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Den učitelů

Školní parlament při ZŠ
Ludgeřovice se rozhodl na 28. 3.
2018 připravit na naší škole
DEN UČITELŮ! Žáci si
připravili bohatý program, který
zaujal nejen jejich spolužáky, ale
i vyučující. Ti si svůj den mohli
vychutnat přímo z lavic.
V každé třídě si studenti „zahráli
na učitele“ a nachystali si
hodinu, která měla být podle
jejich představ, a díky tomu také
zjistili, že tato profese není
vůbec jednoduchá. Po takto
odučených hodinách vše
vyvrcholilo moderací krátké
prezentace s vtipnými
medailonky o jednotlivých
učitelích. Mnozí pedagogové
byli pobaveni a mile překvapeni,
kolik informacích o nich žáci
tajně vyzvěděli nebo již věděli.
Na závěr nemohlo chybět
samozřejmě vyhlášení tří
nejlepších učitelů naší školy, ale
nezapomnělo se ani na asistenty
pedagogů. Společně pak členové
školního parlamentu rozdali
všem učitelům upomínková
přání. Hana Kajzarová, 8.A

Jarní besídka
školní družiny

Srdečně Vás zveme na besídku
školní družiny, kterou připravují
žáci společně s paními
vychovatelkami. Besídka
proběhne dne 19. dubna od 16.
hodin, tak si ji nenechte ujít :-)

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
ŠKOLY
Mgr. Karla Morice

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V dubnu proběhne sběr starého
papíru

ČTĚTE NA STRANĚ 1

ČTĚTE NA STRANĚ 6

Úvodní slovo ředitele školy
Mgr. Karla Morice
Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás u nového čísla našeho
newsletteru, kterým Vás
pravidelně informujeme o dění
ve škole.
Máme za sebou nejen
Velikonoce, ale také zápis
do prvních tříd. Celkem jsme
zapsali 50 budoucích prvňáčků
a od září 2018 proto budou
otevřeny 3 první třídy. Dvě
na hlavní budově školy a jedna
na “Dolní škole”. Zároveň nás
velice těší stále se zvyšující
zájem rodičů z okolních obcí
o naši školu. V příštím školním
roce nás proto čeká opět nárůst
počtu žáků. Předpokládáme, že
škola bude mít v následujícím
školním roce až 450 žáků.
V měsíci březnu proběhl svátek
všech pedagogů Den učitelů.
Dovolte mi, abych touto cestou
ještě jednou poděkoval Všem
našim pedagogickým
i nepedagogickým
zaměstnancům za jejich
každodenní náročnou a obětavou
práci, kterou pro naši školu
dělají.
Máme před sebou poslední část
školního roku a již nyní se pilně
připravujeme na letní opravy
a renovace v naší škole a školce,
o kterých Vás budeme
informovat. Rád bych Vás také
informoval, že od 01.07.2018

dojde ke sloučení MŠ Hlučínské
pod naši školu. Věříme, že
sloučení je pro obě organizace
tou nejlepší volbou.
Na závěr školního roku nás čeká
celá řada školních akcí:
jazykové pobyty s rodilým
mluvčím, školy v přírodě,
plavání, cyklistický kurz, výlet
deváťáků do Prahy a další,
na které se žáci jistě velice těší.
Nezapomeňme ale především

na závěrečné uzavírání známek
za druhé pololetí, tak abychom
vše zvládli a mohli se v klidu
těšit na prázdniny.

