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Termíny prázdnin pro školní rok 2015/2016
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
středa 23. prosince 2015 – pátek 1. ledna 2016
pátek 29. ledna 2016
pondělí 15. února – pátek 19. února 2016
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
pátek 1. července – středa 31. srpna 2016

Mgr. Jitka Zíková

Krátká říkanka o škole žáků 4. třídy
Každé ráno budík volá:
Honem vstávej, škola volá!
Umyju se, převleču,
Honem prchám tam.
Rychle sednu do lavice
a už chystám učebnice.
Natálka a Eva

Hola, hola, škola volá,
Dneska bude prima škola.
Nasnídat a pak se umýt,
Vlastivědu budeme mít.
Tak už jsme se umyli,
Škola je už za chvíli.
Doběhli jsme do školy,
Doma zapomněli úkoly.
Ve škole dnes bylo prima,
Nebyla tam vůbec zima
Jirka a Matěj

Škola volá: Haló, haló!
Děti vstávejte a snídejte,
aktovku si na ramena dejte,
honem do škol pospíchejte!
Vendulka a Terezka
Každé ráno vstávám rád,
Těším se vždy na tělák.
Musím chodit do školy,
Nemáme
vždy
úkoly.
Šárka
Hana Labonková

Sběrové aktivity v základní škole
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - I v novém školním roce 2015 – 2016 plánujeme uskutečnit
ve spolupráci s EKO-UNIMED s.r.o. soutěž ve sběru starého papíru.
SBĚR BATERIÍ (projekt RECYKLOHRANÍ) - Naše základní škola je v tomto roce zapojena
do recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky – RECYKLOHRANÍ. Projekt je zaměřen
na sběr použitých baterií. Sbíráme baterie: ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, mp3
přehrávačů, mobilních telefonů, atd.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Zdarma do Anglie
Čtyřicet vybraných žáků naší školy dostalo v posledních dnech první informace o jazykovém
pobytu v Anglii. Pod dohledem pedagogů poznají v termínu od 6. do 12. prosince 2015 Anglii. S cestovní
kanceláří DERY Opava pojedou přes Německo a Francii, zažijí i plavbu přes kanál La Manche. Ubytováni
budou v uzavřeném areálu s obytnými budovami a lesoparkem nedaleko Londýna. Dopoledne stráví
výukou v jazykové škole The London Language Foundation, odpolední programy budou
historicko - poznávací. Celodenní strava je zajištěna z převážné části z českých zdrojů. Podrobnější rozpis
bude rodičům rozdán na začátku prosince 2015.
Mgr. Ondřej Schulz, Mgr. Jitka Zíková

Kroužky na naší škole
Žáci naší školy si mohou vybrat z několika kroužků, v nichž si dále upevňují své dovednosti
a znalosti. Florbal a jeho techniku si zdokonalují každé pondělí s paní učitelkou Rusínovou. Během roku
vyjíždějí na různé turnaje a zápasy a dlužno říci, že se za své výsledky nemusejí stydět. S panem učitelem
Mautnerem si procvičují svůj hudební sluch při hře na kytaru. V rámci družiny mohou navštěvovat kroužek
sportovní (pohybovky), počítačový i kroužek Dovedné ruce pod vedením paní vychovatelky Bc. Lenky
Hӧnigové. Mezi mimoškolní kroužky probíhající v naší škole patří výuka náboženství díky paní Šlosarové,
v zimních měsících zde také pan Bittner vede Myslivecký kroužek.
Přeji všem dětem krásné zážitky nejen ve škole, ale i mimo ni.
Mgr. Jitka Zíková

Každý jsme osobnost!
Ze školy by měl mladý člověk vyjít jako harmonická osobnost, ne jako specialista.

