KRONIKA
školní rok 2016/2017
I cesta může být cíl…

Základní škola, Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1638

zpracoval Mgr. Libor Škop
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Září

Stránka 2

Také ve školním roce 2016/2017 bude na naší základní škole fungovat široká
nabídka zájmových útvarů jak na prvním i druhém stupni, tak také ve školní
družině:
Název kroužku

Jméno vedoucího

Den

Místo

Čas

Divadelní

Skřivánek, L.

středa

T 1.A

12,30 - 13,30

Dramatický

Vápeníčková, D.

středa

T 4.C

13,00 - 14,00

Florbalový

Skřivánek, L.

čtvrtek tělocvična 14,00 - 15,00

Pojďte si hrát s
angličtinou

Menšíková, M.

pondělí učebna AJ 12,45 - 13,30

Příprava na zk. YLE

Holková, R.

pondělí T 4.B

Příprava na zk. YLE

Holková, R.

čtvrtek učebna VV 13,00 - 14,00

Ruční práce

Macáková, V.

pondělí T 5.B

13,30 - 14,30

Mezihoráková,
A.

pátek

učebna FJ

14,15 - 15,00

Klub logického myšlení Agelová, D.

čtvrtek knihovna

14,00 - 14,45

Příprava na zk. YLE

Holková, R.

čtvrtek T 6.A

14,00 - 15,00

Příprava na zk. KET

Holková, R.

pondělí učebna VV 14,00 - 15,00

Příprava na zk. KET

Holková, R.

pondělí učebna VV 15,00 - 16,00

Příprava na zk. PET

Holková, R.

pondělí učebna VV 16,00 - 17,00

Příprava na zk. PET

Holková, R.

středa

učebna VV 14,00 - 15,00

Seminář ČJ - IX.A

Malá, J.

středa

T 9.A

7,00 - 7,45

Seminář ČJ - IX.B

Škop, L.

čtvrtek T 9.B

7,00 - 7,45

Seminář M - IX.A

Agelová, D.

pondělí knihovna

7,00 - 7,45

Seminář M - IX.B

Agelová, D.

středa

7,00 - 7,45

1.stupeň

12,45 - 13,30

2.stupeň
Francouzština
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knihovna

Školní družina
Fotbal

Lažková, D.

čtvrtek tělocvična 15,00 - 16,00

Hra na flétnu

Zmijová, P.

čtvrtek ŠD

15,00 - 16,00

Hrátky s mluvením

Bochňáková, I.

úterý

15,00 - 16,00

Pohybové hry

Vyškovská, M.

pondělí tělocvična 15,00 - 16,00

Pohybové hry

Lažková, D.

pondělí tělocvična 15,00 - 16,00

Pracovní výchova

Fiedorová, R.

středa

ŠD

15,00 - 16,30

Přírodovědný

Motlochová, P.

čtvrtek ŠD

15,00 - 16,00

Vyšívání

Fiedorová, R.

úterý

ŠD

15,00 - 16,00

Výtvarné činnosti

Motlochová, P.