Přeji vám krásné jarní dny.
Mgr. Karel Moric

Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků

V pátek 28.3.2017 proběhlo
u příležitosti oslav Dne učitelů
na zámku v Kravařích slavnostní
ocenění několika desítek
pedagogických pracovníků
ze škol a školských zařízení
v rámci Sdružení obcí
Hlučínska. Vybraní zástupci obcí
poděkovali hlučínským
pedagogům za jejich příkladnou

a obětavou práci. Vedení
a kolektiv Základní školy
v Ludgeřovicích se rozhodl
navrhnout na ocenění Mgr. Jitku
Šílovou v kategorii I. Výrazná
pedagogická osobnost roku
a Mgr. Veroniku Seidlovou
v kategorii II. Ocenění
za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost. Obě

ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE

dokáží nadchnout žáky novými
metodami práce, svou
pracovitostí, obětavostí ale
i značnou mírou empatie jsou
příkladem nejen pro své žáky,
ale i pro své kolegy.
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Co nás čeká v tomto čísle

V novém čísle školního
newsletteru s názvem My jsme
Ludgeřovice 3 si můžete přečíst
souhrn toho nejdůležitějšího,
čeho se naši žáci zúčastnili.

Mladí programátoři měřili síly

A protože tento souhrn vychází
čtvrtletně, vzali jsme to pěkně
chronologicky, což znamená, že
na prvních stránkách můžete
zavzpomínat na akce v prosinci
a lednu, poté následují
především lyžáky a radovánky
spojené s únorem a nechybí ani
aktuality z března a dubna.
Takže toť vše a hurá do čtení
a vzpomínání. Veškeré ohlasy
(kladné i záporné) můžete
směřovat zpátky k nám,
abychom díky zpětné vazbě
mohli náš news zlepšovat :-)

Návštěva Vídně

Žáci z vyššího stupně navštívili
dne 20. 12. 2017 hlavní město
Rakouska Vídeň. Měli tak

21. 12. 2017 se na Univerzitě
v Pardubicích sešli mladí
programátoři z 22 škol z celé
ČR. Z našeho kraje zde
programoval Jakub Černík z 9.
A. Přestože byli vyhlášeni pouze
první tři nejlepší a ostatní dostali

certifikáty, je to kus dobře
odvedené práce. Po hlavní
soutěži se žáci zúčastňovali
různých aktivit pořádaných
MICROSOFTEM. Kuba se
umístil na 2. místě v soutěži
na reakce a rychlost. Tato
skutečnost určitě ovlivní
Jakubovu budoucí volbu
povolání. Když ukáže, že už
v průběhu základní školní
docházky dělal něco navíc,
určitě mu to přinese ovoce. Ještě
jednou děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.

Školní turnaj ve stolním tenise
možnost zdokonalit si
a procvičit si své znalosti
v německém jazyce, poznat
místní vánoční zvyky a tradice
a prohlédnout si pamětihodnosti
Vídně. Velmi je zaujalo
historické centrum Vídně
zapsané na seznamu světového
dědictví UNESCO a navštívili
také Kunsthistorisches Museum
Wien. Toto nádherné město žáky
okouzlilo a odvezli si pěkné
zážitky, na které budou rádi
vzpomínat.

V prosinci se uskutečnil tradiční
turnaj ve stolním tenise
ve dvouhře a ve čtyřhře. V rámci
dvouhry skončil na 3. místě
Adam Lach z 9.B, 2. příčku
obsadil Tomáš Malčok ze 7.A
a celkovým vítězem se stal
Marek Blejchař ze 7.B.
Ve čtyřhře se na stupně vítězů
probojovali Alexandr Deklava
a Daniel Körner, kteří skončili
na 3. místě. Na 2. místě se
umístili Marek Blejchař a Filip
Šenkeřík a vítězství vybojovali
žáci Lukáš Černík a Jakub Lis.

Besedy s Městskou policií Hlučín Řemeslo má zlaté dno

Ve letošním roce probíhají na ZŠ
Ludgeřovice besedy s Městskou
policií Hlučín. Tyto besedy se

nám osvědčily již v loňském
roce, kdy byly určeny žákům 7.
ročníků na téma ŠIKANA.
V letošním roce proběhly besedy
s žáky 8. ročníků na téma
DROGY, díky kterým si žáci
uvědomili, jaké katastrofální
následky může užívání drog mít.
Beseda bude ještě v letošním
roce doplněna o ukázku, jak
dokáže pracovat speciálně
vycvičený pes na vyhledávání
drog.

