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Tak šel čas…

Základní škola, Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1638

zpracoval Mgr. Libor Škop
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Tak tohle jsme my…
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Září
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Ve školním roce 2015/2016 jsme opět připravili pro naše žáky řadu zájmových
útvarů. Na prvním stupni to byl kroužek Přípravy na zkoušky YLE paní učitelky
Holkové, kroužek Ručních prací paní učitelky Macákové, Vybíjená paní učitelky
Střechové a Hudebně-dramatický kroužek paní učitelek Blahové a Vápeníčkové.
Na druhém stupni fungoval Klub logického myšlení paní učitelky Agelové, Přípravy na
zkoušky YLE paní učitelky Holkové, Přípravy na přijímací zkoušky z matematiky paní
učitelky Chmelařové a z českého jazyka paní učitelek Moroňové a Malé.

Ani v tomto školním roce jsme nezapomněli na pomoc těm, kteří ji potřebují.
Celoroční akcí byl již tradičně sběr víček z PET lahví pro dvojčátka Matyáška a
Adélku.
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Dne 25. 9. 2015 se na ZŠ A. Hrdličky v Ostravě - Porubě uskutečnil Den
otevřených dveří u příležitosti oslav Evropského dne jazyků. V tento den si
tradičně mohou rodiče prohlédnout práce žáků, navštívit hodiny jazyků, zapojit se do
výuky, vidět výsledky práce svých dětí a sledovat prezentace jednotlivých jazyků,
které se na naší škole vyučují.
Na naší škole není tento den pouze formálním svátkem, cílem Evropského dne jazyků
je upozornit na důležitost výuky jazyků, zejména v souvislosti s porozuměním mezi
různými kulturami, vyzdvihnout jazykovou a kulturní různorodost Evropy, podněcovat
k jejímu poznávání a uznávání, podporovat celoživotní jazykové vzdělávání potřebné
pro pracovní uplatnění a mobilitu v Evropě. Jako škola používáme výhradně kvalitní
učebnice a materiály Oxford University Press ve výuce anglického jazyka a naši
vyučující se aktivně zúčastňují vzdělávacích akcí OUP, jsme nositeli statutu Oxford
Quality School. Během roku pořádáme mnoho jazykových akcí pro žáky, rodiče a
přátele školy a spolupracujeme s MŠ na Projektu Děti dětem, spolupráce probíhá i
s okolními školami a v neposlední řadě pravidelně pořádáme zahraniční zájezdy pro
naše žáky. Kvalitní jazyková výuka je naším hlavním cílem.
Na ZŠ A. Hrdličky dětem tuto nutnost připomínáme již od nejútlejšího věku, nejen
tím, že se u nás cizí jazyk začíná vyučovat již v prvním ročníku, ale do příprav oslav
Evropského dne jazyků se aktivně zapojují i děti s vychovateli ve Školní družině tím,
že se začínají hravou formou seznamovat s tradicemi evropských států.
Učitelé seznamují žáky nejen s tím, jak se kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou
příbuzné, ale i s kulturou daných zemí a s životem v nich. Cizí jazyky a jejich
praktické užití jsou představeny v návaznosti na ostatní vyučované předměty - český
jazyk (podobnosti, rozdíly, příbuzné jazyky), zeměpis (jak se kde mluví, základní
charakteristiky zemí, turistika, život v zemích Evropy), výtvarnou výchovu, dějepis,
občanskou a rodinnou výchovu. K prezentaci je využívána audiovizuální technika,
internet, knihy, autentické materiály, mapy. Žáci v rámci tematicky zaměřených bloků
vytváří pohlednice, které jsou následně coby výukový materiál vystaveny na
chodbách a v učebnách.
Celý projektový den, kdy jednotlivé třídy připravovaly kvíz pro své spolužáky o
vylosované zemi a tvořily pohlednici dané evropské země, se nesl ve znamení
spolupráce dětí, vyhledávání informací, údajů a soutěžení o 3 vítězné evropské státy.
Třetí ročníky pak pracovaly v rámci projektového vyučování Jsme na jedné lodi, kde
plnili úkoly, skrývačky, pracovali s jazyky daných států a připravovali chuťovky
jednotlivých zemí. Součástí celého dne bylo i pozvání bilingvní MŠ a ZŠ Galileo
z Frýdku - Místku do pátého ročníku, kde byly pro naše hosty připraveny úkoly a
kvízy ze znalostí 4 vybraných evropských států a žáci obou škol si vyzkoušeli
spolupráci v anglickém jazyce. Celá škola tedy žila v evropském duchu.
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Skupina žáků 2. stupně, převážně členů
pěveckého kroužku, se v sobotu 26. 9. 2015 zúčastnila koncertu zpěvačky Kathy
Kelly, nejstarší členky irské skupiny The Kelly Family. Kathy měla původně přijít
i k nám do školy na besedu a autogramiádu, kvůli zdravotní indispozici však musela
zrušit celý doprovodný program.
A tak jsme jí alespoň natočili video s písní You raise me up, kterou jsme jí původně
chtěli zazpívat živě, a užili si její koncert!
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Říjen
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Činnost Dětského školního parlamentu byla zahájena 2. října 2015. Přihlásilo se
do něj 24 žáků z jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku. Zasedání se uskutečňovala
čtvrtletně, žáci si zvolili samosprávu a realizovali několik akcí.
Hlavní aktivitou Dětského školního parlamentu byla participace na humanitárních
sbírkách školy. Dětský školní parlament převzal například záštitu nad sbírkou
plastových víček pro nemocná dvojčátka Matyáška a Adélku. Tato sbírka byla
úspěšná – žáci školy nasbírali pro děti velké množství víček, která byla třikrát ve
školním roce předána jejich rodičům.
Další aktivitou, kterou pro žáky naší školy připravili členové DŠP bylo oficiální
rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ve vestibulu školy. Touto akcí začala
předvánoční doba v naší škole.
Hlavní akcí DŠP byla příprava projektu pro žáky 2. stupně Žijeme zdravě. Projekt se
uskutečnil 29. dubna. Členové DŠP vymysleli soutěžní úkoly, pomohli s přípravou
informačních panelů s obrázky a s realizací v den projektu. Cílem tohoto projektu
bylo upozornit žáky na důležitost zdravého životního stylu. Kromě soutěžních úkolů
žáci v rámci projektu také ochutnali zdravá jídla a bylinkové čaje.
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Na základě úspěšného projektu naší školy v rámci výzvy MŠMT „Podpora jazykové
vybavenosti žáků a pedagogů“ byly realizovány 3 jazykové pobyty žáků se svými
pedagogy.
11. – 16. 10. 2015 se uskutečnily jazykové vzdělávací pobyty v Berlíně a
Paříži, v termínu 24. 10. – 1. 11. 2015 pak v Edinburghu.
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V týdnu od 22. 10. 2015 se konalo nominační kolo Logické olympiády v kategorii
A1 (1. ročník ZŠ). Do soutěže se zapojilo 1338 řešitelů, z toho v Moravskoslezském
kraji 166. Žák naší I.B Tomáš Dorčák se umístil v kraji na vynikajícím 1. místě,
v celkovém pořadí byl 4. – 30.
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Listopad
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V měsíci listopadu 2015 probíhala na naší škole každoroční Mikulášská sbírka
sladkostí pro děti ze Slezské diakonie Náruč v Ostravě - Vítkovicích. Mikulášské
balíčky byly dětem předány na společném setkání 3. 12.