středa

ŠD

15,00 - 16,30

ŠD

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 jsme zahájili nový školní rok 2016/2017. Obzvláště
slavnostní byl tento den pro naše nové prvňáčky, kteří ten den šli do školy úplně
poprvé. Všechny je čekalo slavnostní uvítání v jídelně školy, jehož součástí byly vedle
přání úspěšného startu do nové životní etapy taky soutěže, kulturní program
připravený žáky 2. tříd pod vedením p. uč. Skřivánka a samozřejmě také drobné
dárky. Po tomto společném úvodu si děti odvedly jejich paní učitelky do tříd, kde se
budou celý rok učit. Všem našim prvňáčkům a také všem našim starším žákům
přejeme úspěšný školní rok 2016/2017!
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V pátek a sobotu 23. a 24. září 2016 byl ve vojenském prostoru Libavá –
Barnov uspořádán první ročník dvoudenního branného závodu pro žáky 8.
a 9. tříd všech dvanácti porubských základních škol, který pořádal městský
obvod Poruba (odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti), Krajské
vojenské velitelství Ostrava a Československá obec legionářská, Jednota
Ostrava 1.
Závod se konal na počest akce s krycím názvem Wolfram. Jednalo se o
parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Anglie na území
Protektorátu Čechy a Morava. Šest parašutistů při něm bylo vysazeno v prostoru
obce Morávka a za použití vlastních sil a prostředků mělo za úkol vybudovat
partyzánský oddíl a s ním provádět záškodnickou činnost proti německé armádě.
Po oba dny soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva – vždy 2 dívky a 2 chlapci. Akce
měla 7 stanovišť rozložených kolem vojenské přehrady Barnov. Závodníci museli
nejprve ukázat svoji rychlost, zručnost a týmovou spolupráci při jízdě na raftu,
následovala překážková dráha, střelba ze vzduchovky, historický test, silový trojboj,
zdravověda a hod granátem na cíl. Celá trasa závodu měla 3 kilometry a součástí
hodnocení byl i výsledný čas družstva. Závod byl náročný jak po fyzické, tak po
psychické stránce a většina závodníků si sáhla až na dno svých sil. Nejdůležitější bylo
nevzdat se a v rámci týmu se navzájem podržet.
Již páteční závod naznačil, že naše ambice sahají hodně vysoko. Z 24 týmů se nám
podařilo obsadit krásné 5. a 7. místo. Na pátém místě skončili Sebastiano Boniatti,
Filip Kašperlík, Karin Dede a Veronika Kučerová a na sedmém Lukáš Říhovský, Jan
Netolička, Barbora Kupková a Michaela Dedková.
Absolutním triumfem našich týmů pak skončil sobotní závod, neboť tým ve složení
Michal Frič, Filip Jursa, Eliška Jahnelová a Valérie Máchová vybojoval 2. místo a
tým Daniela Pavelka, Martina Friče, Zuzany Stolárové a Isabely Krestové vystoupal
dokonce na příčku nejvyšší! K sobotnímu závodu je třeba zmínit kuriózní situaci, kdy
o pořadí našich dvou týmů rozhodovala při naprosto shodném počtu bodů vložená
disciplína - přetahování lanem. V podstatě jsme tedy měli dva vítězné týmy!
Žáci z hrdličky tak opět ukázali, že se neztratí nejen
v záplavě slov cizích jazyků, ale že jsou na život
připraveni také po stránce tělesné, že dovedou
bojovat až do konce, umějí ze sebe vydat poslední
zbytky sil a že slova kolektiv a spolupráce pro ně
nejsou jen prázdnými pojmy. Hlavně k tomu jim
blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy.
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DOBROU CHUŤ EVROPO!
Dne 26. 9. 2016 se na ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě uskutečnil Den otevřených
dveří do jazykové výuky 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 ve vestibulu školy získat informace o
spolupráci školy s naším partnerem – Jazykovou školou Hello, která tradičně
prezentuje možnosti našich studentů skládat mezinárodní jazykové zkoušky a
zapojovat se do výuky cizích jazyků i v průběhu školního roku.
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. Učitelé seznamují žáky nejen s tím, jak se
kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou podobné, 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, hudební výchovu, dějepis, občanskou a rodinnou
výchovu.
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 vychovatelkami ve Školní družině
tím, že se začínají hravou formou seznamovat s tradicemi evropských států. Vyučující
na I. stupni připravili pro tento den různorodý program, kdy v jedné ze svých
vyučovacích hodin seznamovali své žáky s pojmy Evropská Unie, s jednotlivými státy,
měnou, zvyky a kulturou.
V letošním roce jsme se rozhodli jít cestou poznávání toho, co mají všichni rádi, a to
dobrého evropského jídla. Zástupci tříd 2. stupně si vylosovali 8 evropských států –
Slovensko, Maďarsko, Belgii, Ukrajinu, Švýcarsko, Bulharsko, Švédsko a Polsko. Žáci
6. - 9. ročníku pracovali celý den na společném projektu Taste of Europe, jehož
součástí bylo plnění kvízů o jednotlivých evropských zemích připravených třídami,
příprava studeného pokrmu dané země a jeho prezentace, jak jinak než v anglickém
jazyce, natočení videa či nafocení průběhu přípravy s komentáři v angličtině a výroba
plakátu – pozvánky ke stolu. Jednotlivé pokrmy byly prezentovány kuchařskými týmy
ve vestibulu školy, kde proběhla výstavka pokrmů a jejich popis jednotlivými
kuchařskými týmy. Na závěr tohoto dopoledne se jednotlivé státy utkaly při turnajích
v tělocvičně školy a zakončila tento příjemný projektový den. Vše hodnotila porota
z řad pedagogů, která vyhodnotila celý den a vítězný tým- stát získal pro svou třídu
sladkou odměnu v podobě toho nejlepšího evropského dortu.
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Dne 27. 9. 2016 jsme otevřeli naši vlastní francouzskou knihovničku. Na žáky a
příznivce francouzského jazyka čekalo 112 titulů z oblasti historie, romány, poezie,
komiksy i pohádky pro nejmenší, které jsou skvělou příležitostí k četbě i pro úplné
začátečníky. Program zpestřili svým pěveckým vystoupením žáci 6.A a na všechny
návštěvníky čekal bohatý raut, který rovněž připravili samotní žáci.
Knihovna bude otevřena vždy v pondělí od 7.00 do 7.40 a ve středu o velké
přestávce.
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Říjen
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V pondělí 3. 10. 2016 jsme uvítali na naší základní škole vzácnou návštěvu. Pan
starosta obvodu Ostrava – Poruba Petr Mihálik, místostarosta Petr
Zábojník a ředitel Krajského vojenského ředitelství Ostrava Armády ČR,
plukovník Jaroslav Hrabec nám osobně oznámili zprávu, ve kterou jsme všichni
tajně doufali.
ZŠ Aleše Hrdličky se stala absolutním vítězem dvoudenního branněhistorického zápolení dvanácti porubských základních škol Wolfram 2016.
Z rukou pana starosty jsme tedy převzali pohár vítězů a pamětní diplom.
Tato ocenění jsou jen dalším důkazem všestrannosti našich žáků a my jim
ještě jednou děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
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Žáci 9. ročníku se 4. a 6. 10. 2016 zúčastnili tradiční akce, která probíhá na naší
škole každý rok – První pomoc pro život. V úterý se třídní kolektivy setkaly
s odborníky z ČČK v oblasti zdravovědy a teoreticky se připravily na čtvrteční
praktická cvičení, která byla zakončena zkouškou.
Každý žák si vyzkoušel poskytování první pomoci osobně v praxi a pod dohledem
odborníků zjistil, zda vše dělá správně. Prostor byl také na dotazy a odborné rady.
Rovněž se žáci seznámili s novými postupy v oblasti poskytování první pomoci. Oba
dva dny byly velmi zajímavé a prospěšné. V každém případě si žáci uvědomili, že se
nemusí bát poskytnout první pomoc a mohou si věřit, že to zvládnou!

