Projekt Erasmus+
V letošním roce se naše škola opět rozhodla zažádat o mezinárodní projekt
Evropské unie Erasmus+, dříve pod názvem Comenius.
Název projektu tentokrát zní „Effective Communication - A Successful
Future Life“ – Efektivní komunikace – úspěšný budoucí život. Hlavním
koordinátorem je opět škola z bulharské Varny, se kterou máme velmi dobré
zkušenosti z práce na předchozím projektu Games – fun, knowledge and
friendship. Mezi další partnery byly vybrány školy z Litvy- Jelgava,
Slovenska – Bratislava, Portugalska- Montemor-o-Novo, Slovinska- Novo
město a v neposlední řadě opět škola z polské Pszczyny.
Komunikace hraje v dnešním životě významnou roli. Je to most, který
spojuje lidi k sobě. Ale ví lidé, jak správně komunikovat? Mnozí z nás věří,
že se nejedná o komplikovaný proces a o přenosu informací a způsobu
předání jasné zprávy nebo myšlenky příliš nepřemýšlí. Ale komunikace,
stejně jako jakákoli jiná dovednost, vyžaduje procvičování a učení se určitým
specifickým pravidlům. Celý projekt je rozplánován na 3 roky a naplánovaná
je spousta zajímavých aktivit pod vedením pedagogů či externích odborníků,
nechybí ani návštěvy zahraničních škol, kde si děti mohou vyzkoušet nabyté
znalosti anglického jazyka přímo v praxi a samozřejmostí je také návštěva
všech spolupartnerů na naší škole.
Tento projekt má velký potenciál a věříme, že naše žádost bude přijata.
Výsledky schválených projektů budou zveřejněny během měsíce června, tak
nám držte palce, ať můžeme v novém školním roce 2015/2016 začít s jeho
realizací.

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 2015. Najdete v něm mnoho
zajímavých informací, které se týkají života naší školy, toho, co nás čeká. 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.
Mgr. Jan Veselý
ředitel škol

Ze života Žákovského parlamentu - adopce na dálku ukončena
Před dvěma lety zástupci Žákovského parlamentu přišli s nápadem,
abychom v rámci adopce na dálku finančně podpořili vybrané dítě z některé
z rozvojových zemí. Po dobrých zkušenostech s Občanským sdružením
ADRA jsme se na ně obrátili. Členové parlamentu si vybrali tehdy
desetiletou Minu Pahan z Bangladéše.
Naše finanční pomoc, kterou jsme získávali díky Tříkrálovým sbírkám,
umožnila po dobu dvou let pokrýt výdaje za školné, školní pomůcky, školní
uniformu a jedno teplé jídlo denně. Z Bangladéše jsme od Miny pravidelně
dostávali její aktuální fotografie, psala nám dopisy a také posílala
vysvědčení, abychom věděli, jak dobře studuje. V březnu naše dvouletá
adopce byla ukončena.
Jsme rádi, že jsme mohli tímto způsobem podpořit vzdělání chudé
bangladéšské dívenky, která se rozhodně nemá tak dobře jako my.
I nadále se chceme věnovat charitativním projektům, uvažujeme, o zapojení
do projektu DOBRÝ ANDĚL, abychom pomohli nemocným dětem. Velké
díky patří samozřejmě vám, všem rodičům, kteří nás v těchto aktivitách
podporují.

Projekt "Rodilí mluvčí do škol"
V letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu Rodilí mluvčí do
škol. Tento projekt připravilo a realizuje Gymnázium, základní škola a
mateřská škola Hello s.r.o., člen skupiny Hello. Díky tomuto projektu
dochází na naši školu od listopadu 2014 lektorka Jie Verešová pocházející
z Číny. Jie se účastní hodin anglického jazyka na druhém stupni a společně
s našimi vyučujícími realizuje výuku angličtiny. Hodiny s Jie jsou pro žáky
naší školy velkým přínosem, neboť jsou odkázáni na své nabyté znalosti
anglického jazyka a Jie s nimi komunikuje pouze anglicky. V hodinách žáci
procvičují slovní zásobu, opakují si gramatické jevy a taky hrají jednoduché
hry.

Další aktivita v rámci tohoto projektu je určena nám – vyučujícím. Vybraní
vyučující již absolvovali Workshop CLIL (CLIL je vyučovací metoda, při
které je školní předmět vyučován v cizím jazyce), na kterém nás lektorky
seznámily s metodou CLIL, na praktických příkladech jsme viděly, jak
vypadají materiály pro výuku touto metodou a nakonec si samy zkusíme
pracovní list vytvořit.

