Projekt Dílen v plném provozu
Od září roku 2012 je v plném proudu projekt s názvem Popularizace technických
oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků. Téma letošního
školního roku je Moje město Ostrava 2012. Žáci 6. – 9. ročníku pracují na
jednotlivých částích, které pak v červnu budou dávat dohromady.
V průběhu prvního pololetí žáci vyřezávali erby jednotlivých částí města Ostravy a
zvířátka, která je možno vidět v našem ZOO. Ve druhém pololetí přijde na řadu
maketa radnice. Nejen práce je obsahem projektu. Nejšikovnější žáci budou mít
možnost se zúčastnit exkurzí po celé ČR. Na první z nich vyrazíme ve dnech 7. –
8.března. Pojede se do Škody Mladá Boleslav a do firmy Detoa, která vyrábí hračky.
Další exkurze budou následovat v dubnu a květnu.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Sportovně poznávací a pobytový kurz v Bulharsku
Září roku 2013 bude opět ve znamení sportovně poznávacího a pobytového kurzu
v Bulharsku pro žáky 7. – 9.ročníku. Kurz se uskuteční začátkem září v rozsahu 13 ti dnů. Předpokládaná částka na žáka je 5.500,-Kč. Pokud by došlo k nějakým
změnám, budete včas informováni. Bližší informace ke kurzu budou sděleny po
skončení ozdravného pobytu, tj. na konci března.

Pobytový kurz v Chorvatsku
V loňském roce měl velký úspěch pobytový kurz pro žáky 1. stupně. V září
letošního roku bychom jej rádi zopakovali. Bližší informace ke kurzu budou sděleny
po skončení ozdravného pobytu, tj. na konci března.

Hledáme partnery pro naše aktivity
Touto cestou bychom chtěli požádat všechny rodiče a příznivce naší školy o
finanční pomoc při realizaci našich aktivit, kurzů, kroužků, projektových dnů apod.
Vaše vstřícnost nám pomůže realizovat aktivity, které vzhledem k finanční
náročnosti nemůžeme uskutečnit. Pokud jste se rozhodli nám pomoci, kontaktujte,
prosím, přímo ředitele školy Mgr. Jan Veselého.
Děkujeme Vám.
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Vážení rodiče,
Dostává se vám do ruky první zpravodaj roku 2013. Najdete v něm mnoho
zajímavých informací, které se týkají života naší školy, toho co nás čeká. Jsou to
mimo jiné i ozdravné pobyty, kurzy a exkurze.
Mnoho z těchto akcí bychom vůbec nemuseli realizovat. Jsou náročné nejen
časově, ale i finančně. Rozhodli jsme se je ale uskutečnit, protože chceme, aby žáci
na naší škole zažili něco zajímavého, atraktivního, co na jiné škole jen tak nezažijí.
Pokud se budete zajímat o aktivity a život na jiných školách zjistíte, že u nás to „
žije“ daleko víc, než jinde. Vše děláme pro vaše děti. Jedinou odměnou pro nás je
vaše poděkování či uznání. Potěší to nejen mne, ale také všechny učitele.
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy

Máme anglickou knihovnu
V průběhu loňského školního roku získala naše škola účelovou dotaci z rozpočtu
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Díky finanční pomoci MOaP jsme mohli
pořídit anglicky psanou zjednodušenou literaturu.
Náš koutek anglické literatury nabízí několik titulů v anglickém jazyce, které
využíváme ve výuce anglického jazyka a které najdou své bohaté uplatnění rovněž
v odpoledním kroužku, který žákům nabízíme jako jednu z mnoha volnočasových
aktivit, a který je pro žáky otevřen od 1.října 2012 na naší škole.
Knihy zakoupené do anglického koutku si mohou žáci rovněž půjčit domů, aby se
v klidu domova mohli stát součástí zajímavých příběhů a zároveň mohou rozvíjet
nejen svou slovní zásobu v angličtině, ale také upevňovat gramatická pravidla. Za
poskytnutí účelové dotace našemu obvodu děkujeme.

