ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GENERÁLA PÍKY 13A
Angličtina pro prvňáčky
V letošním školním roce připravujeme pro žáky prvních tříd kroužek
s názvem,, Angličtina pro prvňáčky,,. Tento kroužek je určen především
dětem, které již během docházky do školky měly hodiny angličtiny, ale nejen
pro ně. Vítání jsou i prvňáčci, kteří se s angličtinou dosud nesetkali. Kroužek,
ve kterém se děti zábavnou formou naučí základní slovíčka, bude v pondělí
v době 14:00 – 14:45. Bližší informace vám podá paní učitelka Mgr. Zuzana
Onderková v době třídních schůzek dne 01. 10. 2013 v učebně 8. B ve 3.
patře. Počet míst je omezen.
Činnost Žákovského parlamentu - adopce na dálku
Na začátku minulého školního roku zástupci Žákovského parlamentu přišli
s nápadem, abychom v rámci adopce na dálku finančně podpořili vybrané
dítě z některé z rozvojových zemí. K realizaci tohoto návrhu jsme
potřebovali shromáždit finanční prostředky. A to se nám během roku
podařilo, použili jsme část výtěžku z Vánočního jarmarku a další penízky
jsme získali prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Jelikož máme dobré
zkušenosti s Občanským sdružením ADRA, obrátili jsme se na ně a čekali
jsme, až se naskytne vhodné dítě k adopci. Členové parlamentu si potom
vybrali sympatickou desetiletou dívenku Minu Pahan z Bangladéše. Výuka
na školách v Bangladéši je stále na velmi nízké úrovni. Jen necelá
polovina obyvatel Bangladéše umí číst a psát. Děti jsou někdy nuceny místo
školní docházky pracovat.
Naše finanční pomoc umožní pokrýt výdaje za školné pro Minu, její školní
pomůcky, školní uniformu a jedno teplé jídlo denně. V hodinách anglického
jazyka naši žáci sestavili a napsali dopis, který jednou za půl roku můžeme
Mině poslat. Abychom jí udělali radost, tak jsme k dopisu připojili obrázky,
které pro ni děti nakreslily. Z Bangladéše nám během prázdnin také Mina
poslala dopis, svou fotografii a vysvědčení za předešlý rok.
Sami se můžete podívat na foto Miny, její vysvědčení a korespondenci- to
vše najdete na nástěnce při vstupu do školní budovy.
Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme podpořit vzdělání chudých
bangladéšských dětí, které se rozhodně nemají tak dobře jako my.
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Vážení rodiče,
Dostává se vám do ruky další vydání školního zpravodaje. Najdete v něm mnoho
zajímavých informací, které se týkají života naší školy, toho co nás čeká. Jsou to
mimo jiné i ozdravné pobyty, kurzy, exkurze, projekty apod.
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.
Například exkurze v rámci projektu Popularizace technických oborů ….. mohou
žáky nasměrovat ke své budoucí profesi a přitáhnout je k technickému vzdělání.
Také jsme zaznamenali velký zájem žáků o kroužky, které škola nabízí. 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

COMENIUS – v červnu 2014 přivítáme hosty ze zahraničí
Ke konci září odjely paní učitelky Znojilová s Kolářovou a několika žáky do
polské Pszczyny, kde se uskutečnila další pracovní schůzka projektu
COMENIUS. Žáky z 5-ti evropských základních škol čekají další úkoly
v rámci projektu „ GAMES – FUN, KNOWLEDGE AND FRIENDSHIP“.
Jak sám název napovídá, obsahem schůzky bude pokračování v aktivitách
zaměřených na hry, hračky, zábavu a samozřejmě přátelství a jazyk. Další
schůzka je plánovaná na březen 2014, kterou bude hostit španělský Madrid.
Je sice říjen, nicméně už teď se připravujeme na vyvrcholení projektu,
kterým je závěrečná schůzka všech škol u nás v červnu 2014 v Ostravě.
Kromě závěrečných prací na projektu budeme chtít našim hostům ukázat
město Ostravu a také zajímavosti z našeho regionu. Tato 6-ti denní akce bude
velice náročná, a proto již teď bych chtěl požádat vás rodiče, zda byste mohli
na tuto dobu ubytovat u vás doma žáka či žákyni z partnerské školy. Jednou
z výhod Projektu COMENIUS je právě to, že žáci mohou bydlet
v hostitelských rodinách a blíže poznat zvyky a tradice místních lidí.

Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím
interaktivní výuky žáků
Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky vstoupil v září letošního roku do své druhé poloviny.
Hlavním tématem pro tento školní rok je MOJE MĚSTO OSTRAVA 3012.
Tentokrát půjde o futuristické ztvárnění našeho města. Uvidíme, jak si s tím

naši žáci poradí. Součástí projektu budou opět exkurze do firem v České
republice. První takovou bude říjnová exkurze na Mezinárodní strojírenský
veletrh v Brně, která se uskuteční v pondělí 7.10. Další exkurze budou na
programu na začátku roku 2014.
Zajímavým bude také den s automobilkou Hyundai v posledním
říjnovém týdnu. Ve škole se budou vyrábět modely aut, prezentace a
výtvarná díla na téma Hyundai.

Ozdravné pobyty
V březnu 2014 se konečně dočkají žáci, kteří v minulém roce neměli
možnost jet na ozdravný pobyt přes Státní fond životního prostředí. Do
krásného prostředí Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku odjedou žáci
2. – 3. tříd v termínu 19.3. – 29.3.2014. Pro velký zájem žáků jsme
připravili další termín ozdravného pobytu v Jeseníku, a to od 9.3. do
19.3.2014. ještě pár volných místeček je, takže neváhejte a přihlaste se.
Rádi bychom také zrealizovali ozdravný pobyt přes Statutární město
Ostrava. V loňském školním roce trávili žáci příjemné chvíle v lázních
Luhačovice. Do uzávěrky našeho zpravodaje bohužel neznáme výsledek, zda
naše žádost uspěla či ne. O výsledku vás budeme informovat v co nejkratším
termínu.

Basketbalová přípravka
V letošním roce na škole pokračuje basketbalová přípravka BK NH Ostrava
o.s. pro žáky 1. - 3. tříd. Tréninky probíhají v pondělí a ve středu od 15.00 do
16.30 v tělocvičně školy, děti, které chodí do družiny, si trenérka vyzvedává
v družině.
Volejbalová přípravka
Stejně jako v předešlých letech pokračuje na škole volejbalová přípravka pro
žákyně 3. -4. tříd. Tréninky probíhají v pondělí a ve čtvrtek vždy od 15.0016.00 v tělocvičně školy.

Věříme, že se aktivně zapojíte i vy, rodiče. Mnozí z vás jistě
zkrášlujete zahrádky na chatách, chalupách nebo třeba jen před domem na
sídlišti. A jak můžete pomoci? Provádíme sbírku bylinek ( máta, šalvěj….),
podzemních části okrasných trvalek (cibulky, hlízy…), rostlin a rostlinek již
vzrostlých květin, ale máme zájem i o vřesy, skalničky, keře, prostě o
všemožné byliny a dřeviny. Přírodniny buďto posílejte po dětech nebo
přineste osobně. Přeberou je třídní učitelé nebo sdělí „kam s nimi“. Sbírku
chceme ukončit 15. října. Pak by nastala fáze vysazování. Skvělé by bylo,
kdyby byl ochoten i někdo z vás (rodičů) pomáhat při zahradnických
pracích.
Jen pro informaci, venkovní lavice jsou již vyráběny a vybrané druhy
dřevin objednány.
Věříme, že se s vaší pomocí malé školní arboretum podaří vybudovat.

Malé školní arboretum uprostřed sídliště
Keramika
V loňském čísle školního zpravodaje jste byli informováni o projektu,
díky kterému můžeme změnit část současného a zcela nevyužitého školního
pozemku na přírodní učebnu.
Mnoho dětí se již aktivně zúčastnilo příprav. Loni formou soutěží.
Například se jednalo o výtvarné návrhy (včetně loga) našeho budoucího
arboreta. Účastníci s nejzdařilejšími pracemi byli odměněni. Letos již některé
děti přiložily skutečně ruku k dílu. Připravují totiž budoucí záhonky,
odstraňují drny a vykopávají přebytečné keře. Je samozřejmé, že se zapojují
hlavně starší děti. Mnozí zasluhují pochvalu a je vidět, že dokáží zabrat i
fyzicky.