Odměnou pro vítěze branného závodu Wolfram 2016 bylo pozvání na
prezentační cvičení Armády ČR – Safeguard 2016.
17. 10. 2016 v 10:00h pro žáky Daniela Pavelka, Martina Friče, Zuzanu Stolárovou
(9.B), Isabelu Krestovou (9.A) a doprovod p. uč. Adamčíkovou přijel transportér,
který měl namířeno k elektrorozvodně v Kletné u Hladkých Životic. Tam se od 11,00h
konalo cvičení Armády ČR. U vstupu do areálu stáli vojáci, kteří byli připraveni
zasáhnout, kdyby se někdo neoprávněný snažil vniknout dovnitř. Po úvodní
prezentaci cvičení Safeguard 2016, kterou vedl plk. Jaroslav Hrabec, proběhly tři
dynamické ukázky.
Nejdříve se neznámé auto snažilo proniknout do areálu elektrorozvodny, přičemž
jeden z posádky u sebe měl zbraň, následně se elektrorozvodnu snažili napadnout
pěší teroristé a nakonec byla napadena vojenská kolona, s čímž si vojáci hravě
poradili. Celou akci shora snímal dron.
Věříme, že si žáci tento den užili a doufáme, že příští ročník branného závodu
Wolfram bude neméně úspěšný a podobný zážitek budou mít i další naši žáci.
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Listopad
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Na začátku listopadu (9. – 11. 11. 2016)
navštívil naši školu pan Ladislav Holba
v doprovodu své věrné psí kamarádky,
fenky Aminy. Prostřednictvím besedy
umožnil žákům nahlédnout do světa
nevidomých lidí. Děti zaujala snaha
nevidomého pana Holby o samostatnost a
nezávislost na ostatních lidech. Jediná
„osoba“, na které je závislý, je jeho vodicí
fenka Amina.
V příjemné a pohodové atmosféře, kterou
dokázal pan Holba kolem sebe utvořit,
poutavým způsobem seznámil naše žáky
s životem a výcvikem vodicího psa. Fenka
Amina předvedla, jak svému pánovi
pomáhá při každodenních činnostech.
Všechny děti se zaujetím sledovaly pana
Holbu, jak jim představuje rozličné
pomůcky, které usnadňují nevidomým
jejich tolik složitý život, např. „mluvicí“
počítač nebo mobil. Setkání s panem Holbou bylo pro všechny zajímavé a poučné
zároveň. Děkujeme mu za jeho milou návštěvu.