3. listopadu jsme s dětmi prvního stupně podnikli již čtvrtou strašidelnou
lampiónovou cestu podvečerní Porubou. Potemnělou Porubu rozzářily děti
v čarodějnických a strašidelných kostýmech. Jejich halas vylákal lidi do oken, a ti
nám mávali a radovali se společně s námi...nebo báli...? Nezastrašili jsme ani počasí,
které nám přálo, nemrzli jsme a děti byly z čarodějnického průvodu nadšené!
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V měsících listopadu (16. – 27.) a prosinci (30. 11. – 11. 12.) se díky finanční
podpoře zřizovatele naší školy konaly ozdravné pobyty žáků čtvrtých a pátých
tříd v Rekreačním a školicím středisku Kopánky v Komni v Bílých Karpatech.
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Prosinec
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Jako každý rok také letos proběhla na naší škole Mikulášská nadílka. Zástup
andělů, čertů a Mikulášů obcházel jednotlivé třídy, naděloval a „trestal“, z čehož se
naši „lumpové“ museli „vykoupit“ básničkou nebo písní.
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V prosinci 2015 proběhla společná vystoupení žákyň ZŠ A. Hrdličky a žáků ZŠ
Spartakovců v rámci tradičního projektu Silent Singing - Tiché zpívání, které
probíhá ve znakové řeči.
14. 12. Adventní koncert ÚMOb Poruba, Hlavní třída
15. 12. Vánoční koncert ZŠ A. Hrdličky 16738, jídelna školy
18. 12. Benefiční koncert Katedry speciální pedagogiky, Klub Alfa, Moravská Ostrava
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V úterý 15. 12. 2015 byla naše škola celý den otevřená nejen našim žákům a
učitelům, ale i rodičům a všem přátelům školy. Na návštěvu přišlo také mnoho
bývalých žáků a kolegů. Máme radost, že se za námi rádi vracíte!
Vše začalo již dopoledne Dnem otevřených dveří. V odpoledních hodinách jsme se
pak společně ponořili do předvánoční atmosféry - ve třídách probíhaly vánoční
workshopy, besídky s dobrotami a rozdáváním dárků, v šatně školní jídelny prodejní
výstavka.

Stránka
18

Krásnou a milou tečkou za celým společně stráveným dnem byl Vánoční koncert.
O úvodní slovo se podělila paní ředitelka Kazimirská a paní zástupkyně Trunkátová,
která obecenstvu představila našeho nového anglického lektora. Samotného
moderování se ujala paní učitelka Malá s panem učitelem Skřivánkem.
Společně jsme zhlédli hudební pohádku "Dvanáct měsíčků", zaposlouchali se do
společného "Tichého zpívání" žákyň naší školy a žáků ZŠ Spartakovců a hudebního
pásma "Čerti", ve kterém vystoupili žáci z hudebně - dramatického kroužku. Žáci
školní družiny přispěli k pěkné atmosféře "Vánočním pásmem" písní. Celý koncert
završilo „Hudební vystoupení žáků 5. tříd“ pod vedením p. uč. Střechové a
Wolkowinské, při kterém myšlenky všech přítomných patřily jen jedinému srdíčku…
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Dne 18. 12. 2015 navštívili žáci VIII.A třídy pod vedením p. uč. Trunkátové MŠ
Dětskou a Větrnou v rámci tradičního projektu Děti dětem s předvánočním
programem plným písniček, říkanek a her. Naši žáci se vždy na předškoláčky
moc těší a děti společně stráví příjemné předvánoční dopoledne. Vzájemná
spolupráce již trvá několik let a přináší radost malým i velkým.

V listopadu a prosinci 2015 jsme na naší škole zorganizovali již tradiční
charitativní sbírku pro opuštěné, týrané a nemocné pejsky a kočičky z občanského
sdružení Neposedné tlapky.

Stránka
20

Skupina 32 žáků druhého stupně nacvičila v průběhu 1. pololetí školního roku
2015/2016 v pěveckém kroužku hudební pohádku Dvanáct měsíčků a uskutečnila
několik vystoupení pro děti z mateřských školek a základních škol. Byla to
vystoupení pro třídy prvního stupně na ZŠ Dětská a v MŠ na ulici Čs. exilu.

