Erasmus +
Po velmi úspěšné spolupráci v rámci projektu Comenius se naše škola
zapojila do přípravy nového projektu Erasmus+, což je nový vzdělávací
program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a
mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a
mládeže. Našimi partnery byli kolegové z předchozího projektu – školy
z polské Pszczyny a bulharské Varny. Díky kvalitní práci přípravného týmu
byl projekt schválen, proto se budou naši žáci a učitelé věnovat od září 2015
do června 2018 tématu efektivní komunikace jako základu úspěchu
v budoucím životě. Společně s námi a již výše zmíněnými školami se do
projektu zapojí i školy ze slovenské Bratislavy, lotyšské Jelgavy, slovinského
Novo mesta a portugalského Montemor-o-Novo. Díky projektu budou mít
žáci i učitelé možnost také poznat kulturní odlišnosti a zvyklosti
v jednotlivých partnerských zemích, ale především si procvičit znalost
anglického jazyka a jeho využití mimo školní třídu. Součástí projektu je i
úzká spolupráce s rodiči našich žáků, proto doufáme, že se do těchto aktivit
zapojíte společně se svými dětmi a námi.
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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 2015.

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 2015. 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

Hodina pohybu navíc
Již několik let jsou v nabídce kroužků naší školy pohybové hry pro žáky 1. až
3. tříd. Každý rok je o ně velký zájem.
Děti mají vlastně ihned po vyučování 1 hodinu tělesné výchovy navíc. I proto
jsme letos zařadili tyto hodiny do projektu „Hodina pohybu navíc“.
Tyto hodiny jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj dětí. Hrajeme
různé hry, honičky. Rozvíjíme obratnost na překážkových drahách. Velkou
pozornost věnujeme míčové průpravě a základům různých kolektivních her.
Občas také závodíme.
To, že máme vždy mnoho zájemců o tyto hodiny, znamená, že to děti baví,
mohou se po celodenním sezení ve škole vyběhat a vyřádit.
Mgr. Věra Šonovská

Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky do Londýna
se uskuteční ve dnech 3.-.9.10.2015. Program tohoto zájezdu bude velice
rozmanitý. Žáci se během dopoledne zúčastní výuky anglického jazyka
v rozsahu 9 vyuč. hodin (po 3 dny 3 hodiny výuky) a zbývající čas budeme
věnovat poznávání samotného Londýna a okolí. Navštívíme Brighton a
tamější nejstarší akvárium na světě Sea Life Centre, molo Brighton Pier,
královské město Windsor a okolí, Legoland se spoustou zábavných atrakcí,
univerzitní město Oxford a slavnou Christ Church College, Stratford a
rodný dům Williama Shakespeara, projedeme se lodičkou po řece a
v Londýně nevynecháme určitě Big Ben, London Eye, Tower of London,
Tower Bridge, Greenwich.

Nabídka kurzu anglické konverzace s rodilým mluvčím
Na základě loňské spolupráce naší základní školy s jazykovou školou Hello
na projektu Rodilí mluvčí do škol přichází JŠ HELLO s výhodnou nabídkou
kurzu anglické konverzace s rodilým mluvčím pro žáky naší školy. Výuka
bude probíhat v prostorách naší školy. V nabídce jsou dva kurzy. První kurz
je určen pro žáky 1.- 4.ročníku 1x týdně 60 min. 1 250Kč / pololetí nebo
2 350Kč / rok. Druhý kurz je určen pro žáky 5.- 9. Ročníku 1x týdně 90 min
1 750Kč /pololetí nebo 3 350Kč /rok. Letáčky s bližšími informace jsou
k dispozici u paní učitelky Onderkové.