Ve středu 16. 11. 2016 přijelo za námi do školy Mobilní planetárium.
Bylo umístěno v tělocvičně školy a navštívily jej všechny třídy 7. až 9. ročníku. Všichni
návštěvníci si určitě tento zážitek náležitě užili a kromě nových poznatků si odnesli
také spoustu příjemných zážitků z nekonečného vesmíru na půdě školy!
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25. 11. 2016 navštívil ZŠ A. Hrdličky p. Dušan Staněk, facilitátor společnosti TIETO,
v rámci nově navázané spolupráce v oblasti o nadané žáky a žáky se
zájmem o ICT. Byl vytvořen tým 11 žáků 6. - 9. ročníku na základě vlastního zájmu
vyzkoušet si logickou hru, týmovou spolupráci a schopnost hledat nová řešení. Hra
LEAN GAME trvala 3 hodiny a chlapci ji hodnotili jako velice zajímavou, bavila je a
naučila je mnoho nového. Navíc po celou dobu spolupracovali a snažili se využít
všech svých schopností a znalostí. Byla to první hra tohoto typu, kterou si žáci A.
Hrdličky vyzkoušeli.

Princip hry spočíval v tom, že žáci dostali zadání vytvořit model fiktivní továrny na
výrobu automobilů, které jsme v našem případě stavěli z lega. Hra modeluje
jednotlivé procesy výroby přes výrobu podvozku vozidla, kontrolu kvality až ke
skladování. Žáci měli možnost si vyzkoušet také role jako je manažer výroby,
přepravce, technik výroby apod. Úkolem bylo vymyslet způsob výroby tak, aby došlo
postupně k vyšší kvalitě a efektivitě výroby při nižších nákladech. Žáci museli aktivně
diskutovat ve skupině a vymýšlet způsoby, jak výrobu zlepšit, aby dostali továrnu do
plusových finančních výsledků, což se nám nakonec podařilo.
Děkujeme společnosti TIETO a p. Dušanu Staňkovi za poskytnutí možnosti vyzkoušet
si schopnosti našich žáků při této logické hře a těšíme se na další spolupráci v oblasti
péče o nadané žáky. Tentokrát v měsíci únoru a za použití jazykových znalostí našich
žáků.
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V pátek a v sobotu 18. a 19. 11. 2016 skládalo 7 žáků třídy 9.A - Adéla
Červenková, Dominik Klímek, Isabela Krestová, Jan Netolička, Ondřej Pilous, Eliška
Urbanová a Vojtěch Zahrádka - Mezinárodní cambridgeskou zkoušku
z anglického jazyka KET for schools (A2). Všichni žáci byli úspěšní, přičemž
Ondřej Pilous a Vojtěch Zahrádka překonali hranici 90% a obdrželi dokonce certifikát
o znalostech na vyšší úrovni B1 a Adéla Červenková, Dominik Klímek a Eliška
Urbanová překročili hranici 85% a složili zkoušku s vyznamenáním.
Ve čtvrtek 8. 12. 2016 skládali také dva žáci třídy 9.A - Denis Hradil a Jan Seman Mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka PET for schools
(B1). Oba žáci byli úspěšní, přičemž Denis Hradil překonal hranici 90% a obdržel
dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B2.
Mezinárodní cambridgeské zkoušky z anglického jazyka KET (Key) for schools a PET
(Preliminary) for schools jsou pořádány jazykovou školou Hello a Britským
centrem ve spolupráci s Cambridgeskou univerzitou, která je zaštiťuje,
sestavuje a vyhodnocuje. Jsou to zkoušky testující mírně a středně pokročilé znalosti
anglického jazyka (úrovně A2 a B1 podle evropského referenčního rámce) – čtení,
poslech, psaní a konverzaci. Certifikát, který žáci po úspěšném absolvování zkoušek
obdrží, lze použít např. jako přílohu k přihlášce na střední školu nebo v jakékoliv
situaci, kdy bude třeba prokázat zvládnutí angličtiny na mírně a středně pokročilé
úrovni, včetně souvislostí studijních a pracovních. Při úspěšném složení zkoušky
PET mají žáci uznanou maturitní zkoušku z anglického jazyka, kterou již
nemusí skládat. Zkoušky sestávají z písemné části a ústní části. V písemné části
jsou kandidáti testováni ze schopnosti porozumět anglickému čtenému textu (včetně
znalostí gramatiky a slovní zásoby), z psaní a poslechu. V ústní části následují po
představení a úvodních frázích rozhovory mezi kandidáty podle dané struktury.
Všichni žáci, kteří zkoušky KET a PET úspěšně složili, zaslouží velké uznání a pochvalu
za reprezentaci školy a budování jejího dobrého jména.
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Prosinec
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V pondělí 5. 12. proběhla na naší škole Mikulášská nadílka, na kterou se již
tradičně připravili žáci 9.A a 9.B. Velké poděkování patří oběma Mikulášům a všem
andělům a čertům :-).