22. prosince rozezněly zdi naší školy tóny koled a v rámci letošního Koledování
jsme přivítali Vánoce.
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Leden
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Ozdravný pobyt pro žáky třetího ročníku v penzionu Sykovec (tři kilometry
od Nového Města na Moravě) od 11. 1. do 22. 1. 2016 byl ozdravný opravdu
doslovně. Přijeli jsme do krásné, zasněžené a čerstvým vzduchem protáhlé
českomoravské přírody. Čerstvý vzduch se stal cílem ozdravného pobytu pro naše
ostravské děti. Avšak společně s čerstvým vysočanským vzduchem jsme se všichni
nadýchali přátelského prostředí, veselé nálady, kamarádství, zábavy, poznání, a to
vše ve sněhově třpytivé náruči kouzelné nedotknuté přírody.

Ve dnech 15. a 18. ledna 2016 se na naší škole konal zápis budoucích prvňáčků
do prvních tříd.
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V týdnu 18. - 22. 1. 2016 proběhl pro vybrané žáky naší školy výjezdový
lyžařský výcvik ve Ski areálu Vaňkův kopec v Ostravě - Horní Lhotě, který byl
financován z dotací ÚMOb Ostrava - Poruba. Výcviku se zúčastnilo 22 žáků z prvního
a 18 žáků z druhého stupně.
Žáci se každý den dopravovali do ski areálu autobusem. Tam na ně již čekali
instruktoři, kteří vedli jejich výcvik.
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Únor
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Dne 8. 2. 2016 se osmičlenný tým ZŠ A. Hrdličky zúčastnil soutěže ostravských škol
s názvem AHOL´s Amazing Race, ve které prokázal své jazykové a zeměpisné
znalosti, finanční, čtenářskou a počítačovou gramotnost, fyzickou zdatnost a
všeobecný přehled. V soutěži naši školu reprezentovali žáci VIII.A třídy Petr Amler,
Denis Hradil, Dominik Klímek, Ondřej Pilous, Lukáš Říhovský, Jan Seman a Vojtěch
Zahrádka. Soutěžní tým významně posílil žák IX.A třídy Martin Biroščák.
První část soutěže byla zaměřena na jazykový písemný test a v tomto se umístil náš
tým na vynikající m 1. místě, mezi jednotlivci získal Martin Biroščák krásné 3. místo a
celý soutěžní tým vybojoval velmi pěkné 5. místo v celé soutěži mezi 14 ostravskými
školami. Chlapci prokázali nejen výborné jazykové znalosti, ale také pohotovost při
plnění jednotlivých znalostních úkolů. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů a elánu do dalšího studia nejen anglického jazyka.
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Naše škola navázala i v tomto školním roce partnerství s Jazykovou školou
Hello. V rámci této spolupráce nabízí odpolední jazykové kurzy s rodilým mluvčím.
TV Fabex u nás natočila 18. 2. ukázkovou hodinu s lektorem Emmanuelem
Aisu.
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Březen
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A je to tady! Konečně SNÍH:-) !!! Žáci 7. A a 7. B ukazují své umění i první krůčky na
krásném svahu lyžařského areálu Kopřivná. Vzhledem k letošní zimě si fakt
nemáme na co ztěžovat! „Vysněžená“ sjezdovka, príma kámoši, bezva instruktoři,
krásné bydlení..., co si více přát?
Takhle nějak viděly děti letošní lyžařský výcvikový kurz konaný v týdnu od 6. do
10. března 2016.
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V úterý 8. 3. 2016 se třídy 8.A a 8.B zúčastnily plánované exkurze do automobilky
Hyundai v Nošovicích a výrobního závodu Marlenka v Lískovci u Frýdku - Místku.
Exkurze do automobilky Hyundai začala prezentačním filmem společnosti,
následovalo poučení o bezpečnosti, převzetí reflexních vest, ochranných brýlí a
elektronických zařízení, která doplňují popis prohlídky v přímém provozu mluveným
slovem. Pak následovala samotná prohlídka závodu v autovláčku.
V Marlence jsme začali projekcí dokumentárního filmu o zakladateli společnosti, její
minulosti, současnosti a budoucnosti. Zároveň probíhala ochutnávka výrobků.
Následně jsme navštívili provoz výroby medových kuliček a dortů. Na závěr jsme měli
možnost zakoupit výrobky Marlenka za zvýhodněné ceny.
Exkurze v přímých provozech se nám velmi líbila, všichni měli možnost vidět pokročilé
technologie v praxi. Pro žáky to byla inspirace k dalšímu vzdělávání a následné
pracovní příležitosti právě v těchto továrnách v blízkosti Ostravy.
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Dne 18. 3. 2016 se konal již 7. ročník vyzývací soutěže v anglickém jazyce, kterou
organizuje naše ZŠ A. Hrdličky, s názvem Aleš Hrdlička Challenge, tentokrát
v duchu zdravého životního stylu. Soutěže se účastnily ZŠ Hello, ZŠ Generála
Z. Škarvady, ZŠ Bílovecká, ZŠ Matiční, ZŠ Šoupala, ZŠ Pokorného, ZŠ Porubská 832 a
ZŠ A. Hrdličky nesoutěžně, v rámci srovnání vědomostí.
Soutěž byla zahájena ve vestibulu školy krátkým písňovým a tanečním představením
žáků k tématu zdravého životního stylu. Byli přivítáni vzácní hosté – zástupkyně
zřizovatele Ing. Hana Dinkovová, reprezentantka OUP p. Michaela Vařeková,
zástupkyně jazykové školy Hello p. Konetzná a Foltýnová. Soutěž je tradičně
podporována nakladatelstvím Oxford University Press (v rámci našeho statutu Oxford
Quality School), věnujícím knižní ceny, a partnerskou školou Hello, která vždy
obohacuje soutěž o krátký vstup s možnostmi příprav na mezinárodní Cambridge
zkoušky.
Letošní soutěžení probíhalo pod názvem „Healthy lifestyle“ a plnily se disciplíny,
které připravili samotní žáci společně s vyučujícími AJ.
Tříčlenná družstva plnila jednotlivé úkoly v rámci workshopů, které byly umístěny
v pěti učebnách naší školy, a žáci 8. ročníku vysvětlovali zadání jednotlivých úkolů.
Úkoly byly zaměřeny nejen na znalost anglického jazyka, ale prolínaly se zde i
poznatky a dovednosti z jiných předmětů. Účastníci měli možnost vyzkoušet si nejen
svoji úroveň angličtiny, ale i schopnost týmové spolupráce.
Na 1. místě se umístil tým ZŠ Hello, pěkné 2. místo patřilo žákům ZŠ Pokorného a
3. místo obsadila ZŠ Matiční. Radost jsme měli z nesoutěžního 1. místa domácího
týmu A. Hrdličky.
Pro úspěch soutěže mezi školami jsme se rozhodli v příštím roce opět tuto srovnávací
soutěž zařadit mezi významné aktivity školy.
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TV Fabex u nás natočila 18. 3. reportáž o soutěži Aleš Hrdlička Challenge.