Den bezpečnějšího internetu
Den bezpečnějšího internetu si
klade za cíl angažovat každého
uživatele online prostředí
k aktivitám směrujícím
k lepšímu internetovému
prostředí pro každého uživatele
bez rozdílu věku. Témat
v souvislosti s internetovou
bezpečností je stále více,
ochranou osobního prostoru
počínaje, přes generování
digitální stopy až po hejtování,
netiketu a zásady ohleduplnosti
k ostatním uživatelům včetně
sdílení a ochrany autorských

Dnes 18.1.2018 žáci 9. ročníků
navštívili Kulturní dům K-Trio
v Ostravě, kde probíhala
prezentace středních škol

a odborných učilišť. Zároveň se
dvě šestice deváťáků zúčastnily
soutěže ŘEMESLO MÁ ZLATÉ
DNO. V této soutěži si žáci
mohli vyzkoušet jednotlivá
prezentovaná povolání
(elektrikář, zedník, obkladač,
optik,barman, kuchař, dentista,
...) a za společné úsilí
v absolvování úkolů byli
bodováni. Nevyhráli jsme,
přesto si žáci řemesla užili
a odnesli si spousty nových
zkušeností a zážitků.

Učení bez mučení

a vlastnických práv.
O technických aspektech
bezpečnosti ani nemluvě. Žáci
naší školy podpořili
celosvětovou kampaň SAFER
INTERNET DAY 2018
vypracováním prezentací. Nejen
touto cestou se snažíme o to, aby
se naši žáci naučili správně
zacházet s moderními
technologiemi.
Škola je zapojena i do projektu
eSafety Label a byl jí udělen
mezinárodní certifikát.

Když se řekne učení, většina
žáků se otřepe hrůzou, ne však
skupinka šesťáků, kteří se
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dobrovolně rozhodli nastudovat
krátkou pohádku v anglickém
jazyce. Přinesli si nebo vyrobili
vlastní kostýmy a rekvizity a v
úterý 30. ledna předvedli
žáčkům prvních tříd milé
představení. Chtěli jim ukázat,
že angličtina není jen biflování,
ale také spousta legrace.
Prvňáčci jim za odměnu nejen
zatleskali, ale také zazpívali pár
krásných písniček, a všichni tak
odcházeli s dobrou náladou.
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Florbalové úspěchy
našich žáků

V letošním školním roce se
podařilo našim žákům postoupit
přes okrsková kola až
do okresního finále jak
v kategorii dívek, tak i v
kategorii hochů, čímž se mohou
pochlubit kromě nás už jen dvě
opavské školy, a to ZŠ Otická
a ZŠ Kylešovice.
Dívčí finále se konalo ve středu
17. ledna . Sešlo se 6 vítězných
škol okrsků a hrálo se systémem
každý s každým. Naše Děvčata
si postupně poradila se ZŠ
Bolatice (5:0), ZŠ Kylešovice
(3:1), ZŠ Velké Heraltice (5:1)
i ZŠ Vrchní (4:1), až přišel
na řadu dlouho očekávaný
souboj s domácí ZŠ Otickou.
Očekávaný proto,
protože prakticky všechny žačky
této školy jsou zároveň členkami
týmu S.K. P.E.M.A. Opava,
který hraje nejvyšší florbalovou
soutěž. Tyto hráčky nejenže
v průběhu okresního finále
doposud neprohrály, ale
žádnému týmu se nepodařilo jim
dát ani jediný gól. Naše holky
šly do zápasu s obrovskou chutí
a s tím, že nic není nemožné.
Zápas byl od začátku do konce
nádhernou podívanou, která se