Projekt Comenius
V letošním roce se naší škole podařilo uspět s mezinárodním projektem Comenius.
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Podporuje mezinárodní
spolupráci mateřských, základních a středních škol v Evropě.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských
zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní
rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských
záležitostech.
Téma projektu závisí na potřebách škol a vzájemné domluvě mezi partnery.
Téma našeho projektu zní Games – fun, knowledge and friendship a budeme na
něm 2 roky spolupracovat se školami z Bulharska, Španělska, Turecka a Polska.
Na projektu pracují převážně žáci druhého stupně, ale drobnými aktivitami a
výstupy přispívají i ti mladší. Vybraní žáci se každou středu schází v kroužku
Comenius, kde děti pracují na různých úkolech.
V současné době děti sbírají materiály o různých zajímavých deskových hrách, ze
kterých budeme vyrábět kalendář. Dále nás čeká výroba hraček z recyklovatelných
materiálů, které budou představeny na partnerské schůzce v tureckém městě Mersin,
kam se s vybranými žáky odlétá na konci dubna. Díky projektu tak mají žáci
možnost poznávat kulturu, životní styl i školské systémy partnerských zemí,
zlepšovat své jazykové dovednosti i schopnost pracovat v mezinárodním týmu.

Doufejme, že práce na projektu přinese všem zúčastněným nejen nové znalosti a
poznání, ale i spoustu krásných zážitků, příjemně strávených chvil a také nová
mezinárodní přátelství.

Žákovský parlament a natáčení v České televizi
Na prvním zasedání Žákovského parlamentu v září se zástupci z jednotlivých tříd
domluvili, že se zúčastní celostátní soutěže pro aktivní jednotlivce a kolektivy
s názvem Zlatý oříšek. Vyvrcholení soutěže bylo tradičně zakončeno televizním a
rozhlasovým finále, které každoročně na Nový rok vysílala Česká televize a Český
rozhlas. Spolu s přihláškou jsme museli poslat do soutěže fotografie, ocenění a další
materiály dokumentující naši činnost.
Celkem se do soutěže přihlásilo 190 jednotlivců a kolektivů. Byli jsme moc
překvapeni, když nám zavolali z České televize, že jsme byli vybráni do užšího
finále mezi 30 nejlepších.
I když se v neděli do školy nechodí, my jsme přišli jednu listopadovou neděli do
školy rádi, přijela za námi totiž návštěva z České televize. Udělali s námi krátkou
vizitku o nás a našich aktivitách do televizního pořadu Zlatý oříšek. Také nás
informovali o dalším natáčení ve studiu v Brně, které proběhlo začátkem prosince.
V neděli 9. prosince sedm zástupců Žákovského parlamentu odjelo do Brna, kde
v prostorách České televize probíhalo natáčení finálového kola soutěže Zlatý oříšek.
Vystoupilo zde celkem 30 finalistů této soutěže z celé České republiky a mezi nimi
byl i kolektiv našeho Žákovského parlamentu.
Po příchodu do budovy České televize jsme nejdříve navštívili maskérnu, potom
nás zavedli do natáčecího studia, kde s námi známý moderátor Aleš Cibulka vedl
rozhovor o práci v našem parlamentu. Ve zbytku dne jsme tvořili publikum pro další
natáčení. Během dne jsme taktéž poskytli rozhovor pro vysílání Českého rozhlasu.
V podvečerních hodinách za přítomnosti hostů z ministerstva kultury a školství
proběhlo slavnostní předání Zlatých oříšků. Na závěr byl připraven malý raut pro
všechny účastníky. Prostřednictvím televize a rozhlasu se tak celá naše republika
mohla dozvědět o našich aktivitách.
Celý televizní pořad, který se vysílal 1. ledna 2013, můžete zhlédnout na tomto
odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396364442-zlaty-orisek-2012/

Dětský pěvecký sbor Melodie
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Pravidelná vystoupení a koncerty DPS Melodie se staly nedílnou součástí školního
kulturního života. V zimním období sbor, jako každoročně, připravil pro širokou
veřejnost několik vánočních koncertů. A opět si se sborem zazpívali i někteří jeho
bývalí členové.
Cílem činnosti sboru není jen zpěv, ale snažíme se především rozdávat radost.
O následujících akcích pěveckého sboru budeme nadále informovat na webových
stránkách: http://www.zsgepiky.cz/cs/pevecky-sbor-melodie.html

Pravidelná vystoupení a koncerty DPS Melodie se staly nedílnou součástí školního
kulturního života. V zimním období sbor, jako každoročně, připravil pro širokou
veřejnost několik vánočních koncertů. A opět si se sborem zazpívali i někteří jeho
bývalí členové.
Cílem činnosti sboru není jen zpěv, ale snažíme se především rozdávat radost.
O následujících akcích pěveckého sboru budeme nadále informovat na webových
stránkách: http://www.zsgepiky.cz/cs/pevecky-sbor-melodie.html