18. 3. mohly děti třetích tříd na vlastní oči spatřit paní spisovatelku Lenku
Rožnovskou, jejíž knížky mnohé doma mají ve svých knihovničkách, nebo si je
půjčily v místní knihovně a přečetly. Některé děti si přinesly knížky paní Rožnovské
z domu, aby získaly spisovatelčin podpis.
Lenka Rožnovská si připravila besedu Školačka Kristýnka - poděs školy. Přečetla
a převyprávěla obsah knížky. Čtení prokládala otázkami a vtipnými soutěžemi. Na
konci besedy dostaly děti od školačky Kristýnky vysvědčení.
Paní spisovatelka byla velice milá a celá literární hodina byla poutavá, zábavná, měla
spád a také přispěla k rozvoji čtenářské kompetence u dětí. Projektové literární
vyučování zorganizovaly třídní učitelky třetích tříd v rámci Měsíce knihy.
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Duben
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V pondělí 11. 4. 2016 proběhlo v Goetheinstitutu v Praze celostátní kolo
konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu v něm reprezentovala
Barbora Wittková z 9.A, která zvítězila ve všech předchozích kolech včetně
krajského. Součástí soutěže bylo porozumění náročnému poslechovému textu,
rozhovor s porotou a popis rozdílů na obrázcích, to vše bez přípravy.
Bára si vedla velmi dobře, v těžké konkurenci těch nejlepších studentů němčiny
z celé republiky, z nichž mnozí měli za sebou zahraniční jazykové kurzy, se neztratila
a obsadila krásné 9. místo.

Nabídka akcí v rámci oslav letošního Dne Země byla opět velice pestrá. Žáci čtvrtých
tříd například tvořili originální výrobky z recyklovatelných materiálů, páťáci vyrazili do
Hornického muzea na Landeku a osmé třídy společně se 7.B podnikly přírodovědnou
procházku v Lesoparku Poruba spojenou s exkurzí do Planetária Ostrava.
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V pátek 22. dubna 2016 proběhl v prostorách školní družiny naší školy již šestý
ročník vyzývací soutěže v anglickém jazyce Let’s play with English pro žáky
čtvrtých tříd. Pozvání přijalo devět ostravských základních škol, z nichž většina se
zúčastňuje pravidelně.
ZŠ generála Z. Škarvady, ZŠ Dětská 915, ZŠ logopedická z Ostravy-Hrabůvky, ZŠ K.
Pokorného 1382, ZŠ I. Sekaniny 1804, ZŠ Bulharská 1532, ZŠ a MŠ Ostrčilova 1/
Ostrčilova International School. Letošním nováčkem byli sportovci ze ZŠ Porubská
832. Žáci naší školy si vyzkoušeli soutěž jen v rámci srovnání znalostí. Každou školu
reprezentovalo čtyřčlenné družstvo. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž každá
měla své vlastní úkoly. Jednu tvořily školy s jazykovým zaměřením a druhou školy
bez jazykového zaměření.
Cílem soutěže bylo co nejlépe vyřešit úkoly, ve kterých si žáci mohli vyzkoušet nejen
svou znalost angličtiny, ale i logické uvažování a schopnost vzájemně spolupracovat
ve svém týmu. Soutěžní úlohy byly rozmanitého charakteru, zastoupeny byly úkoly
z různých vzdělávacích oblastí. Protože termín letošního ročníku soutěže připadl na
Den Země, byla část soutěže věnována také ekologii. Družstva procházela
jednotlivými stanovišti a řešení úkolů zapisovala do předem připravené karty nebo
vyplňovala pracovní listy.
Vítězství si v obou kategoriích vybojovala škola ZŠ a MŠ Ostrčilova 1/Ostrčilova
International School. Druhé místo mezi školami s jazykovým zaměřením připadlo ZŠ
generála Z. Škarvady, mezi školami bez jazykového zaměření ZŠ I. Sekaniny 1804.
Na třetím místě se v této kategorii umístilo družstvo ze školy ZŠ Porubská 832.
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V pátek 29. 4. 2016 třídní kolektivy 2. stupně naší školy prožily den plný zdraví.
Čtyřčlenná družstva 6. – 9. tříd se zapojila do soutěže školního projektu pod
názvem Žijeme zdravě. Žáci plnili úkoly zaměřené na správné stravování, znalosti
lidského těla, sestavování potravinové pyramidy a zdravého jídelníčku, měli také
příležitost vypočítat si své BMI (Body Mass Index).
Během dopoledne si žáci 8. a 9. ročníků vyslechli zajímavou a poučnou přednášku p.
Rathové o zdravém životním stylu.
Po splnění všech úkolů na devíti stanovištích se všechny soutěžní týmy sešly ve
školní kuchyňce, kde na ně čekala zasloužená odměna - ochutnávka zdravých jídel a
bylinných čajů.
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Květen

Stránka
39

Jako každý rok byl i letošní květen vyhrazen pro školní výlety tříd.
Naši nejmenší navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde
pro ně byl připraven zábavný program.