Od rozhledny k
rozhledně

musela líbit všem přítomným
v hale. Po vyrovnaném průběhu
nakonec naše děvčata podlehla
ZŠ Otické 3:4, a přestože z toho
byla ještě dlouho po utkání
smutná, sklízela obdiv ostatních
vyučujících i žáků v hale. Holky
samozřejmě nejvíce mrzelo, že
jim chyběl maličký kousek
k vytouženému postupu
do krajského finále. Přesto je 2.
místo v okrese vynikajícím
úspěchem a všem holkám
děkujeme za reprezentaci naší
školy!!!
Kluci měli finále, do kterého
postoupila osmička nejlepších
škol okresu, o den později. Byly
vytvořeny dvě skupiny
po čtyřech s tím, že do bojů
o finále postoupí první dva týmy
ze skupin. Naši Kluci prohráli
první zápas s Otickou (0:3),
v dalších zápasech pak porazili
ZŠ Mařádkovu (2:1) a těsně
prohráli se ZŠ Kravaře (1:2).
Nakonec tak skončili ve skupině
na třetím - nepostupovém místě.
Přesto je konečné 5. místo
v okrese Opava velkým
úspěchem a také klukům
děkujeme za reprezentaci naší
školy!!!

(Ne)bezpečí sociálních sítí

Naše škola spolu se společností
CESNET (sdružení vysokých
škol a Akademie věd České
republiky) uspořádala v pátek
19. ledna několik přednášek
na téma (Ne)bezpečnost
sociálních sítí!!!
V dopoledních hodinách
proběhly dvě přednášky
v Kulturním domě v Hlučíně
pro žáky pátých až devátých tříd

V sobotu 27. ledna jsme se
vydali na turistický výlet
za krásami podhůří Jeseníků.
Vyrazili jsme ráno z hlučínského
nádraží vlakem směr Úvalno.
V této vesnici nedaleko Krnova
na nás čekal starosta, který nás
provedl po místní Rychtě, která
skýtá mnoho překrásných
starožitných kousků, ale hlavně
zde mají zrcadlové bludiště.
Po návštěvě Rychty jsme se
vydali vzhůru k rozhledně, kde
na nás opět čekal starosta, který
nám rozhlednu odemkl a dovolil
vystoupat na její vrchol, ačkoli
je v zimních měsících
pro veřejnost uzavřena. Počasí
sice nepřálo dalekým výhledů,
ale i tak jsme se pokochali
okolní krajinou. Poté co jsme
zdolali schody dolů, vyrazili
jsme dále.
Přes lesy a louky po naučné
stezce Cvilín jsme došli ke
zřícenině hradu Šelenburk, kde
na nás již čekal náš technický
doprovod s rozdělaným ohněm,
a my si tak mohli opéct
špekáčky a dát si slíbený oběd,
protože už bylo lehce

po poledni.
Po pauze a občerstvení
na zřícenině hradu nás čekala
poslední část pěší trasy.
Pokračovali jsme po již
zmiňované naučné stezce až ke
krnovské rozhledně na Cvilíně.
Tato rozhledna byla bohužel
zavřená, ale vzhledem k počasí
nám to až tolik nevadilo.
Prohlédli jsme si ji tedy alespoň
zvenku a vydali se směr vlakové
nádraží.
Čekání na vlak jsme si
zpříjemnili v cukrárně nedaleko
nádraží, kde jsme se občerstvili
a zahřáli. Po příjemně stráveném
čase v teple jsme nasedli
do vlaku směr Hlučín.
Myslím, že se výlet vydařil,
nezmokli jsme a viděli mnoho
zajímavých věcí. Nezbývá než
poděkovat všem zúčastněným
za krásně strávený den v přírodě,
litovat ty, kteří s námi nešli,
a doufat, že příště se přidají
další.
Mgr. Jan Schreier

Lyžování na “Vaňkově kopci”

nejen naší školy, ale i Gymnázia
Hlučín a ZŠ Rovniny. Odpolední
přednáška s besedou byla určena
rodičům a veřejnosti.
Přední český odborník
na kyberkriminalitu JUDr. Jan
Kolouch Ph.D. upozornil
posluchače na to, jak
nebezpečně se často chováme
na sociálních sítích, kolik
informací je možno z našich
profilů vyčíst, jaké digitální
stopy za sebou každý den
zanecháváme při používání
online služeb. Velmi přínosná
byla pro rodiče i žáky
doporučení a prevence, jak se
chovat bezpečněji.
Z reakcí přítomných, kteří si
ihned na místě v mobilech
kontrolovali svá zabezpečení,
věříme, že je tato přednáška
nejen zaujala, ale byla i velmi
přínosná.

