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Erasmus+ na naší škole
Projekt Erasmus +, do kterého se naše škola zapojila, má za sebou již půl
roku a v jeho rámci proběhlo mnoho různých aktivit. Na první partnerskou
schůzku, která se konala v polské Pszczyně, jsme připravili se žáky základní
pravidla dobré a úspěšné komunikace. V prosinci ve škole proběhl sobotní
workshop s psycholožkou PhDr. Evou Grandischovou, která si s dětmi, jejich
rodiči a učiteli povídala o tom, co je komunikace, s jakými druhy
komunikace se mohou potkat a jaké zásady je třeba dodržovat, ať už
komunikují mezi sebou dospělí, rodiče s dětmi nebo učitelé a jejich žáci.
Součástí Vánočního jarmarku byla i kulinářská výstava. Díky finančním
prostředkům, které přinesla, mohli žáci podpořit nadaci Dobrý anděl.
V novém roce jsme také nezaháleli, na další partnerskou schůzku máme
připravena témata - jak dobře komunikovat a jak bojovat se šikanou ve škole.
V průběhu měsíce ledna a února proběhl „Kariérní měsíc“ věnovaný volbě
povolání, který organizovala výchovná poradkyně, Mgr. Jitka Magincová.
V jeho průběhu žáci devátých ročníků navštívili několik středních škol
v Ostravě a Úřad práce. Někteří rodiče dokonce navštívili vybrané třídy, aby
dětem povyprávěli o svém studiu a povolání, ke kterému je vzdělání zavedlo.
V neposlední řadě se žáci nejvyšších tříd zapojili do soutěže Řemeslo má
zlaté dno, v níž si vyzkoušeli a zasoutěžili si v několika tradičních řemeslech.

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 2016. 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 školy

Ze života Žákovského parlamentu
- ZDE STUDUJÍ A PRACUJÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ
Hrajeme si s eTwinningem – celoroční projektová hra k 10.
výročí eTwinningu
Pod názvem eTwinning se skrývá mezinárodní spolupráce škol
prostřednictvím ICT nástrojů. V roce 2015 slavil neuvěřitelných
10 let své existence!! Naše škola je do této mezinárodní aktivity
zapojena už sedmým rokem.
V loňském školním roce jsme se zúčastnili projektu - celoroční
hry, jejímž cílem je zábavnou formou propagovat aktivitu
eTwinning v roce jejího desátého výročí, motivovat žáky
k využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve
výuce, zapojit je do mezinárodní spolupráce on line a zároveň
zvýšit povědomí žáků o bezpečném využívání internetu a
sociálních sítí.
Hra byla zahájena v únoru a skončila v říjnu, kdy vyvrcholily oslavy 10.
výročí eTwinningu. Hra se skládala z deseti úkolů pro zapojené týmy, které
byly postupně zveřejňovány na webu. Za splnění úkolu tým obdržel jeden
virtuální odznak, cílem bylo získat všech deset odznaků. Náš tým, složený
z žáků sedmého ročníku, se velmi dobře vypořádal se všemi úkoly. Po
úspěšném zvládnutí každého úkolu jsme získali odznáček a tím pádem jich
máme na našem kontě deset. Zařadili jsme se tak mezi školy, které
bezproblémově splnily zadání všech úkolů.
Oslavy 10. výročí vyvrcholily na podzim na celorepublikové konferenci
v Praze, kde se sešli všichni učitelé, kteří do tohoto projektu byli zapojeni.

Před rokem zástupci Žákovského parlamentu přišli s nápadem, že se naši
žáci i učitelé mohou stát dobrými anděly a budou spolupracovat s nadací
Dobrý anděl. Členové parlamentu vybrali tehdy dvě rodiny, které pomoc
dobrých andělů potřebují. Finanční pomoc, kterou získáváme díky
Tříkrálovým sbírkám a díky sbírkám třídních kolektivů, umožňuje vybraným
rodinám pomáhat. Ze získaných finančních prostředků podporujeme celý rok
tyto dvě rodiny, kterým každý měsíc posíláme finanční příspěvek 300 Kč.
Každá třída má také andělskou nálepku na dveřích, symbol Dobrého anděla
je i na našich webových stránkách. A to přece znamená, že ve všech třídách
je plno dobrých andělů, kteří jsou připraveni pomoci druhým.
I nadále se chceme věnovat charitativním projektům, abychom pomohli těm,
kteří pomoc potřebují. Velké díky patří samozřejmě vám, všem rodičům,
kteří nás v těchto aktivitách podporujete.

Kdo si hraje, nezlobí.
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.

Environmentální výchova
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.

Projekty z EU
Ke konci roku 2015 jsme úspěšně ukončili dva projekty financované z ESF
při Evropské unii. V prvním projektu se mohli žáci a učitelé jazykově
vzdělávat v zahraničí. Druhý se zaměřil na podporu pracovních činností a
jazykového vzdělávání formou blended learningu. V současné době
připravujeme další projekty, které bychom chtěli zaměřit na zlepšení
komunikace žáků v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní
vědy či na schopnost práce s digitálními technologiemi. Chceme například
vybudovat v prostorách školy zimní zahradu, ve které bychom mohli
pěstovat rostliny, tropické dřeviny či ovoce a zeleninu i v zimních obdobích.
Zaměřit se také chceme na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro
které bychom rádi pořídili praktické pomůcky a potřeby a uzpůsobili učebny
jejich potřebám.

V souvislosti s environmentální výchovou se nám v letošním školním roce
podařilo opět udělat kus práce. S krajinou vzdálenou našemu městu jsme
měli možnost se seznámit při exkurzích v Anglii či Polsku, ozdravných i
lyžařských pobytech. O přírodu se zajímáme stále, což dokládají různé akce i
projektové dny. Připomněli jsme si např. Světový den stromů, pomohli
opuštěným zvířatům v útulku, podpořili instalací budek život ptáků žijících
nejen na našem sídlišti, ale i finanční sbírkou jsme polepšili těm
cizokrajným, kteří se vyskytují v ostravské zoo. Snaha o zmenšení dopadu
našeho chování na životní prostředí se projevuje při práci na mezinárodních
programech Ekoškola a Litter Less mj. také vštěpováním důležitosti třídění
odpadů. Velký ohlas, především mezi žáky prvního stupně, mělo připojení
k celorepublikové kampani Věnuj mobil, jejímž cílem je opětovné využití
surovin z vysloužilých telefonů. Během jednoho týdne jsme vybrali přes 130
přístrojů. Žáci druhého stupně si připravili pro své mladší spolužáky
osvětovou kampaň na téma recyklace obohacenou i o divadelní scénku, jejíž
scénář sami napsali. Čekají nás projektové dny ke Světovým dnům vody a
Země a spoustu dalšího poznávání, o kterém Vás budeme informovat nejen
prostřednictvím webových stránek školy.

Sportovně poznávací a pobytový kurz v Bulharsku
Září roku 2016 bude opět ve znamení sportovně poznávacího a pobytového
kurzu v Bulharsku. Kurz se uskuteční začátkem září ve dnech 8. – 17.9.2016.
Předpokládaná částka na žáka je 5.500,-Kč, a to zejména díky sponzorům,
které se nám podařilo zajistit. V této chvíli máme kurz téměř plně obsazený.
Ke konci června plánujeme schůzku, na které se rodiče dozví poslední
informace před zářijovým odjezdem.