V pátek 9. 12. 2016 proběhl na ZŠ B. Dvorského již 10. ročník soutěže ve skoku
vysokém pod názvem Mikulášská laťka. Této sportovní akce se zúčastnilo 7 žáků
naší školy a z celkového počtu 110 závodníků ze 6 ostravských škol si nevedli vůbec
špatně.
V obrovské konkurenci naši skokani dokázali, že i přes to, že naše škola
není sportovně zaměřena, máme talentované zástupce, kteří se na
takovýchto akcích dokáží poprat o příčky nejvyšší.
V kategorii mladších žákyň (6. a 7. roč.) si pro zlatou medaili skočila přes laťku
nastavenou na 130cm Magdaléna Langová ze třídy VI.B.
Výšku 155cm pak v kategorii starších chlapců (8. a 9. roč.) pokořil ukázkovým flopem
Filip Kašperlík ze třídy IX.B a obsadil druhé místo.
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V úterý 13. 12. 2016 proběhl na naší škole v odpoledních hodinách již tradiční
Vánoční jarmark a Vánoční koncert.

Poslední den školy v kalendářním roce 2016, 22. 12. 2016, strávili žáci 2. stupně
díky finančnímu příspěvku ÚMOb Ostrava-Poruba sportem v příjemném prostředí
sportovního centra FAJNE.
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Charitativní činnost žáků a pedagogických pracovníků
ZŠ A. Hrdličky směřuje hned k několika klíčovým
oblastem.
Jde především o snahu porozumět lidem žijícím
s handicapem, dále o sbírky pro různá občanská
sdružení poskytující sociální služby – Slezská
Diakonie,
Fond
Sidus,
nácvik
kulturních
vystoupení pro domovy seniorů či předškolní zařízení (např. projekt Děti
dětem) a sbírky pro opuštěná nebo týraná zvířata.

