Šablony aneb další peníze do škol
V posledních dnech jsme naši pozornost
zaměřili na Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
spolufinancovaného
z
Evropského sociálního fondu a to na oblastZlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách. Prostředky, které získáme z šablon pro
naši školu chceme využít zejména na podporu
moderní a kvalitní výuky v oblasti jazyků,
matematiky, přírodních věd apod.
Projekty a akce
V tomto školním roce jsme byli opět
úspěšní v žádostech o granty a dotace. Podařilo se
nám zatím získat více než 170 000 Kč. Z těchto
peněz podporujeme nejen aktivity vašich dětí v
zájmových kroužcích, na sportovních akcích, ale
také zlepšujeme jejich prostředí ve škole.
Dokladem tohoto snažení je první projekt,
který jsme již realizovali, a to díky ochotným
paním učitelkám, které byly autorkami úspěšného
projektu s názvem
Technika v estetickém
prostředí. Naše škola byla
zrekonstruovaná,
vybavena moderními technickými prvky, ale byla
málo útulná a příjemná. V těchto dnech je tomu již
jinak. Škola přímo „rozkvetla“ novými
pokojovými květinami a okrasnými květináči,
které vtiskly naší škole příjemný nádech. Velké
poděkování si zaslouží také žáci třídy 9.B, kteří při
přesazování a aranžmá květin pomáhali.
Úspěšní žáci a Nadační fond
I v letošním roce naši žáci získali řadu
ocenění. Za všechny jmenujme alespoň Klárku
Skošníkovou z 1.A, která v recitační soutěži

postoupila až do krajského kola. Děkujeme i všem
ostatním žákům, kteří reprezentovali naši školu.
Poděkování patří také Nadačnímu fondu,
který připravil úspěšným žákům hodnotné
odměny.
Keramika pro rodiče s dětmi
Ve školním roce 2009/2010 pracoval
kroužek keramiky ve dvou dnech v týdnu. Mladší
děti vedla vychovatelka Dagmar Buláková, starší děti
Zuzana Zedková. O tento kroužek byl velký zájem.
Děti zde modelovaly z keramické hlíny dekorativní
i praktické předměty, učily se glazovat. Vyrobily
drobnosti, které byly ke koupi na Vánočním
jarmarku naší školy.
Na jaře se dvakrát v dílně sešli také rodiče,
kteří spolu se svými dětmi vyráběli. Tyto akce byly
úspěšné, proto plánujeme v příštím školním roce více
takových setkání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA,
GENERÁLA PÍKY 13A

Co nás ještě čeká v letošním školním roce?

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Konec školního roku se již blíží, ale my
máme připraveno ještě několik zajímavých akcí, pro
naše žáky.
Je to například Den dětí, Rozloučení
s vycházejícími žáky, Beseda se sportovcem, akce
Bezpečí dítěte a další.
Co připravujeme na příští školní rok?
Letošní školní rok ještě neskončil a my již
přemýšlíme o tom, co vám a vašim dětem nabídneme
v příštím školním roce.
Od října připravujeme Plavání pro rodiče
s dětmi, chceme otevřít Posilovnu pro veřejnost a
další aktivity.
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Ředitel školy: Mgr. Jan Veselý
Telefon:
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Vážení rodiče,
dostává se Vám do rukou třetí číslo Školního
zpravodaje naší základní školy ve školním roce
2009/2010. Od vydání posledního zpravodaje
uplynuly teprve 4 měsíce, nicméně máme pro vás
mnoho nových informací.
Toto číslo zpravodaje je v letošním školním
roce posledním, a proto mi dovolte, abych vám
poděkoval za přízeň, kterou chováte naší škole a
popřál vám hodně štěstí a pracovních úspěchů a
vašim dětem klidné a pohodové prázdniny.
Mgr. Jan Veselý,
ředitel školy
Priorita roku – cizí jazyky !
Klíčovým bodem dlouhodobé strategie naší
školy je zvyšování a upevňování jazykových
schopností a dovedností našich žáků. V minulém
roce jsme zavedli anglický jazyk již od druhého
ročníku. Jako volitelný předmět se od 7. nebo 8.
ročníku vyučuje jazyk německý. Pro potřeby cizích
jazyků jsme v loňském roce vybudovali
Multimediální jazykovou učebnu, ve které žáci
aktivně pracují se svými vyučujícími.
Ve školním roce 2010/2011 bude naší
prioritou anglický jazyk. V první třídě se budou
moci děti přihlásit do kroužku angličtiny. Se
staršími žáky budeme rozvíjet anglický jazyk
mimo jiné prostřednictvím projektů v rámci
eTwinningu a programu Comenius. Jedná se o
mezinárodní projekty zaměřené na navázání
spolupráce se zahraničními školami a rozvíjení
společných projektů.
V současné době intenzivně pracujeme na
navázání spolupráce s partnerskými školami
v zahraničí.

