Pomoc Moravskoslezskému spolku na ochranu
zvířat
Milí rodiče, letošní rok byl nezvykle velký nárůst případů týraných a
opuštěných zvířat. Z tohoto důvodu se Moravskoslezský spolek na ochranu
zvířat ocitl v existenční krizi. Proto jsme se rozhodli uspořádat finanční
sbírku. Žáci několikrát obejdou do konce září všechny třídy, případně můžete
příspěvek odevzdat u p.u. Krakowczykové. O záslužnosti tohoto spolku se
můžete přesvědčit na jejich stránkách www.mssoz.cz nebo na jejich
facebookových stránkách. Nebuďme lhostejní vůči cizímu utrpení, každá
koruna se počítá a dobrý skutek také.

Školní metodik prevence
Mgr. Vladislava Slováková
(2.poschodí/č.dveří 320)
úřední hodiny: pondělí 12:00 – 12:30
čtvrtek 7:30 – 7:50
(jinak dle domluvy)

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Magincová
(2.poschodí/č.dveří 313)
úřední hodiny: úterý 14:00 – 15:30
čtvrtek 7:30 – 8:00
(jinak dle domluvy)
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Vážení rodiče,
Dostává se Vám do rukou první číslo Školního zpravodaje naší základní
školy ve školním roce 2018/2019. Je toho opravdu hodně, o čem bychom
Vás chtěli informovat. Vše se bohužel do tohoto zpravodaje nevejde.
Sledujte proto web školy a facebookový profil, kde se dozvíte víc.
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy

Oslavy 100. výročí republiky na ZŠ Gen. Píky
V letošním roce se zapojí naše škola do celorepublikových oslav stého výročí
republiky. Ve vestibulu školy je instalována výstava, která dokumentuje
významné mezníky existence obnoveného samostatného státu. Jednotlivé
historické etapy našich dějin budou v rámci projektového dne představeny
žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně a staršími žáky. Na tomto projektu začali žáci
pracovat již v květnu a červnu, nyní přípravy vrcholí. Připravují se kostýmy,
dokumenty a další materiály. Projektový den proběhne na škole dne 9.10.
2018. Žáci všech tříd vystoupí v rámci školní akademie, která se uskuteční
24. 10. 2018 v Domě kultury města Ostravy. Zveme všechny rodiče a další
rodinné příslušníky.

Vánoční jarmark
13. prosince se všichni můžete těšit na tradiční vánoční jarmark. Ani letos
nebude chybět prodejní výstava žákovských výrobků, taneční vystoupení,
vypouštění balónků Ježíškovi. Těšit se můžete na dobroty z grilu či teplé
nápoje.

Ozdravné pobyty
V květnu jsme podali žádost do dotačního řízení na realizaci ozdravných
pobytů přes Statutární město Ostrava. Informace, zda jsme uspěli, zatím
nemáme. V případě přidělení dotace, budeme ozdravné pobyty realizovat na
přelomu března a dubna 2019, předběžně v pohoří Jeseníky. Kapacita je
maximálně 100 žáků. V loňském roce jsme podali žádost na SFŽ a uspěli
jsme. V březnu 2019 odjede 70 žáků 2. – 3. ročníku na týdenní pobyt do
Jeseníků. Bližší informace vám přineseme na konci roku 2018.

Sportovní kurzy
Pro letošní školní rok jsme připravili dva kurzy. Ten první, turistický, se
uskuteční ve dnech 15.6. – 20.6.2019 v Tatranské Lomnici. Určen bude
zejména pro milovníky hor z řad žáků 2. stupně. Nepůjde o žádnou
vysokohorskou turistiku, ale chceme našim žákům ukázat krásy Vysokých
Tater. Ve dnech 22. – 26.6.2019 se uskuteční „ tradiční“ cykloturistický kurz
pro žáky 8. – 9. ročníku na Žermanické přehradě. Bližší informace vám
přineseme začátkem roku 2019.

Ovoce a mléko do škol
Pro tento školní rok jsme přihlásili opět všechny žáky školy do projektu
Ovoce a mléko do škol. V průběhu celého školního roku budou žáci
dostávat zdarma ovoce či zeleninu a neochucené mléčné výrobky.

Infrastruktura ZŠ

Vánoční Vídeň

Jako jedna z mála škol našeho městského obvodu jsme uspěli s žádostí o
modernizaci školní infrastruktury. Od září 2019 budou ve škole nové
moderní učebny zeměpisu, přírodopisu, učebna ICT, učebna anglického
jazyka a německého jazyka, učebna pracovních činností a vznikne také zimní
zahrada pro pěstování rostlin. Kromě toho se vybuduje nové rozvody pro
internet a bude doplněn kolem všech pavilonů kamerový systém. Celková
částka určená pro modernizaci je 10,5 mil. Kč.

Stejně jako každý rok i v tomto školním roce uspořádáme pro žáky 2. stupně
v čase adventním zájezd k našim sousedům, abychom si vychutnali
předvánoční čas a vánoční zvyky jiné země. Letos plánujeme návštěvu
rakouského hlavního města Vídně. Prohlédneme si historické centrum města,
navštívíme sídlo Habsburků Hofburg a u vídeňské radnice ochutnáme
vánoční dobroty a nakoupíme na vánočním tržišti, které svou výzdobou a
atmosférou patří k nejhezčím v Evropě. V odpoledních hodinách se
přesuneme do Schönbrunnu – letního sídla Habsburků.

