s.r.o.
v Dolním Zábřehu, která dětem
přímo v praxi přiblížila proces
výroby hraček. Děti si prošly
celou cestu od lisování až
po balení a uskladnění
jednotlivých výrobků.
Předvánoční čas zase strávily
děti v klubu s magií, kdy jim
kouzelnice Radana nejen

předvedla své umění, ale také
v rámci doprovodného
workshopu jim pár kouzel
odtajnila. Prozradila jim, že
všechna kouzla jsou jen triky
a iluze, ale v dokonalém
provedení ošálí zrak diváků
a vytvoří dojem kouzel :-)
I nadále plánujeme pro děti
různé obohacující aktivity, které
rozšíří jejich obzory či je
motivují k rozvoji různých
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zájmů. Připravujeme odpoledne
s fyzikálními pokusy, chystáme
se na exkurzi opět do terénu a na
jaře se zaměříme také na aktivity
spojené s přírodou a životním
prostředím. Klub také podporují
rodiče žáků, kteří pomáhají
při organizaci jednotlivých
setkání.
Ceníme si nadání našich žákůchceme je inspirovat a posouvat
dále!!!
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Školní liga házené

Již několik let se naše škola
účastní školní ligy házené
v Ostravě. V té se pravidelně
utkávají naši žáci se ZŠ
Nádražní, Bohumínskou a ZŠ
Hlučín - Rovniny. Hraje se
systémem každý s každým,
přičemž jsou žáci rozděleni
do dvou různých věkových
kategorií. Kategorie mladší je
určena pro žáky 3. a 4. tříd,
kategorie starší pak pro žáky 5.
tříd. V letošním roce máme
za sebou první dvě kola.
V prvním kole konaném
v měsíci říjnu dokázali žáci
v mladší kategorii, kde jsme
úplnými nováčky, vybojovat

pěkné 3. místo a ukázali, že je
v nich potenciál k výborným
výsledkům. V hlavní kategorii
pak naši žáci dokázali zvítězit
a vybojovat 1. místo, za což jim
patří veliká gratulace.
V úterý 21.11. 2017 se
uskutečnilo další kolo školní
ligy házené v Ostravě. Jako
obvykle se hrálo ve dvou
kategoriích - mladší (3.+4. třída)
a starší (5. třída). V obou
kategoriích dokázali naši žáci
zvítězit, když si poradili se
všemi ostatními soupeři, kterými
byli ZŠ Nádražní, ZŠ
Bohumínská a ZŠ Hlučín Rovniny. Všem žákům patří
velká gratulace, protože dvě 1.
místa jsou samozřejmě krásným
výsledkem. Za vítězství žáci
obdrželi diplomy a sportovní
pomůcky na rozvoj házené.
Děkujeme!

SOUTĚŽ ČSCH SBĚR PAPÍRU

V areálu ČSCH v Ludgeřovicích
se 18. - 19. 11. 2017 konala
výstava papoušků, která je svým
rozsahem vystavovaných druhů
ojedinělá v našem regionu,
o čemž svědčí i mezinárodní
účast chovatelů. Děti vyzdobily
obrázky areál chovatelů
a nejkrásnější z nich byly
odměněny sladkostí. Nejlépe se
to podařilo na nižším stupni
třídě 4. B. Z vyššího stupně
největšího úspěchu dosáhli žáci
z 6. B. Děkujeme za spolupráci,
sladké odměny pro žáky
a chovatelům přejeme hodně
úspěchů.

Na podzim opět proběhl na naší
škole sběr starého papíru,
kterého se letos nasbíralo téměř
17,5 tuny, což je úctyhodné
číslo. Nejlepšími sběrači se
na nižším stupni stali Jakub
Hahn (400 kg), Sára Tyralíková
(531 kg) a vítězkou se stala
s přehledem Terka Hrubá, která
nasbírala 1545 kilogramů!!!
Na vyšším stupni se na 3. místě
umístila Žaneta Hořínová (261
kg), na 2. místě Nikola
Tománková (414 kg) a vítězem
se stal Max Jureček s 876
kilogramy. Všem sběračům
mnohokrát děkujeme!

ZŠ a MŠ Ludgeřovice Vám přeje KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

Za redakční radu Mgr. Petr
Stočes

Partneři
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