Od října začínají opět keramické kroužky. Zájem dětí byl letos tak veliký,
že všechny děti zaplatily poplatek 350kč na půl roku již první týden školy:-)
Kroužky budou probíhat v nové učebně pod bazénem, vedle výtvarné
učebny. Rodiče dětí se mohou přijít na novou keramickou dílnu podívat. V
pondělí od 14.00 do 16.00 povede kroužek p.as. Zuzana Zedková, kroužek
bude rozdělen na mladší děti a starší děti. Mladší noví žáčci budou chodit od
14.00 do 15.00, starší žáci přijdou v e14.30hod a budou tvořit do 16.00. Dětí
je opravdu hodně a budou tak pracovat ve dvou skupinách. Ve středu od
14.00 do 15.30 povede kroužek těch nejmenších p. vychovatelka Dagmar
Buláková. Mimo jiné plánujeme v listopadu opět keramickou dílnu s rodiči,
ti si mohou přijít zase něco pěkného vytvořit.

Kroužky ve školním roce 2013/14
PRIVÁTNÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PORADNA
Již tradičně v měsíci září nabízíme žákům naší školy velké množství
kroužků. Většina z nich je vedena našimi pedagogickými pracovníky, proto o
své děti nemusíte mít obavy. Letos nabízíme téměř 20 kroužků. V měsíci
září probíhá nábor a od října budou zahájeny ty, o které bude zájem.
Název:
Comenius
Volejbal dívky
Kin-ball
Plavání
Plavání
Roztleskávačky

Ročník:
5. -9.
3. -4.
2. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
1.-2.
stupeň
Angličtina pro prvňáky 1. ročník
Pohyb.
hry
pro 1.-3. ročník
nejmenší
Kdo si hraje, nezlobí
1. ročník
Keramika I.
1.- 2. ročník
Keramika II.
3.- 9. ročník
Kroužek EKO+př..věd 6.- 8. ročník
Logopedie
1. 2. stupeň
Dopravní výchova
4.-8. ročník
Čtenářský kroužek
4. ročník
Výtvarný kroužek
2.- 9. ročník
Malá gymnastika
1.-2.roč.dívky
Keramika III.
1.roč

Doba:
St, čt,
Po, čt 15-16 h
St 14-15 h
St 14-15 h
Út14 45-15 30
Po13 45-14 30

Vede:
Znojilová, Kolářová
Lapčík
Lapčík
Hemžalová
Hemžalová
Hemžalová

Po 14-15 h
St11 50-13 30 h

Onderková
Šonovská

Po11 50-12 35h
Út 15-1630 h
St 13-15 30 h
Po 14-15 h
Čt 12 40- 14 h
2. pololetí
Po12 45-1330 h
St13 45-14 45 h
Po1150-12 35 h

Popalová, Nikolova
Buláková
Zedková
Glozneková
Křesťanová
Kaštovská
Vykoukalová
Hlaváč
Demeterová

Po12 30-1330 h Honlová

V budově školy se nachází nově otevřená soukromá logopedická a
speciálně pedagogická poradna. Více informací najdete na
www.pedagogicke-poradenstvi.cz
V případě, že si budete chtít domluvit logopedickou konzultaci, můžete se
objednat na tel. čísle 731 900 782 (Mgr. Ivana Křesťanová). Logopedickou
pracovnu najdete v prvním patře, dveře číslo 205. Pro zlepšení komunikace
mezi sluchově postiženými rodiči a pedagogickými pracovníky, nabízíme
tlumočnickou službu do znakového jazyka neslyšících. V případě zájmu,
obraťte se na Mgr. Ivanu Křesťanovou
Školní metodik prevence
Školním metodikem prevence je Mgr. Vladislava Slováková
Úřední hodiny: pondělí
úterý

12:30 – 13:30
8:00 – 8:45
V jiných časech dle domluvy.
Výchovný poradce

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Jitka Magincová.
Úřední hodiny: úterý 14:00 – 15: 30
čtvrtek 7:30 – 8:00