Šesté ročníky zavítaly do Domu přírody Poodří a v okolí rybníků zámku Bartošovice
pozorovaly rozmanité živočichy.

Sedmé třídy strávily zajímavý den plněním pracovních listů v ZOO Ostrava.
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V úterý 3. 5. 2016 pořádala ZŠ Gajdošova již 18. ročník celoostravské soutěže ve
zpěvu anglických písní English Nightingale.
V mimořádně silné konkurenci dosáhli skvělého úspěchu Adéla Červenková, Veronika
Kučerová a Tomáš Satke, kteří ve své kategorii obsadili 3. místo v konkurenci skupin
s téměř profesionálními dvoj- a trojhlasými výkony.

Hudební vystoupení tam jsou téměř na denním pořádku, ale ve čtvrtek 12. 5. 2016
se Dolní oblast Vítkovice proměnila v „bitevní pole“. Československá obec legionářská
zde uspořádala branný závod Battlefield k poctě Josefa Otiska, velitele diverzní
skupiny WOLFRAM. Sešlo se 20 šestičlenných týmů z ostravských základních a
středních škol, aby změřily síly ve sportovních, vědomostních a logických disciplínách.
Těch bylo celkem 15 a k vítězství vedla také taktika – týmy si mohly zvolit pořadí
disciplín. V opravdu silné konkurenci náš tým „Hrdličky“ obsadil krásné 7. místo.
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Ve čtvrtek 26. 5. 2016 navštívily třídy 9.A a 9.B Velký svět techniky, aby si zahrály
hru Finanční svoboda, která procvičuje a vhodně prakticky doplňuje učivo
9. ročníku matematiky o finanční gramotnosti.
Hra typu "Dostihy a sázky" probíhala u dvou stolů, kde žáci rozdělení na dvojice až
trojice měli po dobu 30 let hospodařit s úsporami typické české rodiny. Cílem bylo
docílit po těchto 30 letech částky 3 milionů korun, tak aby manželé byli před
důchodem finančně nezávislí. Ve hře žáci mohli kupovat a prodávat podílové listy,
dluhopisy, sjednávat si stavební spoření, brát si půjčky, atd. a při tom museli brát
ohled na vývoj finanční situace, kurzů a různé další události ve hře.
Před hrou nebo po ní navštívily obě třídy také expozice Velkého světa techniky.