Snažíme se, aby součástí těchto projektů
byly také výměnné pobyty v zahraničí. Od těchto
aktivit očekáváme, že se u žáků zvýší jazykové
dovednosti, odstraní se komunikační bariéry a
zvýší se jejich motivace.
Multimediální učebna – jazyková laboratoř
1. září 2009 jsme slavnostně otevřeli naši
novou multimediální jazykovou učebnu, která
slouží především k výuce cizích jazyků.
Jedná se skutečně o nejmodernější zařízení a
v České republice se počet stejně kvalitně zařízených
učeben dá spočítat doslova na prstech jedné ruky.
V prvních týdnech školního roku 2009/2010 se naši
učitelé jazyků postupně seznamovali s moderním a
náročným zařízením. Po necelých 10-ti měsících
můžeme říci, že v „Multimediálce“ panuje čilý ruch,
i když nás kus práce ještě čeká. Učebna totiž skýtá
obrovské možnosti využití, se kterými je nutno se
naučit pracovat.
Naši pedagogové se v rámci dalšího
vzdělávání účastní nejrůznějších kurzů a seminářů,
aby se zdokonalovali ve svém oboru a zvyšovali své
dovednosti zejména v oblasti IT.
Projekt s názvem Vybudování Multimediální
jazykové učebny v hodnotě 2,5 mil. Kč byl
spolufinancován Regionálním operačním programem
Moravskoslezsko a Evropskou Unií.
Poznávací zájezd do Anglie
Součástí naši strategie zaměřené na zvýšení
úrovně jazykových schopností a dovedností je
poznávací zájezd žáků do Anglie. Zájemci z řad žáků
se mohou na tento zájezd přihlásit v průběhu měsíce
října 2010. Samotný zájezd se uskuteční v květnu
roku 2011. K tomu, aby se žáci mohli opravdu
v anglickém jazyce zlepšovat, je poznávací zájezd

ideálním prostředkem.
Máte tedy dost času to se svými dětmi probrat
a umožnit jim se tohoto zájezdu zúčastnit.
Anglické dny – jazyk v praxi
Příští školní rok bude také ve znamení
projektových dnů, ve kterých budeme používat
angličtinu v některých dnech v průběhu celého
vyučování. Z počátku to nebude ve všech
předmětech, ale snad na konci školního roku se nám
podaří „ odučit“ celý den v anglickém jazyce.
Dětský pěvecký sbor Melodie
Dětský pěvecký sbor Melodie působí na naší
škole od roku 1982. Ve škole pracují tři pěvecké
sbory - dva přípravné sbory mladších dětí a hlavní
sbor. Každoročně pořádáme pro členy sboru dvě
několikadenní pěvecká soustředění v Beskydech.
Sbor se od r.1996 každoročně přihlašuje do
výběrového řízení pro poskytnutí účelové dotace.
Tyto granty jsou sboru poskytovány za jeho aktivní
činnost pro veřejnost. Sbor z příspěvků hradí notový
materiál, částečně pěvecká soustředění aj.
Naším cílem je nejen zpěv, ale i pěstování
pěkného vztahu k okolí, slušné chování v cizím
prostředí a stmelení kolektivu samotného.
http://www.zsgepiky.cz/cs/pevecky-sbor-melodie.html
Přehled koncertů a vystoupení DPS Melodie:
Úterý 8. června 2010 - Veřejný koncert v Bílé modlitebně
církve bratrské na ul. 28 října- v 17. 00 hodin
Pátek 11. června 2010 – Přehlídka dětských sborů Veselé
zpívání- dopoledne
Úterý 15. června 2010 – Jarní koncert v kapli Domova
důchodců v Ostravě- Přívoze- v 10 hodin
Úterý 15. června 2010 - Jarní koncert pro seniory,
Gajdošova ul. - ve 14 hodin