I v letošním školním roce se žáci
1. - 3. ročníků zúčastnili
výjezdního odpoledního kurzu
na Vaňkově kopci u Ostravy.
Akce proběhla v týdnu od 8.-12.
1. 2018. Na rozdíl od minulého
roku, kdy jsme lyžovali
za velkých mrazů a výborných
sněhových podmínek, jsme letos
lyžovali na mokrém a těžkém
sněhu, občas i za deště. Ale ani
mlhavé a deštivé počasí nám
neubralo na chuti zalyžovat si.
Po vyučování a obědě ve školní
jídelně, se žáci převlékli
a nastoupili do autobusu, který
je odvezl přímo do lyžařského
areálu, kde byli rozděleni podle
svých schopností do družstev.
Během pěti výcvikových dnů si
děti pod vedením zkušených
lyžařských instruktorů
osvojovaly hravou formou
základní lyžařské dovednosti.
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V zázemí areálu měli malí lyžaři
po celou dobu připravený teplý
čaj a prostor pro svačinku
a odpočinek.
V závěru týdně si všichni
zazávodili a byli odměněni
diplomy a medailemi. Ukončení
kurzu si nenechalo ujít velké
množství rodičů, kteří tak mohli
sdílet s dětmi jejich radost
z dosažených úspěchů.
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Zimní škola v přírodě s
lyžařským výcvikem 4. ročníků

Lyžák 7. ročníků konaný na
Horní Bečvě

Tak jako každý rok, i letos žáci
4. tříd vyrazili směr Horní Bečva
za lyžováním a jinými zimními
radovánkami. I když sněhové
podmínky nebyly úplně
optimální, děti zvládly všech 6
lyžařských lekcí. I přes zmíněný
nedostatek přírodního sněhu děti
našly pár míst, na kterých se
dalo bobovat. Odpočinkový
půlden byl využitý k procházce
po okolí. Večery pobíhaly v režii
dětí, takže o zábavu bylo
postaráno jak pro děti, tak
pro učitele, kterým se program
moc líbil. Nesměla chybět ani
diskotéka, přičemž některé
taneční kreace z diskotéky si
budou žáci i učitelé ještě dlouho

Ve dnech 5.-9. února 2018 se
uskutečnil lyžařský výcvikový
kurz pro žáky 7. ročníků naší
školy. Místem konání se jako již
tradičně stala Horní Bečva,
konkrétně Rekreační středisko
Marta, kam jsme zavítali již
podesáté v řadě. Prakticky přímo
naproti našeho ubytování se
nacházel svah Rališka, který
nabízí možnosti vyvézt se
nahoru pomou, kotvou
i dvojsedačkovou lanovkou.
V letošním roce byl o LVK opět
velký zájem, o čemž svědčí
počet 36 přihlášek. Žáci si opět
mohli vybrat, zda chtěli své
dovednosti zdokonalovat
na lyžích, či snowboardu.
Lyžařská družstva byla
rozdělena do třech kategorií
podle úrovně lyžařských
dovedností. Snowboardových
zájemců bylo letos méně než
lyžařů, tudíž snowboardové
družstvo bylo pouze jedno.
Počasí bylo jako obvykle
objednáno, takže nechyběly
přívaly nového prašanu ani
ideální teploty k lyžování.
A možná i díky tomu jsme
nemuseli řešit žádný úraz ani

pamatovat.
Samotný výcvik začal v neděli
hned po příjezdu a končil
ve čtvrtek závodem ve slalomu.
Každý žák dostal diplom
a sladkou odměnu.
Velké poděkování patří lyžařské
škole S.W.A.H., SRPDŠ, které
dětem na tento kurz přispělo
finanční částkou, a personálu RS
Pekáren Rališka, který žákům
i pedagogům poskytl téměř
domácí servis. Věříme, že se
všem žákům lyžařský kurz líbil
a budou své dovednosti
zdokonalovat i na následujícím
lyžařském kurzu, který je bude
čekat v 7. třídě.