Poslední fyzikální soutěž letošního školního roku Nejzajímavější pokus roku
proběhla v pátek 27. 5. 2016 v učebně fyziky. Letošní soutěž se těšila velkému
zájmu a nadšení experimentátoři nám připravili opravdu nevšední zážitky se
zajímavými efekty. Účastníci – experimentátoři, diváci i hodnotící komise - zhlédli
opravdu zajímavé fyzikální experimenty, které byly nejen předvedeny, ale
experimentátory také vysvětleny.
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Červen
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Již tradičně byl také v letošním
školním roce nejúspěšnějším sportem na naší škole volejbal. Na třech velkých
turnajích ve smíšeném volejbalu dokázala naše škola stanout na stupních vítězů. Na
Vánočním turnaji to byl stupínek bronzový, na největším regionálním turnaji
Poodří cup 2016 jsme vybojovali stříbro a Velikonoční turnaj jsme po zásluze
ovládli.
Jak dívčí, tak chlapecká družstva pak dokázala postoupit ze svých obvodních kol a
reprezentovaly Porubu v městských kolech.
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Dne 1. 6. 2016 proběhla na naší škole neobvyklá oslava Dne dětí – celodenní
projekt - Branný den. Celý areál školy se proměnil v místo, kde se nikdo nenudil.
Celý den probíhal za asistence PČR, OOP – Poruba 2 a Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, Územní odbor Ostrava. Techniku zajišťovala
Hasičská stanice Ostrava - Poruba, prevenci úsek Preventivně výchovné činnosti
Moravskoslezského kraje.
Na 20 stanovištích plnili žáci úkoly ze zdravovědy, zastříleli si ze vzduchovky a
laserové pistole, zkusili si hod granátem na cíl, naučili se, jak se správně zachovat
v mimořádných situacích, jak co nejrychleji sbalit evakuační zavazadlo, co jsou
nebezpečné chemické látky, vyzkoušeli si přetah lanem, zachránit život člověka na
resuscitační figuríně, zorientovat se v přírodě, vyluštit zašifrovanou zprávu. Své
vybavení předváděli členové Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
a pracovníci Policie České republiky. Děti si tak mohly vyzkoušet protipožární hasičské
obleky či helmy, prohlédli si hasičské vozy, techniku a debatovali s hasiči o tom, jak
se chovat v nejrůznějších krizových situacích v oblasti požární ochrany. Policisté
předvedli dětem své vozy, policejní motorku, zbraně, uniformu s vybavením, děti si
mohly vyzkoušet metody z oboru daktyloskopie, střelbu z laserové pistole. Snad
nejatraktivnější byla praktická ukázka práce policejních psovodů.
Cílem bylo nejen uspořádat pro naše žáky zcela netradiční a atraktivní den, ale také
prakticky procvičit školní plán evakuace, zdokonalit všechny žáky po stránce fyzické a
psychické, utužit třídní kolektiv, naučit žáky se účelně rozhodovat a jednat v situacích
ohrožujících lidský život. Chceme děti prakticky připravit na situace, se kterými se
mohou setkat. Může se jednat o přivolání záchranky, poskytnutí první pomoci při
úrazech, informace, jak se chovat při povodních, požárech. Kromě základních věcí o
Policii se dozvěděli, jaká nebezpečí hrozí při chemických haváriích a jaké jsou
ochranné prostředky. Důraz jsme kladli rovněž na rozvoj spolupráce ve skupině,
společné řešení problémů a prohloubení mezitřídní a meziročníkové komunikace.
Branná výchova se vrátila do škol. Předmět ztratil dříve ideologický nádech, vrátil se
základ, ale nemá samostatné hodiny, roztříštil se do jednotlivých předmětů. Právě
absence branné výchovy na školách se bohužel projevuje v běžném životě. Málokdo
je schopen pomoci ve složitých situacích, poskytnout pomoc zdravotní i jinou. Chybí
také schopnost orientace v přírodě.
Snažili jsme se ve spolupráci s PČR a Hasiči pojímat branný den jako opravdu
efektivní přípravu na možné krizové situace. Díky přítomnosti policistů a hasičů byl
pro děti celý program mnohem atraktivnější a věříme, že díky tomuto propojení měla
prevence větší dopad.
Děti k celému programu přistupovaly velmi zodpovědně, spolupracovaly a
uvědomovaly si praktické využití získaných znalostí a dovedností. Závěrečnou tečkou
dopoledne byla sladká odměna za splnění všech disciplín na jednotlivých stanovištích.
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Velké poděkování patří prap. Radku Exnerovi z OOP – Poruba 2, který ochotně zajistil
spolupráci s PČR a jeho kolegům, šesti policistům PČR, OOP – Poruba 2, dvěma
policistům OSD MSK, dvěma policistům OHS MŘ PČR, dvěma pracovníkům oddělení
Kriminalistické techniky MŘ PČR Ostrava, psovodům SZKČ Ostrava. Stejně tak
bychom chtěli touto cestou poděkovat deseti hasičům HZS MSK, Ostrava-Poruba.
Všichni tito lidé svým profesionálním vystupováním, ochotou, vstřícností a svou
trpělivostí obohatili netradiční dětský den a zásadně přispěli k jeho úspěšné realizaci.
Vzájemné spolupráce si hluboce vážíme a pozitivně ji ocenili všichni zúčastnění,
především děti.
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Ve středu 1. 6. jsme se zúčastnili sportovního dne v SC Fajne v Ostravě Porubě konaného v rámci Dne dětí. Akce se zúčastnilo 74 žáků třetích, čtvrtých a
pátých ročníků
Žáci byli rozděleni do třech smíšených skupin a na místě si zacvičili a vyzkoušeli různé
sportovní aktivity: zahráli si badminton i squash, při kruhovém tréningu si
zaposilovali, projeli se na spinningových kolech, ale také si proti sobě ve skupinkách
zasoutěžili například v běžeckém slalomu. Na závěr pořadatelé celou akci zhodnotili a
vybrali nejšikovnější děti, které dostaly medaili. Dětem se sportování líbilo, některé si
došly i pro volnou vstupenku a do SC FAJNE se vrátí i s rodiči. Za své výkony byli po
návratu ke škole všichni žáci (teď už řádně unavení) sladce odměněni.
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Ve čtvrtek 2. 6. 2016 ve 4,10 se na svinovském nádraží začali scházet žáci osmých
tříd ZŠ A. Hrdličky, aby se pod vedením p. uč. Škopa, p. uč. Malé a p. uč.
Adamčíkové zúčastnili vlastivědné exkurze do našeho hlavního města.
Po příjezdu do Prahy jsme vyčkali na tramvaj a zamířili k Národnímu divadlu. Tam
nás již čekaly paní průvodkyně, které nás seznámily s historií ND a nešetřily ani
zajímavostmi. Dokonce si věděly rady i s všetečnými otázkami dětí. Po prohlídce
národního klenotu nás čekalo ubytování v botelu Racek na Vltavě. Ubytování bylo
skromné, ale dostačující. Nezdrželi jsme se dlouho, protože nás čekal nabitý program
– nejdříve Karlův most, pak Lenonova zeď, nejužší ulička v České republice,
Valdštejnské zahrady, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Královský palác a nakonec jsme
navštívili českou „eiffelovku“ – Petřínskou rozhlednu. Odvážlivci vyběhli schody až
nahoru a ostatní si prošli zrcadlové bludiště (nikdo se neztratil:-). Žáci byli velmi
potěšeni, že dolů nemusí pěšky, ale že se svezeme zubačkou. V botelu pak měli žáci
čas se najíst. Jen co se setmělo, vydali jsme se opět do historického centra, abychom
si krásy Prahy vychutnali i v noci.
Ráno jsme zamířili jsme tramvají, autobusem a metrem na Vyšehrad. Tam jsme si
prohlédli skálu, odkud seskočil bájný kůň Šemík, a zachránil tak život Horymírovi, a
prošli jsme vyšehradský hřbitov – Slavín, kde odpočívají významné osobnosti českých
dějin. Po prohlídce Vyšehradu nás opět čekala cesta metrem za dalšími
pamětihodnostmi. Tentokrát jsme mohli pozorovat dva odlišné slohy vedle sebe, a to
Obecní dům, postavený ve stylu secese, a pozdně gotickou Prašnou bránu. Pak jsme
prošli Celetnou ulicí, která tvoří první část tzv. Královské cesty vedoucí až na Pražský
hrad. Vlastivědnou část exkurze jsme zakončili v židovských synagogách – Staronové
a Pinkasově. Součástí Pinkasovy synagogy je také židovský hřbitov, kde jsme mohli
pozorovat odlišný způsob pohřbívání i prokazování úcty mrtvým. V čase oběda děti
dostaly rozchod, aby si nakoupily suvenýry, a odpoledne nás vlak odvezl zpět do
Ostravy.
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Dne 7. 6. 2016 se zúčastnili žáci 5. až 8. tříd na naší
škole akce Recyklohraní. Tento školní recyklační
program je uskutečňován pod záštitou MŠMT ČR ve
spolupráci s kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT,
ECOLAMP a autorizovanou obalovou společností.
Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ve středu 8. 6. 2016 se dva šestičlenné týmy žáků třídy 6.A zúčastnily
celorepublikové soutěže 6:0 pro němčinu, která byla vyhlášena Goetheinstitutem
v Praze.
Soutěž měla část německou a část fotbalovou. V německé části vyplňovali žáci kvíz o
Německu a o německém fotbale (zde museli žáci také prokázat schopnost porozumět
německému textu a orientovat se na mapě Německa), psali test na německou slovní
zásobu a hráli německé pexeso. V této části byli naši žáci velmi úspěšní. Potom
následoval fotbalový turnaj s upravenými pravidly – hrálo se osm minut na malém
hřišti. V tomto fotbalovém turnaji se našim žákům a žákyním podle očekávání
bohužel příliš nedařilo. Celkově se chlapci umístili na místě devátém a dívky na místě
osmém.
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Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se třída 8.A zúčastnila školního výletu – tedy výchovněvzdělávacího programu Společně na Lysou, aneb Dostaňme děti od televizorů a
počítačů do přírody, který byl organizován Klubem českých turistů.
Společně se dvěma průvodkyněmi žáci absolvovali výstup na Lysou horu doplněný o
soutěže, hry a zajímavá povídání o přírodě, Beskydech a Lysé hoře.