Environmentální výchova
Zcela samozřejmou součástí všestranného rozvoje dětí na naší škole je také
vštěpování důležitosti udržitelného rozvoje a environmentální pojetí
vzdělávání. V květnu loňského školního roku stáli žáci i učitelé naší školy
před nelehkým úkolem obhájit mezinárodní titul Ekoškola. Ten se propůjčuje
na omezenou dobu a jeho obnova probíhá v pravidelných dvouletých, později
pětiletých cyklech. Poprvé byl titul naší škole propůjčen v roce 2016. Před
auditorskou návštěvou koordinátora programu pro ČR Sdružením Tereza
jsme obstáli a mohli tak certifikát a titul převzít v červnu opět v Senátu
Parlamentu České republiky. Na všechny ekologické aktivity, které jsme
realizovali v loňském roce, a které si můžete prohlédnout na webových
stránkách, budeme navazovat i letos. Čeká nás tedy spousta zábavných
výukových projektů, aktivit ve školní zahradě, exkurzí a pobytů po vlastech
českých i v zahraničí. Nadále budeme podporovat organismy žijící v ZOO,
proto v podzimních měsících uspořádáme ke Světovému dni živočichů
každoroční
dobrovolnou
sbírku.
V rámci
projektu
Recyklohraní
shromažďujeme ve vestibulu školy baterie a vysloužilé elektrospotřebiče. U
příslušných vyučujících dále můžete odkládat hliník a PET víčka.

Pokračujeme v projektu česko-polské
spolupráce s názvem: Život začíná tam, kde
končí Wi-Fi
Týdenní pobyt na Morávce bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci
budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her a budou
plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu
v Polsku. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením
jednotlivých koordinátorů a pedagogů. Bude se jednat o úkoly na rozvoj
důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce a týmové
strategie, komunikace, argumentace a posílení vztahů mezi účastníky.
Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v
menších skupinkách až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci.
Vrcholem bude hra Outdoor trophy. Pro účastníky bude v místě konání
zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.

Nadační fond
Nadační fond bude i v letošním roce podporovat naše žáky v zajímavých
aktivitách a soutěžích. Prostředky, které jsme od vás a sponzorů získali,
používáme k financování a poskytnutí příspěvků na tyto akce a činnosti:
· nákup sladkých a věcných odměn u mnoha soutěží
· ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu
· částečné úhrada nákladů na exkurze, ozdravné pobyty, sportovně
turistické kurzy, lyžařské kurzy, školní výlety apod.
· nákup 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 2028/19.
Děkujeme Vám za podporu.

Kroužek Malá gymnastika
Oblíbeným kroužkem mezi nejmladšími sportovkyněmi je kroužek Malé
gymnastiky. Každoročně jej navštěvuje asi 18 dívek z 1. – 5. ročníků.
Děvčata se zde naučí gymnastickou chůzi, různé poskoky, kotoul vpřed,
vzad, stoj na rukou, přemet stranou, most, roznožku, skrčku a různé cviky na
hrazdě. Na nové cvičenky se bude těšit i letos vedoucí kroužku Martina
Demeterová.

Šablony pro ZŠ
Od září 2018 pokračujeme v realizaci projektu s názvem Zábavné
vzdělávání, jehož poskytovatelem je Evropské unie a ministerstvo školství.
Náplní projektu je mimo jiné doučování žáků, klub zábavné logiky, čtenářský
klub, tematická setkávání s rodiči, vzdělávání a vzájemná spolupráce
pedagogů.

Čtenářský klub
Čtenářský klub je součástí šablon - z projektu OPVVV a funguje jako
volnočasová aktivita, která vede ke zvýšení čtenářské gramotnosti žáků.
V letošním školním roce byly kluby realizovány pro žáky na prvním i
druhém stupni. Nejedná se pouze o čtení, ale o vše, co se knih týká. Během
celého školního roku jsme si povídali o knížkách, četli jsme, poslouchali
audioknihy a výtvarně jsme přečtené ztvárňovali. Součástí klubu byly i
besedy o spisovatelích, autogramiády, návštěvy knihovny nebo knihkupectví.
Čtenářský klub probíhal v nově vytvořené relaxační místnosti, ve které bylo
příjemné, motivující a tvůrčí prostředí. Místnost je vybavena dětskými
knihami, a to včetně knih současných autorů. Obsaženy jsou tituly z oblasti
beletrie, populárně naučné knihy či vhodné dětské encyklopedie. Knihy zde
máme nově zakoupené, velice různorodé, aby jejich obsah a forma
odpovídaly různým zájmům klubových čtenářů. Žáci mohou při čtení využít
relaxačních sedacích vaků, taburetů nebo jen tak ležet při čtení na nových
kobercích.
Základní myšlenkou je rozvinout čtenářskou gramotnost dětí a naučit je, aby
knihy vnímaly jako součást života. V letošním školním roce čtenářské kluby
budou zase pokračovat, zveme tak všechny nové zájemce!!!

Akademie školy
Letos naší školu čeká školní akademie, která se uskuteční ve středu 24.
října v Domě kultury města Ostravy. Kapacita 600 míst je již téměř
vyprodaná. Touto školní akademií chceme oslavit naše významné výročí
vzniku ČSR, tentokrát formou písní a tanečních vystoupení. Začátek
akademie bude v 16 hodin a vystupovat budou všichni žáci školy.