Slavnostní předání certifikátů Cambridge zkoušek

Když jsme v září 2017
navazovali spolupráci s British
Council v Ostravě, chtěli jsme
prosadit skládání mezinárodně
uznávaných Cambridge zkoušek
přímo u nás na škole. Od září se
proto rozjeli přípravné kurzy,
ve kterých se žáci seznámili
s formální stránkou Cambridge
zkoušek, aktivně procvičili
slovní zásobu a vyzkoušeli si
řadu poslechových cvičení, aby
věděli, co je čeká, a byli dobře

připraveni.
Po absolvování přípravných
kurzů k úrovním Starters,
Movers a Flyers si žáci 9.
prosince zkouškami prošli a pak
netrpělivě čekali na výsledky.
Dočkali se 12. února, kdy byli
pozváni na slavnostní předávání
certifikátů vydaných Cambridge
University. K tomuto účelu
posloužily reprezentativní
prostory obecního úřadu
v Ludgeřovicích, kde všem

zúčastněným žákům osobně
pogratulovali zástupci British
Council, obce i školy. Všem
absolventům zkoušek ještě
jednou gratulujeme. Za odměnu
budou moci absolventi Starters
strávit den na Mezinárodní škole
v Ostravě TOIS a starší žáci se
zúčastí workshopu
na Mezinárodním gymnáziu
v Ostravě, kde své dovednosti
plně využijí.
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onemocnění. Mimo výuky
na svahu si žáci určitě užili
i doprovodný program, kterým
byly večerní hry a scénky,
přednášky nebo večerní
lyžování. Nesmí zde chybět ani
zmínka o tom, že jsme letos
žákům připravili stezku odvahu,
která dala některým opravdu
zabrat. A kdyby teď někdo
tvrdil, že se vůbec nebál, tak
po tom, co vše jsme
na stanovištích slyšeli, víme, že
to není pravda :-) Taky bychom
měli zmínit, že si žáci mohli
vybrat, jak strávit odpočinkový
půlden. Měli na výběr ze dvou
možností, kterými byly návštěva
pizzerie s výběrem své oblíbené
pizzy, nebo návštěva wellness
v hotelu Valaška, ve kterém
nechybí bazén, vířivka a různé
sauny. Každý si tak přišel
na své. Věříme, že se žákům
na LVK líbil, budou na něj
dlouho vzpomínat a zůstanou
u těchto krásných zimních
sportů!

Anglická soutěž
Spelling
masters

Uvádíme ty nejlepší, tak
koukněte, o koho jde!
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Okresní finále v gymnastice
dívek

Dne 27. 2. 2018 se uskutečnilo
okresní finále ve sportovní

Beseda se spisovatelkou Lenkou
Rožnovskou

gymnastice dívek na ZŠ
Šrámkova v Opavě. Naši školu
reprezentovaly Denisa
Prochásková, Nikola Žuffová,
Sára Anna Jančínková a Katka
Pastrňáková, které závodily
v gymnastickém trojboji. Své
sestavy na prostných, přeskoku
a bradlech zvládly.
Za předvedené výkony
a vzornou reprezentaci školy jim
děkujeme.

