Volnočasové aktivity

Škola v přírodě

Naši ţáci mohou trávit odpolední hodiny nebo
části víkendů v různých školních zájmových
krouţcích. Některé krouţky jsou určeny pro ţáky
prvého, jiné pro děti druhého stupně.
Pro školní rok 2010/2011 chystáme novinku
v podobě Centra sportu, o které naše škola bude
ţádat u MŠMT. Centrum sportu nabídne
pravidelné pohybové aktivity ţákům nejen naší
školy, ale také z územně si blízkých škol, které
nemají pro sportovní činnost podmínky.
Bliţší informace o krouţcích najdete na
webových stránkách školy.

Pro ţáky prvního stupně se v květnu
uskuteční tradiční škola v přírodě. Pod vedením
paní učitelek a vychovatelek děti proţijí týden ve
zdravém prostředí našich hor. Kromě vyučování
je zde čeká také hodně zábavy. Tyto pobyty jsou
dobré nejen pro zdraví dětí, ale rovněţ pro jejich
společenský rozvoj. Školy v přírodě se zúčastní
ţáci 2.– 4. tříd. Cena za týdenní pobyt ( 6 nocí)
nepřesáhne 2.000,-Kč. Bliţší informace o místu a
termínu
školy
v přírodě
se
dozvíte
prostřednictvím ţákovské kníţky vašeho dítěte.

Lyţařský výcvikový kurz
Víme, ţe celosvětová krize se nepříjemně dotkla i
rodin našich ţáků. Proto jsme se rozhodli
nepořádat tuto zimu lyţařský kurz v Rakousku, ale
vyuţijeme levnějších a bliţších Beskyd. Lyţařský
kurz proběhne od 21. března do 26. března 2010
na Bílé. Posledním termínem úhrady je pátek
26.2.2010. Platí se bankovním převodem na účet
školy.

Zájezd do Anglie
Je nám líto, ţe zatím nevyšel plánovaný květnový
zájezd do Londýna. Důvodem byl malý počet
přihlášených dětí.
Pokud chcete, aby vaše děti viděly Londýn,
šetřete uţ teď. Na začátku nového školního roku
vám tuto nabídneme znovu. Předpokládaný termín
zájezdu je květen 2011.

Soutěţíme o titul Ekoškola
V únoru 2010 se naše škola přihlásila do
mezinárodního programu Ekoškola ( Eco –
schools). Tento program učí ţáky o
environmentálních tématech a zároveň je vede
k šetření energií, třídění odpadu a zlepšení
ţivotního prostředí školy a jejího okolí.
Budeme usilovat o získání tohoto
mezinárodního titulu, vlajku a loga Ekoškola.
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Váţení rodiče,
dostáváte do rukou další číslo Školního
zpravodaje. Je určen všem, kteří se chtějí o naší
škole dovědět co nejvíce. Předkládáme Vám
informace o ţivotě, rozvoji a organizaci Základní
školy Generála Píky.
Někteří budou moţná překvapeni, jak
pestrý je ţivot školy, co vše se u nás děje.
Vycházíme z toho, ţe škola neslouţí jen k výuce
dětí, ale měla by všestranně napomáhat jejich
výchově a rozvoji. Drţíme se hesla: „ Kdo si hraje
nezlobí“.
Pokud nakouknete na webové stránky školy
nebo se zúčastníte některých akcí pro veřejnost,
přesvědčíte se sami.

organizací. V tomto záměru budeme pokračovat i
v příštím školním roce 2010/2011.

Projekt „Předškolička“
I v tomto pololetí nás budou navštěvovat
děti z mateřské školy Lechowiczova a Várenská,
aby se seznamovaly s ţivotem v naší škole. Naše
paní učitelky společně s ţáky 1.tříd pro ně vţdy
přichystají něco zajímavého a zábavného, aby jim
usnadnily přechod z mateřské školy na školu
základní.
Při první návštěvě se malí předškoláci
seznámili s našimi třídami, tělocvičnami a bazénem.
Při dalších návštěvách se jiţ budou plnit jednoduché
úkoly, které jim prvňáčci připraví.

Mgr. Jan Veselý, ředitel školy

Rodiče a škola

Prvňáčci a deváťáci společně

V loňském školním roce se nám podařilo
zaloţit Nadační fond Ţáci ZŠ Gen. Píky 13A,
Ostrava, který slouţí především k financování
společných akcí ţáků, odměn do soutěţí či
modernizaci výuky. Veškeré získané finanční
prostředky se vyuţívají ve prospěch ţáků. Věříme,
ţe podpoříte tuto společnou aktivitu dětí a
zástupců naší školy. Bliţší informace o Nadačním
fondu najdete na webových stránkách naší školy.

Tradičními společnými akcemi prvních a
devátých tříd je Drakiáda a Čteme spolu. Cílem
těchto projektů je budovat dobré vztahy mezi
mladšími
a staršími spoluţáky a naučit je
vzájemnému respektu a spolupráci.
V letošním školním roce se tyto společné
aktivity rozšířily i na matematiku

Školní bazén pro veřejnost

Tento poněkud záhadný název označuje
mezinárodní elektronickou spolupráci škol. V
našem případě spolupracujeme se školou v Polsku.
Vzdálenost mezi školami není velká, proto se děti
navštěvují nejen prostřednictvím internetu. Projekt
zahájili ţáci 1. stupně, k nimţ se postupně přidávají
i starší spoluţáci.

Od září jsme rozjeli provoz v našem nově
zrekonstruovaném bazénu. Nyní nastal čas
nabídnout ho také v odpoledních hodinách
veřejnosti. Od 1. února 2010 si jej v uvedenou
dobu mohou pronajmout zájemci z řad spolků a

eTwinning

Ţákovský parlament
Ţákovský parlament je na naší škole
velmi aktivní. Ţáci sami zorganizovali několik
charitativních akcí. Za zmínku stojí sbírka hraček
pro dětské domovy a sbírka na podporu boje proti
AIDS. Nejvíce nás všechny překvapilo, kdyţ se
ţákovský parlament rozhodl věnovat část
výtěţku z Vánočního jarmarku. V lednu 2010
jeho
zástupci
předali
finanční
dar
handicapovaným
dětem
v
Dětském
rehabilitačnim stacionáři v Ostravě - Porubě.
Při těchto a podobných akcích přitom myslí nejen
na naši školu, ale i na další ostravské děti.
Nezastupitelná je role parlamentu i v
kaţdodenním ţivotě školy, například v péči o
pořádek a ekologické třídění odpadu.

Co dalšího chystáme???
V druhém pololetí proběhne celá řada soutěţí
v nejrůznějších předmětech, projektových dnů a
akcí. Na některé z nich vás chceme upozornit:
Březen – lyţařský výcvik v Beskydech
Duben – Den Země, Vítání jara aneb
čarodějnický den ve škole, Soutěţ o nejlepší
závin
Květen – školy v přírodě
Červen – školní výlety, Den dětí s překvapením,
Rozloučení s deváťáky
Podrobnější informace o těchto akcích naleznete
na webových stránkách školy vţdy s dostatečným
předstihem.