Páteční den s datem 10. června 2016 strávili žáci 6.A třídy naší školy za slunečného
počasí v Pustkoveckém údolíčku, kde proběhl Badatelský den. Program
environmentálního zaměření pro žáky ostravských základních škol připravilo SVČ
Korunka. Děti si zážitkovou formou vyzkoušely různá odborná měření a práci
s přístroji z oblastí pedologie, fenologie, biometrie, meteorologie a hydrologie. Všichni
žáci se zájmem a nadšením plnili soutěžní úkoly, které pro ně byly poučné i zábavné.
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Dne 14. 6. 2016 se žáci I. stupně ZŠ A. Hrdličky poprvé
zúčastnili 4. ročníku Hello games, soutěže organizované
Gymnáziem, ZŠ a MŠ Hello v prostorách Světa techniky
v Dolní oblasti Vítkovice. Soutěže se zúčastnilo 25 škol
z Ostravy a okolí.
Soutěž byla koncipovaná jako komplexní souhrn žákovských
znalostí a dovedností z oblastí matematiky, zdravovědy,
hraní na hudební nástroj a znalostí spellingu v AJ. Po splnění
těchto disciplín pak tým spolupracoval na společném úkolu
dle zadání – sestavení originálního vozidla ze stavebnice
Lego v časovém limitu. Po ukončení soutěže následovalo
vyhlášení výsledků v kategorii jednotlivců a vyhodnocení
týmů.
Naše škola se umístila díky Sáře Zajícové na 2. místě
v kategorii jednotlivců.

V úterý 28. 6. proběhlo v jídelně
školy slavnostní rozloučení
s letošním školním rokem pro
žáky prvního stupně. O den
později se na tomtéž místě
konalo vyhodnocení nejlepších
žáků a sportovců druhého
stupně, rozloučení se školním
rokem a rozloučení se žáky
devátých
ročníků
a
všech
ostatních, kteří ukončili studium
na naší škole.
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Podzimní čas a krásné počasí lákaly také letos děti ze školní družiny k četným
procházkám a jiným venkovním aktivitám.
V září se konalo například setkání Hraje celá družina, vycházka do Plesné,
Soutěžní odpoledne nebo tradiční Drakiáda.
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V úterý 27. 10. proběhla ve ŠD celodružinová akce Halloweenské dovádění.
Diskotéku, soutěže a tvoření halloweenské výzdoby si všichni užili. Dětem se toto
netradičně a příjemně strávené odpoledne velmi líbilo.

Stává se již tradicí, že žáci naší školy, především děti ŠD, během měsíce listopadu
přinášejí do školní družiny sladkosti na Mikulášskou nadílku pro děti ze Slezské
diakonie Náruč ve Vítkovicích. Děti ŠD spolu s p. vych. Zmijovou a Motlochovou
připravily krátký vánoční program a 3. prosince toto zařízení navštívily.
Mikulášské balíčky byly dětem předány a v předvánočním čase jsme si společně
popovídali při výborném čaji a moučníku, který děti z Náruče samy upekly.
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V úterý 15. 12. se ve školní družině konala akce Vánoční těšení. Děti se při zpěvu
nebo poslechu koled snažily z různých materiálů vyrobit různé vánoční výrobky:
vánočního kapříka, věneček nebo betlém. Také se povedly stromečky ze šišek,
andílci, přáníčka, čepičky z vlny i stromečky z terakoty. Dětem se toto „těšení“ velmi
líbilo.

Dne 28. 1. se konal v tělocvičně školy Karneval školní družiny. Děti všech
oddělení si oblékly různé druhy karnevalových masek a společně s p. vychovatelkami
si užívaly zábavu a tanec s hudbou. Nechybělo ani mnoho zajímavých soutěží a
bohatý program. Na závěr dostaly všechny zúčastněné děti malé překvapení
v podobě sladké odměny.
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I přes ne příliš příznivé lyžařské podmínky letošní zimy vyjelo 49 dětí školní družiny
v týdnu od 1. 2. – 5. 2. 2016 na svah Ski areálu Skalka, kde byl pro ně připraven
Lyžařský výcvik. Děti byly rozděleny do skupin a pod vedením lyžařských
instruktorů se učily základům lyžování a pokročilí lyžaři se zdokonalovali ve svém
lyžařském umění. Každý den nás na svahu čekal maskot Skaláček a pod jeho
vedením probíhaly rozcvičky. Po té začala 2 hodinová výuka s krátkou přestávkou na
svačinu. V pátek za krásného slunečného počasí a účasti rodičů bylo celotýdenní
snažení ukončeno závody ve slalomu. Všechny děti byly odměněny malou
sladkůstkou a diplomy, ti nejlepší ve své kategorii medailemi. Tato akce školní
družiny se setkala s velkým zájmem a děti se již těší, až vyrazí na svah zase v příštím
roce.
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Měsíc únor byl ve školní družině věnován otázkám bezpečnosti dětí. Konala se
jednak beseda s Městskou policií Ostrava, jednak výchovně vzdělávací
program I děti mají svá práva.
Děti se formou videoprojekce a rozhovorem s policií dověděly mnoho zajímavých a
užitečných informací zaměřených nejen na protidrogovou prevenci. Měly si možnost
vyzkoušet i otisky svých prstů jako jednu z vyšetřovacích metod. Na závěr si všechny
děti napsaly krátký test na rozvoj paměti a nejlepší z nich dostaly od policistů
odměnu.
Ve druhém případě jsme se snažili dětem srozumitelnou formou, přizpůsobenou
jejich věku, objasnit a seznámit je nejen s jejich právy, ale i povinnostmi.