A.Einstein

Snahou všech učitelů, cílem jejich práce, by mělo mimo jiné být, aby ze školy odcházeli zdravě
sebevědomí, vyrovnaní mladí lidé, kteří mají pochopení a porozumění i pro druhé, respektují druhé i sami
sebe. Žákům tedy pomáháme vybudovat si pozitivní vztah k okolnímu světu, ale i důvěru ve vlastní síly,
v sebe sama – pozitivní sebehodnocení. Je to totiž poměrně náročné mít zdravé sebevědomí, umět ostatním
objektivně říci, sdělit, v čem jsem dobrý, co mi jde, v čem vynikám, čeho chci dosáhnout, kam směřuji.
Někteří z nás totiž své schopnosti a dovednosti přeceňují. Jiní se naopak zase podceňují. Najít zlatý střed
není opravdu jednoduché! Je tedy důležité na této dovednosti pracovat.
Letos jsme se tedy rozhodli, že v rámci Preventivního programu žáci třetí až deváté třídy zpracují pracovní
list Moje plány, kde mimo jiné měli uvést, v čem vynikají, co je baví, na co se letos těší, čeho se obávají
a co budou na konci roku umět. V průběhu školního roku si pak děti za pomoci učitelů jednotlivé části
vyhodnotí.
Závěrem bych se chtěla pozastavit u bodu: „Mít kouzelnou moc, tak …“. Samozřejmě, že se objevily
odpovědi, v nichž autor myslel především sám na sebe. Ale ne vždy tomu tak bylo. Už i ve třetí a čtvrté
třídě máme děti, které pamatují na ostatní, prokazují prosociální chování, mají pozitivní vztah k okolnímu
světu. Tak tedy:
Mít kouzelnou moc, tak …
- vyčaruji celý svět z jídla a po ukousnutí vše zase doroste, aby nikdo neměl hlad!
- splním kamarádům tři či všechna přání!
- vyčaruji peníze a rozdám je chudým!
Mgr. Bc. Ilona Novotná

Školní družina
Školní rok jsme zahájili 1. září. Nejdříve proběhlo oficiální zahájení školní roku ve třídách, poté se
děti přesunuly do družiny. S dětmi jsme se všichni společně seznámili prostřednictvím komunitního kruhu.
Děti si navzájem sdělily, jakou mají představu o činnosti družiny, z čehož bych ráda vycházela po celý
školní rok.
Ve školní družině se scházíme ráno od 6.30, v 7.20 odcházejí děti do tříd. Odpoledne děti přicházejí
v 11.40 nebo 12.15, podle aktuálního rozvrhu hodin. O půl jedné (kromě úterý a středy) odcházíme
do školní jídelny. Po obědě si s dětmi čteme každý den pohádku, po pohádce ještě chvíli odpočíváme.
Poté se děti věnují zájmové a rekreační činnosti. Každý týden obsahuje různé činnosti literární, výtvarné,
hudební, pracovní, společensko-vědní, dopravní a pohybové. Rozmanité výrobky dětí slouží k výzdobě
družiny. V rámci školní družiny probíhají také různé soutěže. Příprava na vyučování zahrnuje okruh
činností souvisejících s plněním školních povinností. Jde o zábavné procvičování učiva formou
didaktických her. Ověřování a upevňování školních znalostí probíhá při rozmanité činnosti ŠD - vycházky,
poslechové činnosti, práce s knihou, časopisy, apod. Velký důraz je kladen na pobyt venku,
a to na nedalekém hřišti nebo v blízkém lese v okolí školy.
Snahou školní družiny je výchova ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikačních dovedností
a zvyšování sociálních kompetencí. Děti jsou vedeny k hledání svého místa ve skupině a ve společnosti
a k formování správných životních postojů.
Bc. Lenka Hӧnigová

Začátek školního roku pohledem žáků 5. třídy
Je 1. září a všichni žáci čekají před školou, napětí by se dalo krájet. O 10 minut později jsou všichni
žáci ve svých třídách a zdraví se, protože se dlouho neviděli. První týden byl pro všechny hračka. Druhý
týden to přišlo-začali jsme se učit natvrdo. Také jsme přivítali nového spolužáka, který mezi nás rychle
zapadl. Se školou jsem zatím spokojen.
Michal Toman
V pondělí jsem se podívala do kalendáře a zjistila jsem, že je zítra škola. Jak jsem vešla do třídy, tak jsem
si řekla, že ty prázdniny ale utekly! První týden jsem si nemohla zvyknout, ale s mojí nejlepší kamarádkou
jsme vše zvládly. Další týdny už to bylo těžší, protože jsem musela zapojit svůj mozek! Já a můj bráška
jsme si to ty 4 týdny užili.
Michalka Bittnerová
Na začátku školní ho roku jsme se shromáždili v naší třídě. Ze začátku nám to nešlo, ale pak jsme si zvykli,
že musíme být hodní a dávat pozor na to, co se učíme. Ale teď už se všichni snažíme, aby nám to šlo
a abychom měli hezké známky. Tak doufám, že tento školní rok se nám povede.
Lucka Zemánková
Mgr. Jarmila Smyčková