Malé školní arboretum uprostřed sídliště

Malé školní arboretum uprostřed sídliště

V roce 2012 obdržela naše škola grant z revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí na podporu udržitelného rozvoje.
Projekt je zaměřen na změnu současného školního pozemku na venkovní učebnu
Využití přírodní učebny bude široké, první seznámení může probíhat již od 1. tříd,
žáci mohou navštěvovat učebnu v přírodě ve výuce všech předmětů, zvláště však
při pracovních činnostech, některých výtvarných činnostech, zejména však ve výuce
prvouky, přírodovědy, přírodopisu a zvláště environmentální výchovy. Využívání
přírodní učebny bude možné i v odpoledních hodinách žáky naší školní družiny.
Výhodou je i umístění učebny za okny školní družiny. Děti tedy mohou nerušeně
pozorovat živočichy osidlující zahradu.
Děti se budou podílet na přípravách, budování i údržbě arboreta. Doufáme, že se
podle svých možností zapojíte i vy- rodiče.
Pokud se vše podaří podle našich představ, přírodní učebna bude mít po
provedených úpravách několik částí: Učebnu, která bude vybavena novým
venkovním nábytkem vhodným k výuce. Ukázku okrasné výsadby, broukoviště,
ptačí budky a krmítka.
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Na základě získání 20 000.- dotace ze Statutárního města Ostravy bude naše škola
vůbec poprvé pořádat poznávací zájezd do Anglie. Zájezd se uskuteční v měsíci
květnu a délka tohoto pobytu bude asi 5 dní. Žáci budou mít možnost blíže poznat
památky, o kterých si čteme a povídáme na hodinách anglického jazyka a rovněž
budou mít jedinečnou příležitost hovořit přímo s rodilými mluvčími. Bližší
informace obdrží žáci na konci měsíce března.
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Jak jsme začínaly učit na Píky od piky
Je jaká je, zpívá Karel Gott v jedné písničce. Kdo jsme my, jaké jsme?
Dovolte nám, abychom se představily. Vysoká, černovlasá učitelka, nadšená pro
práci, plná elánu po mateřské dovolené a její nová kamarádka o několik let starší,
také kupodivu plná elánu, také nadšená, s dlouholetou praxí v první třídě. Obě
zahájily nový školní rok 2012/2013 na nové škole, na škole Gen. Piky, kde svět je
ještě v pořádku, jak brzy zjistily a stále zjišťují.
První seznámení s vedením školy, posezení v modré sedačce, nejprve v té před
ředitelnou, později i v té v ředitelně. Paráda. Seznámení s novým kolektivem.
Lucka, Zuzka, Petra, Jarka, Mirka, Radka, Jitka, Andrea, Zdenka - to je
k zbláznění, to si snad nikdy nezapamatujeme, kdo je kdo ? - a teď už hurá do třídy.
Najít tu svou bylo zpočátku těžké. Škola je velké bludiště. Obrovská nástěnka ve
sborovně – každodenní strašák. Kdo se má v těch vzkazech a příkazech vyznat?
Pište ,,to´´ vlevo, přikazovalo bývalé vedení. Ne, pište ,,to´´ vpravo , přikazuje
současné vedení. ,,To“ udělejte tak, ,,to´´ zas takhle či onak. No prostě blázinec. Na
každé škole jinak, ale všude podle zaručených předpisů. Co se dá dělat. Pomalu, ale
jistě si zvykáme. A přeci je něco úplně stejné na každé škole. Děti, které nám
slibují, že až budou slavné, tak se o nás postarají. Děti zlobivé i hodné, šikovné i
méně šikovné.
Ani jsme se nenadály a už je tady leden – 1. pololetí. Škola už není bludiště.
Bludiště zmizelo, je zde krásná prosvětlená budova, která hýří barvami, září
čistotou. Lucka, Zuzka, Petra, Jarka, Mirka, Radka, Jitka, Zdenka, Andrea jsou fajn
holky, které vždy poradí, pomůžou. Na první pohled obyčejná škola, jako každá
jiná. Ne není tomu tak. Je provoněná čisticími prostředky, které mají typickou vůni
pro bazén, který nám naše bývalé kolegyně závidí. Naše škola má mnoho dalších
předností. Do školy chodí samí šťastní žáci, protože na Piky platí :
,, Šťastný žák, kterého učí tvořivý učitel“ . Těch tady je. Snad jsme se mezi ně
zařadily i my dvě Pavla a Marcela. V ruku v ruce se všemi pracuje i vedení školy,
které vždy pomůže v nesnázích, umí poděkovat za práci.
Naše povídání končí, ale naše kamarádství se utužuje. Zjišťujeme, že máme
společné zájmy, nápady, kterými obohacujeme dětem výuku. Vedeme i kroužek, kde
platí i pro nás – Kdo si hraje, nezlobí.
Věříme, že ta hra bude pokračovat dále…
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