Projekt
„Cesta do světa jazyků - rozvíjení čtenářské gramotnosti“
Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu VÍTKOVICE
STEEL získala naše škola finanční prostředky pro realizaci projektu „Cesta
do světa jazyků - rozvíjení čtenářské gramotnosti“. Díky této finanční
pomoci můžeme zakoupit do anglického koutku naší školní knihovny mnoho
zajímavých knížek. Na své si přijdou opravdu všichni. Pro žáky 1. stupně
budou zakoupeny pohádkové knížky, které jsou psané jednoduchou
angličtinou a jsou doplněny o krásné barevné obrázky, žáci 2. stupně se
mohou těšit na zjednodušenou anglickou četbu, při jejímž čtení mohou
rozvíjet svou znalost slovní zásoby a rovněž si mohou procvičit anglickou
gramatiku. V neposlední řadě budou pro školu zakoupeny slovníky a
gramatické cvičebnice, které budou využívány vyučujícími na hodinách
anglického jazyka a anglické konverzace.
Veškeré knihy budou žákům samozřejmě k dispozici a bohaté využití najdou
knihy rovněž v odpoledních kroužcích. Pro zvídavé žáky budou do budoucna
k dispozici i zajímavé knihy pojednávající o reáliích anglicky mluvících
zemí, DVD a encyklopedie. Máte se opravdu na co těšit. A Nadačnímu fondu
Vítkovice Steel patří náš velký dík!

Kdo si hraje, nezlobí.
Podpora přírodovědného a technického vzdělání na
středních a základních školách Moravskoslezského kraje
Naše škola v tomto školním roce pokračuje v projektu ,,Podpora
přírodovědného a technického vzdělání na středních a základních školách
Moravskoslezského kraje“, v jehož rámci by se naši žáci měli více seznámit s
technickými obory, lépe jim porozumět a věnovat se jim i v dalším studiu na
střední škole. Každý čtvrtek dochází pravidelně 20 žáků 9. A třídy na SPŠei
Kratochvílova v Ostravě v rámci výuky pracovních činností. Výuka probíhá
v modernizovaných učebnách, kde se učí pájet, řezat, zapojovat obvody,
měřit fyzikální veličiny a mnoho dalšího.
Od pondělí 16. 3. do čtvrtka 19. 3. se 20 žáků naší školy účastnilo velice
zajímavého tematického výjezdu v rámci tohoto projektu, v jehož průběhu se
žáci seznámili s několika podniky a muzei. Navštívili jsme firmy IVECO,
ABB, Škoda-auto a další zajímavá místa jako letiště Václava Havla, Národní
technické muzeum v Praze a nezapomenutelnou a dětmi oblíbenou
iQLANDII.
Tímto v tomto školním roce nekončíme, čekají nás dva dny vzájemného
učení na SPŠei Kratochvílova, kde si pro nás připraví učitelé a studenti
zajímavé a naučné hodiny. V květnu se potom může 40 žáků těšit na
workshop, který proběhne na hotelu Sepetná v Beskydech. Obdobný pobyt
jsme absolvovali již minulý rok a měl velký úspěch.

Volný čas dětí slouží k relaxaci, zábavě, odpočinku, napomáhá k udržování a
navozování sociálních vztahů. Pravidelná celoroční zájmová činnost dětí je
důležitou součástí jejich rozvoje. Dítě by mělo mít kolem sebe dobrou partu
vrstevníků. Již třetím rokem paní učitelka Popalová a Nikolova pracují
s žáky prvních tříd v kroužku -Kdo si hraje, nezlobí. Snahou paní učitelek je
navodit v kroužku každé pondělí pohodovou atmosféru. Děti se zabývají
výtvarnými aktivitami, tvořením nejrůznějších výrobků z papíru, rády
zpívají, staví s legem, kostkami nebo hrají nejrůznější kolektivní hry.
Využíváme i interaktivní tabuli. Holky i kluci si rádi zatančí se známou
zpěvačkou Míšou Růžičkovou nebo se podívají na pěknou pohádku či film.
Paní učitelky posilují mezi dětmi vzájemné kladné vztahy, učí je
komunikovat bez emocí a hádek. Děti si přicházejí do kroužku odpočinout
po dopolední práci ve vyučování a odcházejí spokojené a s novými zážitky.