Aktivně spolupracujeme s mateřskými školami
Základní škola Gen. Píky poskytuje potřebné zázemí pro vzdělávání všech
žáků od 1. roč. až 9. roč. Pedagogové se každodenně zamýšlí nad tím co
ještě ve své práci vylepšit, jak obohatit výuku, aby žáci byli spokojeni, aby
platilo ,,ŠŤASTNÝ ŽÁK, KTERÉHO UČÍ ŠŤASTNÝ UČITEL“. Kromě
plnění předepsaných osnov v každém ročníku se učitelé snaží obohatit
žákům pobyt ve škole v dopoledních i v odpoledních hodinách nejrůznějšími
akcemi. K zdařilým patří např. drakiáda, Mikuláš, Vánoční jarmark,
vypouštění balónků Ježíškovi, karneval, Den rodin, Den dětí, Den Země,
ozdravné pobyty pro mladší i starší děti. Během školního roku se žáci
zapojují do nejrůznějších soutěží, navštěvují kroužky. Žáci druhého stupně
využívají pestrou nabídku exkurzí Střediska volného času Korunka. Velmi
oblíbené jsou projektové dny s různorodým zaměřením, kterých se
zúčastňují i rodiče a prarodiče. Každoročně žáci prvního stupně získávají
nové poznatky při zábavném vyučování v OZU. Nezapomínáme ani na sport
a hlavně plavání v bazénu, který je součástí naší školy. Spolupracujeme
s místními MŠ. Předškoláci mají každoročně možnost navštívit vyučování
v první třídě, seznámit se s novým školním prostředím. Celý školní rok
spolupracujeme s rodiči, aby se cítili partnery školy ve společném zájmu o
dítě.

Vánoční zájezd do Krakova
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase organizujeme zájezd, abychom
dětem přiblížili atmosféru Vánoc v některém jiném, pro nás, co se týká
vzdálenosti, dostupném evropském městě. Po dvou návštěvách Vídně jsme
pro tento rok zvolili Krakov.
Toto krásné historické město bylo po dlouhá staletí centrem polského
království a polské dějiny jsou s historií českého státu velmi úzce propojeny.
Všechny námi organizované výjezdy jsou zároveň poznáním historie na
vlastní oči.

Přírodopis v přírodě
Ve výuce přírodopisu se snažíme dětem přiblížit co nejvíce opravdovou živou
přírodu, protože chceme, aby ji lépe poznávaly i chránily.
Každý rok využívá naše škola nabídku exkurzí a vzdělávacích akcí Střediska
volného času „Korunka“.
S žáky vyrážíme na exkurze k Polaneckým rybníkům, do rezervace
„Rezavka“ ve Vyškovicích, aby si rozšířili znalosti z přírodopisu.
Pozorujeme, spousty vodních ptáků v jejich přirozeném prostředí, chytáme
žáby, pozorujeme vodní organismy a poznáváme rostliny okolo rybníka i na
loukách.
V minulém školním roce jsme využili nabídku nově otevřené expozice na
záchranné stanici živočichů v Bartošovicích. Tam jsme viděli většinu našich
dravců, sov i jiných ptáků.
Jako novinku jsme zařadili do výuky poznávání nejvyšší hory Beskyd – Lysé
hory a její přírody - s průvodci a výukovým programem.
Velmi podnětné jsou pro nás také výukové programy v ZOO Ostrava.
Účastníme se také přírodovědných soutěží pořádaných SVČ Korunka, ZOO
Ostrava, biologické olympiády.
Naši žáci vyjíždějí každý rok na ozdravné pobyty a i tam se s nimi
snažíme poznávat okolní přírodu, nově i s využitím tabletů, fotoaparátů a
následné tvorby prezentací. V těchto aktivitách chceme pokračovat i v tomto
školním roce Mgr. Věra Šonovská

Nadační fond
I letos bude při naší škole fungovat Nadační fond, s jehož pomocí již několik
let přispíváme na financování různých školních aktivit. Prostředky, které
jsme od vás a sponzorů získali, používáme na podporu těchto akcí a činností:
· nákupu sladkých a věcných odměn u mnoha soutěží
· ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu
· částečné úhradě nákladů na exkurze, ozdravné pobyty, sportovně turistické
kurzy, lyžařské kurzy, školní výlety apod.
· nákupu upomínkových předmětů pro žáky 1. a 9. tříd
V průběhu měsíce září a října vás opět požádáme o příspěvek do Nadačního
fondu,
který činí minimálně 100,-Kč na jedno dítě na školní rok 2015/2016.
Děkujeme
Vám za podporu.

Školní metodik prevence

úřední hodiny:

Mgr. Vladislava Slováková
( 2.poschodí/ č.dveří 320 )
středa
7:30 – 7:50
čtvrtek 12:00 – 13:00
(jinak dle domluvy)

Výchovný poradce

úřední hodiny:

Mgr. Jitka Magincová
(2.poschodí/č.dveří 313)
úterý 14:00 – 15:30
čtvrtek 7:30 – 8:00

Název:

Environmentální výchova
má nezastupitelnou úlohu v dnešní společnosti. Také naše škola, podílející se
na všestranném rozvoji žáků, je vedle kvalitní výuky jazyků, výpočetní
techniky, tělesné výchovy a uměleckých oborů zaměřena na vštěpování
důležitosti udržitelného rozvoje a environmentální pojetí vzdělávání.
Dlouhodobě jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola, jehož
cílem je postupná ekologizace provozu školy prostřednictvím působení žáků
na své okolí. Zároveň se snažíme o rozvoj poznatků, vědomostí a dovedností,
které jsou klíčem k pochopení rovnováhy v přírodě.
Důležitou úlohu
při řízení činnosti v rámci Ekoškoly má Ekotým tvořený zástupci žáků,
učitelů, správních zaměstnanců i vedení školy, který podporuje a umožňuje
ekologické aktivity realizovat. Co všechno se nám podařilo v minulém
školním roce si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. I v
letošním roce nás tedy čeká v této oblasti nejenom práce, ale i zábava a
objevování v průběhu vyučování, projektových dnů, při zvelebování školní
zahrady, na exkurzích, soutěžích i sportovně poznávacích pobytech v ČR i
zahraničí. Nadále budeme podporovat živočichy žijící v ZOO. V případě, že
budete mít zájem se k našim snahám připojit, není nic snadnějšího, než se
obrátit na koordinátora EVVO. Budeme se těšit.
Mgr. Iveta Novotná

Kroužky
V letošním roce máme pro naše žáky připravenou nabídku 30 kroužků,
které budou probíhat od října do května 2016. Jejich nabídku naleznete na
stránkách školy.

Ročník:

Doba:

Vede:

Zdravotně - dopravní

4.a 5. ročník

středa

Den:

13:00-13:45

Mgr.Ganišinová

Volejbal dívky-SK

4.a 5. ročník

pondělí,středa

14:00-15:00

Mgr. Lapčík

Ekotým

2.-9.ročník

středa

14:00-15:00

Mgr.Jurenková,Mgr.Novotná

Plavání-SK

1. stupeň

středa

14:15–15:00

Mgr. Hemžalová

Plavání-SK

2. stupeň

středa

15:00–15:45

Mgr. Hemžalová

Stolní tenis po I.stupeň

2.-5.roč

úterý

13:30-14:15

Mgr.Mikuš

Pohybové hry pro nejmenší

2. ročník

středa

11:50-12:35

Mgr. Šonovská

Pohybové hry pro nejmenší

3. ročník

středa

12:45-13:30

Mgr. Šonovská

Kdo si hraje nezlobí

1. ročník

pondělí

12:45–13:30

Mgr. Popalová, Mgr. Frischer.

Keramika I.

2.-4.ročník

pondělí

15:00–16:30

p. Buláková

Keramika II.

2. roč+2.stu.

středa

13:00–15:00

p. Zedková

Keramika IV.

1.-2.ročník

čtvrtek

15:00–16:00

p. Smazová

Keramika III.

3. ročník

pondělí

12:45-13:45

Mgr. Honlová

Basketbal-přípravka

1.-3.ročník

pondělí,středa

15:00-16:00

Mgr.Dostálová

Logopedie

1.a 5. ročník

středa

12:45-14:00

Mgr. Musilová

Výtvarný kroužek

2.- 9. ročník

pondělí

13:45–14:45

Mgr. Hlaváč

Míčové hry pro 1.roč

1. ročník

čtvrtek

11:50-12:35

Mgr. Demeterová

Malá gymnastika-SK

2.-4. ročník

úterý

12:45–13:30

Dopravní výchova

5.- 7. ročník

2. pololetí

Školní časopis

4.-9.ročník

1 x měsíčně

Pěvecký sbor

2.-9.ročník

úterý

13:00-15:00

Štenberk,Michnová,Kolářová

Kopaná- dívky

2.stupeň

středa

14:00-15:00

Mgr.Tabášek

Kopaná- chlapci

2.stupeň

pondělí

14:00-15:00

Mgr.Tabášek

Dámský klub

3.ročník

středa

13:00-14:00

Mgr.Nikolova

Cvičení s hudbou

4.-5.ročník

Čtení hrou

3.-4.ročník

čtvrtek

13:00-14:00

Taneční kroužek

1.-2.ročník

Mgr.Hladíková,Nikolova

Pohybové hry

4.-5.ročník

Mgr.Hladíková

Joginci

1.-3.ročník

Aj konverzace

6.-9.ročník

Mgr. Demeterová
Mgr. Nikolova
Mgr.Ganišinová

Mgr.Burková
Mgr.Mydlářová

Mgr.Fianová,Michnová
pondělí

14:00-14:45

Mgr.Robková