Luminiscenční show

V místní knihovně
v Ludgeřovicích se prvního

Matematika s GeoGebrou

Dne 16.3. proběhla zajímavá
show na VŠB v Ostravě-Porubě,
která se nesla v duchu tmy,
světel a záblesků. Odborníci
na chemii nás seznámili se
světélkujícími látkami, které
v určitém světle svítí zářivými
barvami. Zjistili jsme, že tyto
látky najdeme i v přírodě,
například v kůře jírovce
(kaštanu). I přes nepříznivé
počasí se exkurze žákům velmi
líbila a ukázala i jinou podobu
chemie, než na kterou jsou
zvyklí ve školním prostředí.

Velká cena ZOO

Vybraní žáci 6.ročníků se vydali
21.3 do Ostravy za cílem ověřit
znalosti a nabýt zkušeností
v soutěži nazvané Velká cena
ZOO. Tématem letošního

ročníku byly pole, louky
a pastviny. Naše děti se účastnili
poprvé. Museli sami nastudovat
doporučenou odbornou literaturu
a věnovat se tomuto tématu
ve svém volném čase. Za to jim
patří velký dík. Soutěž je
dvoukolová a nejtěžší je projít
vstupním testem. Přes velkou
konkurenci v našem kraji se jim
nepodařilo postoupit do finále,
ale i tak jim moc děkujeme
za reprezentaci školy. Věříme,
že se další rok opět zúčastní
a neodradí je letošní neúspěch.

Voda pěti smysly...
Celý svět si každoročně 22.
března připomíná Světový den
vody. Voda je pro náš život
důležitá a není bez ní možný
život. Naše děti jsou zvyklé, že
jí mají dostatek a je zdravotně
nezávadná. Není tomu ovšem
všude tak. Jak ovšem dětem
tento fakt přiblížit? Vyučování
jsme proto pojali projektově
a snažili se vodu “uchopit” pěti
smysly. Děti se o vodě
dozvěděly spoustu faktů, ale
také si s pomocí starších
kamarádů vyzkoušely mnoho

března konalo setkání žáků
druhých ročníků se
spisovatelkou Lenkou
Rožnovskou. Paní spisovatelka,
maminka dvou chlapců
a autorka mnoha knih pro malé
čtenáře, s dětmi besedovala
nejen o práci spisovatele,
ilustrátora, ale i redaktora
a nakladatele. Zábavným
a veselým způsobem také dětem
představila knihu “Školačka
Kristýnka”.

Ve dnech 15. a 16. 3. 2018
proběhl ve škole workshop VŠB
Matematika s GeoGebrou. Žáci
devátých ročníků si vyzkoušeli
modelování v programu, které
výborně doplňuje výuku,
podporuje představivost
a prohlubuje jejich znalosti
z matematiky. Přestože žáci
program běžně používají
ve výuce, seznámili se s dalšími
možnostmi programu i s prací
v 3D. Práce je bavila
a matematika se zase stala
přístupnější a zábavnější.

Finálová přehlídka nejlepších
prezentací 2018
V aule SŠPU v Opavě se konala
28. 3. 2018 finálová přehlídka
nejlepších prezentací žáků
základních škol okresu Opava.
Naše barvy zde hájila Markéta
Bartáková ze 7.A. Přivezla si
diplom za 2. místo podle
hodnocení diváků. Děkujeme
Markétě za reprezentaci naší
školy.

Postup do Velkého finále

pokusů, ve kterých voda hrála
hlavní roli.
A to nejlepší? Součástí tohoto
dne byla “sladká sbírka”pro
Unicef. Rodiče byli skvělí
a napekli nám buchty, které se
prodávaly na svačinku. Úžasný
výtěžek 6 300,- Kč použije tato
mezinárodní organizace
na projekty týkající se
nezávadnosti vody v potřebných
místech.
Učíme děti myslet globálněnaše planeta= naše budoucnost!