Projekt - Education For Business
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu s názvem Education
For Business, který organizuje nezisková organizace Euforall o. s. Aktivity
projektu jsou realizovány formou kroužku pro žáky sedmých až devátých
tříd. Zapojení žáci se pod vedením vyučujících R. Duží a K. Tabáška
rozdělili do čtyř skupin – mikropodniků, tematicky zaměřených na
zpracování audia, videa, 2D a 3D grafiky. Zpočátku jsme se ovšem všichni
společně věnovali seznámení se základy podnikání. Součástí této fáze byla
také velmi zajímavá exkurze do ČSOB a České pošty v Ostravě, kde jsme se
podívali zblízka do míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou.
V současné době se v jednotlivých skupinách učíme vytvářet a zpracovávat
multimediální obsah. Využíváme k tomu stávající vybavení školy a také nové
technické prostředky, dodané firmou Euforall. S náročnými technologiemi a
postupy nám pomáhají také odborníci – lektoři Euforallu, se kterými se
setkáváme co 14 dní. Výsledky naší tvorby rádi předvedeme na konci
školního roku na závěrečné soutěži v Olomouci, ale také nás těší, že mnohé
z toho, čemu se v rámci projektu naučíme, můžeme využívat i v běžném
životě

Londýn 2015!
V příštím školním roce bude naše škola pořádat pro žáky 2. stupně poznávací
zájezd do Londýna. Tento zájezd se uskuteční v září, bude 5-ti denní a
uvidíme spoustu krásných míst. Přepravovat se budeme autobusem,
ubytováni budeme v hotelu. Cílem našeho zájezdu bude hlavní město
Spojeného království Londýn, ale ještě než do něj dorazíme, navštívíme
cestou hlavní město Francie Paříž, kde si prohlédneme Vítězný oblouk,
katedrálu Notre Dame, poplujeme lodí po Seině a chybět nebude ani
velice známá Eiffelova věž. V Anglii se projdeme krásným městem
Canterbury, prohlédneme si katedrálu, dále navštívíme královský Windsor,
zajedeme se podívat do univerzitního města Oxford, kde budeme moci
navštívit slavnou jídelnu, kde se natáčel Harry Potter a nakonec nás čeká
prohlídka Londýna. Podíváme se na Big Ben, London Eye, shlédneme
Buckinghamský palác, ve kterém sídlí královna Alžběta II.
Z dotace Statutárního města Ostravy, získal Nadační fond Žáci ZŠ Gen. Píky
13A, Ostrava finanční příspěvek z oblasti „Doplňkové výukové programy
pro děti mateřských škol a žáky základních škol “na projekt: „I want to learn,
I want to get to know- Chci se učit, chci poznávat“. Získané prostředky
chceme použít na poznávací zájezd žáků do Londýna. Do odjezdu se budeme
snažit získat ještě další prostředky z jiných grantů, aby poznávací zájezd byl
finančně dostupnější.
Bližší informace obdrží žáci u paní učitelky Onderkové a Bernátkové po
velikonočních prázdninách. Zájemci se již teď mohou hlásit.

EVVO
Co se skrývá pod touto tajuplnou zkratkou? Spousta dětí neví. Neví to i
někteří dospělí, ale v naší škole už snad každý zjistil, že EVVO je poznání i
hra v jednom. Někdy legrace, jindy vážná věc vyžadující zamyšlení týkající
se nás i přírody. Oficiální název tedy zní environmentální výchova, vzdělání
a osvěta. Jak probíhá u nás?
Především v souladu s několika programy, do nichž jsme zapojeni. Prvními
jsou mezinárodní projekty Ekoškola a Litter Less. Jejich hlavním cílem je,
aby žáci snižovali ekologický dopad školy či svého jednání na životní
prostředí a zlepšili prostředí ve škole i jejím okolí. Žáci analyzují ekologický
stav školy a plánují opatření, která v průběhu roku realizují. Průběžně se ve
výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy).
V rámci kampaně Litter Less jsme obdrželi pro rozvoj environmentálního
povědomí finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Dalším programem je celostátní Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, jehož
prostřednictvím si prohlubujeme znalosti v oblasti třídění a recyklace
odpadů. Vztah dětí k životnímu prostředí se zde rozvíjí formou tematických
her, praktických činností, ale také přímou účastí na sběru použitých baterií a
vysloužilého drobného elektrozařízení.
V průběhu školního roku jsme absolvovali spoustu akcí zaměřených na
ekologii. Zmiňme zde alespoň některé. Že nám není osud přírody lhostejný,
dokládají i sbírky, jejichž záměrem bylo zkvalitnit životní podmínky
živočichů v ostravské ZOO a útulku opuštěných zvířat v Třebovicích. Na
podzim jsme si připomněli Mezinárodní den Ekoškol, po novém roce
proběhla celoškolní sběrová akce zaměřená na poškozené elektrospotřebiče a
projekt ke Světovému dni vody.
K dalším aktivitám naplňujícím myšlenky udržitelného rozvoje řadíme
spolupráci s různými organizacemi a sdruženími, které poskytují ekologicky
zaměřené výukové programy. Příkladem je Rozchodník, ZOO, Ostravské
muzeum, Planetárium či OZO Ostrava. O všem na poli EVVO se ostatně
můžete přesvědčit sami na našich webových stránkách v sekci EVVO či
v Magazínu školy.

