Projekt Dílen ukončen
Na konci června letošního roku, jsme završili práce na projektu Popularizace
technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků.
Pracovali jsme na tématech Moje město Ostrava 2012 a Moje město Ostrava
3012. Výsledky dvouletého snažení najdete ve vestibulu školy či na webových
stránkách či školním facebooku. Absolvovali jsme řadu zajímavých exkurzí, které
snad našim žákům ukázaly, jak se uplatnit v životě.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Na září připravujeme opět pobyt u moře
V září letošního roku jsme absolvovali kurz v chorvatské Crikvenici. Akce byla
úspěšná po všech stránkách. Až na jeden deštivý den vyšlo počasí, ubytovaní jsme
byli v hotelu, kde jsme měli zajištěnou stravu formou švédských stolů. Každý si
prostě mohl dát, co chtěl. Už teď plánujeme podobnou akci, která se uskuteční
pravděpodobně 4.9.2015. Tentokrát bychom rádi zvolili delší, než 5-ti denní pobyt.
Zahraniční pobyt bude určen pro žáky 5. – 9. ročníku. O místě, ceně a
podrobnostech vás budeme informovat v průběhu podzimu 2014.
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Ozdravné pobyty
Také v letošním školním roce se budeme účastnit ozdravných pobytů. Již na koci
tohoto roku by se měli ozdravného pobytu, organizovaného městským obvodem
moravská Ostrava a Přívoz, zúčastnit žáci 2. – 5. tříd. Na jaře pak pojedou na
ozdravný pobyt žáci 6. – 9. ročníku. O místě, ceně a podrobnostech vás budeme
informovat v průběhu října 2014.

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.

Vážení rodiče,
Dostává se vám do ruky první zpravodaj roku 2014. 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, projektové dny apod.
I v letošním roce jsme se rozhodli uskutečnit mnoho akcí, které žáci na jiných
školách 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

Kroužky
V letošním roce máme pro naše žáky připravenou rekordní nabídku 27 kroužků,
které budou probíhat od října do května 2015. Jejich nabídku naleznete na stránkách
školy.

Projekt Pohyb a výživa
Naše škola se stala jednou z 33 pilotních škol, na kterých se realizuje projekt
Pohyb a výživa. Cílem projektu je zvýšit pohybovou aktivitu žáků nejen ve škole,
ale hlavně po skončení vyučování. Dalším cílem je zlepšit osvětu mezi žáky po
stránce výživy a zlepšit jejich stravovací návyky. Projekt je zaměřen na žáky 1.
stupně. Více informací obdrží rodiče na třídních schůzkách.

Škola využívá nové prostory
Na konci dubna letošního roku došlo k přestěhování ZŠ Waldorfské do Přívozu.
Prostory byly vymalovány a od 1.9.2014 již slouží naší škole. Do nových prostor se
nastěhovaly 1. třídy, družina, žákovský parlament apod. Žáci mají lepší prostorové
podmínky ke své výuce. Vznikly nové učebny, herna hlavolamů či herna pro děti
z družiny. Více prostoru jsme už potřebovali.

Ukončené projekty
Na konci června jsme úspěšně ukončili projekt Malého školního arboreta
uprostřed sídliště a také projekt Comenius. Ten vyvrcholil partnerskou schůzkou
v Ostravě, kdy jsme přivítali žáky a učitele z Polka, Turecka, Bulharska a Španělska.
Během 5-ti dnů hosté navštívili Dolní oblast Vítkovic, Pustevny či pěkná místa na
Ostravici. V současné době připravujeme další projekt. Doufáme, že uspějeme.
Nevyužitý pozemek pod okny družiny se podařilo, díky dotaci
Revolvingového fondu MŽP, přetvořit na školní arboretum. Během uplynulého
školní roku zde žáci se svými pedagogy vytvořili okrasnou zahradu, ve které najdete
okrasné stromy, keře, byliny i zeleninu.
Stejně tak byl upraven pozemek v prostorách po ZŠ Waldorfské. Vzniklo tak
další zajímavé místo s množstvím rostlin, kterému už neřekneme jinak, než Oáza
klidu.