Dne 22.3. si naši žáci zajistili
postup do Velkého finále turnaje
RPB Street Hockey,
když porazili jednoznačně ZŠ
Šilheřovice. Finále tohoto
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turnaje se koná dne 19. dubna
a postoupilo do něj 64 nejlepších
družstev ze tří krajů Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého. Velké finále je
každoročně obrovská show,
na které nechybí plná hala
fanoušků, moderátoři,
roztleskávačky, autogramiáda
hokejistů a florbalistů Vítkovic
a spousta dalších lákadel.
Věřme, že se našim žákům
podaří projít pavoukem turnaje
co nejdál a odnesou si řadu
krásných zážitků!
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Exkurze žáků 8. ročníků v
Dolních Vítkovicích

Dne 14.3.2018 se žáci osmých
ročníků zúčastnili aktivní
exkurze v Dolních Vítkovicích
v areálu U6.
První skupina si vyzkoušela
programování legorobotů. Se
zájmem sledovali instruktáž
a následně si robota postavili
a začali programovat jeho
aktivity. Všechny zadané
programy žáci zvládli
na jedničku a z výsledku byli
opravdu nadšeni. Roboti

prováděli předem zadané úkony,
točili se, couvali, jezdili tam
a zpátky - prostě paráda.
Druhá skupina si vyzkoušela
LARP (z anglického Live
Action Role Play) je druh rolové
hry, ve které živí lidé hereckým
způsobem ztvárňují činy svých
postav. Naši žáci se ocitli
ve vesmírné lodi HOLLY, která
se měla z mise dostat zpět
na Mars. Žáci řešili různé úlohy
oprav lodi, bojovali s nestvůrou

a celý průběh hry si vlastně
vytvářeli svými činy sami.
Vyráběli baterii, sháněli prvky
periodické soustavy, opravovali
štíty atd. a to vše za syčení
umělé páry, blikání světel a tmy
(špatně se fotilo, navíc kolem
lítaly střely zbraní pasažérů
lodi). Žáci se do hry krásně vžili
a celou situaci porouchané lodi
si užili.
Celé dnešní dopoledne bylo
pro žáky obrovským zážitkem
a již teď by rádi naplánovali
pokračování

Sběr
papíru

Pomalu ale jistě se nám blíží
tradiční jarní sběr starého papíru,
který opět prosíme pevně svázat.
Pomozte svým ratolestem
k tomu, aby jejich třída vyhrála,
a nám k tomu, aby se nám opět
podařilo nasbírat tak krásné
a obrovské množství jako
v předešlých sběrech. Předem
děkujeme, ZŠ Ludgeřovice

Návštěva Mezinárodní školy a gymnázia
Poslední připomínkou složených
Cambridge zkoušek byly dvě
návštěvy na mezinárodní škole
v Ostravě, které se uskutečnily
19. a 20. března. V pondělí se
do Ostravy jeli podívat
absolventi úrovně Starters.
Návštěva se nesla v přátelském
duchu, zapojili jsme se do výuky
matematiky, literatury a hudební
výchovy, a to vše v anglickém
jazyce! Naši dočasní spolužáci,

složení převážně z žáků
z bilingvních
nebo cizojazyčných rodin, se nás
ujali a ve všem nám ochotně
pomáhali. V úterý se pak
vypravila početnější skupina
na mezinárodní gymnázium, kde
se absolventi všech ostatních
úrovní nejprve zúčastnili výuky,
a pak se zapojili do připraveného
hudebního a tanečního
workshopu. Bylo to moc fajn!

Velikonoční dílničky
Tvořivé dílničky s velikonoční
tematikou zorganizovali žáci
Základní školy v Ludgeřovicích
pro malé předškoláčky ve středu
28. března 2018.
Během společného dopoledne si
spolu vystřihli kuřátko,
nazdobili vajíčko nebo vytvořili
veselého zajíčka z kartonu.
Starší žáci připravili dopředu
několik stanovišť, na kterých
pak maličkým kamarádům
pomáhali se skládáním či
vystřihováním složitějších tvarů.

Každý školáček si s sebou
odnášel několik krásných
výrobků a příjemný pocit
z dobře vykonané práce.
Zvláštní poděkování patří
organizátorkám celé akce Mgr.
Veronice Seidlové a Mgr. Lucii
Fojtíkové.
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