V březnu se ve školní družině uskutečnil vědomostní kvíz Kdo je kdo a co je co,
ve kterém změřili své síly vždy tři zástupci všech našich oddělení. Soutěžící prokázali
výborné znalosti například v oblastech ekologie, zvířata a rostliny, podivuhodná
planeta Země, lidské tělo, lidské výtvory a mohli si vyzkoušet i svůj postřeh při
skládání obrázků na čas.
Dne 22. 3. 2016 se všechna oddělení školní družiny zúčastnila velikonočního
vyrábění formou workshopu – Vítání jara. Děti tvořily velikonoční přání, zápichy,
ovečky, zajíčky, kuřátka a vyzkoušely si i mramorování vajíček.
V rámci Měsíce knihy navštívily děti ŠD Městskou knihovnu v Porubě, kde si
pro ně paní knihovnice připravila zajímavé povídání o knihách, o jaru a o
Velikonocích. Děti měly možnost seznámit se s prostory knihovny, prohlédnout si
knížky i časopisy, popř. si je i zapůjčit domů.
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V měsíci dubnu, měsíci bezpečnosti, se u nás konala celodružinová soutěž
Křižovatka není hřiště.
Děti školní družiny v dubnu dále navštívily Hasičskou zbrojnici v Martinově –
112.
22. dubna jsme oslavili Den Země. Připomněli jsme si pojmy, které se k tomuto dni
vztahují - jako je třídění odpadu, ohleduplné zacházení se zvířaty, uklízení odpadků,
neplýtvání s vodou apod. Na závěr proběhl společný úklid školního hřiště.

Jako již tradičně i letos se slétla hejna čarokrásných čarodějnic a magických mágů na
svém nespoutaně bláznivém rejdění, aneb konal se Čarodějnický slet 2016.
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Ve čtvrtek 12. 5. si děti ve školní družině zahrály na doktory. Nikdy nevíme, kdy
budeme potřebovat pomoc a proto je dobré si občas základy první pomoci
připomenout.

Ve čtvrtek 19. května přijel na jednu z kolejí nádraží v Ostravě – Svinově velmi
neobvyklý vlak – Kinematovlak. Bylo to vlastně kino na cestách, barevně malovaný
posel ze Zlína, kde bude probíhat Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež.
Protože každý nemá možnost tento festival navštívit, organizátoři vymysleli, jak to
udělat, aby si jej užily i děti třeba právě z naší školy. A tak si 36 prvňáčků mohlo
prohlédnout všechny tři části tohoto speciálního vlaku: v první se dozvěděli spoustu
zajímavostí o historii železnic u nás v ČR, ve druhé se potěšili krásným filmem
Méďové, kde účinkují skutečná živá medvíďata, a ve třetí části si všichni užili hernu
se spoustou hraček.
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V měsíci červnu jsme ve školní družině malovali na chodník, soutěžili ve
sportovních disciplínách na družinové Olympiádě 2016 a pro celou školu uspořádali
tradiční Barevný týden.

Ve čtvrtek 16. 6. se ve ŠD konala poslední celodružinová akce v tomto školním roce
- Družinový slavíček. Byl zahájen vystoupením dětí z kroužku hry na flétnu a poté
se 14 dětí, zástupců jednotlivých oddělení, zapojilo do pěvecké soutěže s lidovou i
umělou písní. Všichni byli moc šikovní!
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Naše škola se prezentuje

Týdeník ŠKOLSTVÍ, Ročník 2015, Číslo 30

Je již tradicí, že si rodiče mohou prohlédnout školu, navštívit vyučovací hodiny, vidět výsledky práce
svých dětí a sledovat prezentace jednotlivých jazyků.
V naší škole není tento den pouze formálním svátkem. Cílem Evropského dne jazyků je upozornit na
důležitost výuky jazyků, vyzdvihnout jazykovou a kulturní různorodost Evropy a podporovat
celoživotní jazykové vzdělávání potřebné pro pracovní uplatnění a mobilitu v Evropě.
Do příprav oslav Evropského dne jazyků se aktivně zapojují všechny děti školy. Učitelé seznamují
žáky s tím, jak se kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou příbuzné, s kulturou daných zemí a s životem
v nich. Cizí jazyky a jejich praktické užití jsou představeny v návaznosti na ostatní vyučované
předměty. K prezentaci je využívána audiovizuální technika, internet, knihy, autentické materiály,
mapy. Žáci v rámci tematicky zaměřených bloků vytváří pohlednice, které jsou následně coby
výukový materiál vystaveny na chodbách a v učebnách. Vychovatelé ve školní družině seznamují
žáčky hravou formou s tradicemi evropských států.
Celý projektový den, kdy jednotlivé třídy připravovaly kvíz pro své spolužáky o vylosované evropské
zemi a tvořily její pohlednici, se nesl ve znamení spolupráce dětí, vyhledávání informací, údajů a
soutěžení. Žáci třetích ročníků pracovali v rámci projektového vyučování Jsme na jedné lodi, kde
plnili úkoly, skrývačky, pracovali s jazyky daných států a připravovali chuťovky jednotlivých zemí.
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PRIO listopad 2015
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fb profil občanského sdružení Neposedné tlapky 30. 12. 2015

Zpravodajství TV Fabex 18. 3. 2016

Dostupné na:
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/ales-hrdlicka-challenge.html
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PRIO duben 2016

Zpravodajství TV Fabex 18. 4. 2016

Dostupné na:
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/ukazkove-hodiny-semmanuelem-aisu.html
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PRIO červenec 2016
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