Vánoční Vídeň
Po loňském nezapomenutelném zájezdu do vánoční Vídně připravujeme pro žáky
opět tuto výjimečnou akci. Zájezd má na starosti paní učitelka Bernátková, u které
se mohou žáci hlásit.

Vánoce se blíží
Vždy v průběhu měsíce října začínáme připravovat prosincový vánoční jarmark.
Těšit se můžete na krásné výrobky našich žáků, které se budou prodávat
v posledním prosincovém týdnu. K vidění bude divadelní představení a zazpívat si
můžete s naším pěveckým sborem. Otevřen bude také bufet a pro hladové něco
dobrého ugrilujeme.
Vánoční atmosféra na žáky dýchne již začátkem prosince, kdy do školy
přijde Mikuláš se svou družinou. S Mikulášem se budou moci žáci projít sídlištěm
na tradičním lampionovém průvodu.
V posledním prosincovém týdnu budeme opět vypouštět balónky s přáníčky
Ježíškovi.

Aktivně spolupracujeme s mateřskými školami
Již několik let rozvíjíme spolupráci s mateřskou školou Lechowiczova a Varenská.
Pravidelně malé předškoláky zveme do školy v rámci projektu Předškolička.
Chceme jim ukázat školu ještě dříve, než do ní oficiálně nastoupí. Máme pro ně
připraveno mnoho aktivit, aby byl přechod do školy plynulý a děti už prostředí
znaly.
Kromě toho se děti z MŠ účastní Drakiády na našem hřišti, vypouštění
balónků či dětského dne. Připravenou pro ně máme také tělocvičnu a bazén.

Twinningový projekt s názvem Cesta za poklady…

PRIVÁTNÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PORADNA

Cesta za poklady… je název nového eTwinningového projektu, na kterém
budeme ve školním roce 2014/2015 spolupracovat s dětmi ze Slovenska ze
Základní školy Janka Matúšku v Dolném Kubíně. Zúčastní se ho žáci 6.
ročníků, kteří o práci na projektu projevili zájem. Během celého školního
roku se vydáme na cestu do neznáma, za hledáním pokladů. Pokladem
nemusí být jen cennosti, ale i nové zkušenosti, radostné zážitky, nové
vědomosti a získaná přátelství. Chceme se vzájemně podělit o bohatství
našich regionů (památky, osobnosti, příroda) a zprostředkovat je žákům
zajímavým způsobem (s využitím ICT).
Cílem projektu je vést žáky k lásce k vlasti, k poznávání kulturního dědictví.
Seznámit je s lidovými tradicemi, historií, uměním, literárními osobnostmi
našich regionů. Také je budeme směřovat k tomu, aby se naučili prezentovat
své práce.
Doba realizace projektu je naplánovaná na celý školní rok. Nejprve se
musíme vzájemně seznámit, poznat své kamarády, jejich školu, město a
region, kde žijí. Dále budeme postupně odhalovat poklady, které se v našich
regionech skrývají. Mohou to být významné objekty nebo osobnosti.
Nejlepším vyvrcholením projektu by bylo společné setkání účastníků z obou
zemí.
Věříme, že se nám podaří navázat spolupráci a přátelství mezi žáky a
pedagogy, přispějeme k rozvíjení prezentačních dovedností žáků a k jejich
zdokonalování v práci s ICT.

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 se
obraťte na Mgr. Ivanu Křesťanovou.
Školní metodik prevence
Školním metodikem prevence je Mgr. Vladislava Slováková
Úřední hodiny:

úterý 12:00 – 13:00
Čtvrtek 10:00-10:45
V jiných časech dle domluvy.

Výchovný poradce
Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Jitka Magincová.
Úřední hodiny:

úterý
čtvrtek

14:00 – 15: 30
7:30 – 8:00