Jako zdraví lidé nemůžeme úplně pochopit, jak se žije lidem s handicapem. Můžeme
jim naslouchat, pomáhat, stát se jejich přáteli a snažit se jim přiblížit. Je úkolem
nejen rodičů, ale také nás, pedagogů, vést děti k tomu nebýt lhostejní. Snad právě
proto umožňujeme našim žákům setkávat se s těmito lidmi a poznat, jak žijí, s jakými
překážkami se v životě setkávají a hlavně, co jsou schopni i přes svůj handicap
dokázat.
V listopadu již potřetí navštívil naši školu pan Ladislav Holba z občanského
sdružení LORM /společnost pro hluchoslepé/ společně se svým vodicím
psem. Děti měly možnost získat informace o výcviku a práci těchto pomocníků
handicapovaných osob. Beseda byla pro děti velmi poutavá, protože si mohly samy
prakticky vyzkoušet, jak pes spolupracuje, co všechno umí a jak plní dané povely.
Dozvěděly se také mnoho užitečných informací o běžném životě nevidomého člověka,
o pomůckách, které jsou v jeho životě nezbytné, o začlenění lidí s handicapem do
společnosti. Součástí akce byl prodej textilních hraček, které vyrábí
chráněná dílna Charity sv. Alexandra, a děti tak podpořily zaměstnávání
fyzicky znevýhodněných osob.
Stránka
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V letošním roce se žákyně ZŠ A. Hrdličky pod vedením Mgr. Petry Trunkátové opět
daly již sedmým rokem do práce na přípravě projektu Tiché zpívání společně
se žáky ZŠ Spartakovců pro sluchově postižené žáky, které vede paní Simona
Pelhřimovská. Dlouholetá spolupráce při přípravě společných koncertů přináší radost
nejen samotným dětem, ale především lidem Ostravy. Přestože nácvik písní ve
znakové řeči není vůbec jednoduchý, děti se přípravě koncertu věnují s nasazením a
je úžasné vidět jejich upřímnou radost a nadšení. O nácvik písní společně
s handicapovanými dětmi je ze strany našich žáků velký zájem, připravují se ve svém
volném čase, těší se na své neslyšící kamarády a mnoho z nich má zájem učit se
znakovou řeč i v budoucnu. Také v roce 2016 jsme mohli vidět vystoupení Tichého
zpívání na tradiční akci porubského obvodu Vánočním jarmarku na Alšově
náměstí.

Skupina 14 žáků z 2. stupně nacvičila v průběhu 1. pololetí školního roku 2016/2017
jako mimovyučovací aktivitu hudební pohádku Šípková Růženka a uskutečnila
15. 12. 2016 vystoupení pro děti z mateřské školky na ulici J. Skupy.
Šípková Růženka měla ve školce K. Skupy veliký úspěch, a to jak u dětí, tak u jejich
vyučujících, kteří nás prosili, abychom jim pohádku přišli zahrát i do jiných poboček.

Jako každý rok v předvánočním čase se také letos na naší škole
uskutečnila charitativní sbírka pro občanské sdružení Neposedné tlapky
starající se o opuštěné, týrané či nemocné pejsky a kočičky. A jako každý rok
také letos naši žáci a učitelé ukázali, že jim není lhostejný osud čtyřnohých
kamarádů, kteří zažili v životě jen málo radosti. Opět se nám sešlo obrovské množství
věcí, které byly 20. prosince 2016 předány v sídle Neposedných tlapek v Ostravě –
Nové Vsi.
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Leden
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Na počátku kalendářního roku 2017 se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže
Srdce s láskou darované. Na svých projektech pracovaly děti čtvrtých tříd, třída
8.A, 6.B a dívky z Tichého zpívání.
Soutěž má dvě úrovně. Jednou z nich je hodnocení odborné poroty, tou druhou
hlasování veřejnosti.
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Únor
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Dne 7. 2. 2017 se osmičlenný tým IX.A třídy ZŠ A. Hrdličky ve složení Petr Amler,
Denis Hradil, Dominik Klímek, Ondřej Pilous, Vojtěch Zahrádka, Lukáš Říhovský,
Adéla Červenková a Veronika Kučerová zúčastnil 2. ročníku soutěže Ahol´s
Amazing Race – Cesta kolem světa a anglicky mluvících zemích. Soutěže se
zúčastnilo celkem 14 ostravských škol. Soutěžní klání probíhalo celé dopoledne a bylo
rozděleno na 2 hlavní části.
První část tvořil znalostní test v anglickém jazyce, který ověřoval znalosti o
americkém kontinentu, ale samozřejmě také schopnost použití anglického jazyka.
Druhou část odstartovala týmová soutěž, která začala ověřením pohybových
dovedností a rychlosti. V této části byla z dívek jako nejlepší vyhlášena Adéla
Červenková. Následovalo plnění 12 úkolů na jednotlivých stanovištích, kde si náš tým
vyzkoušel své znalosti z americké geografie, historie, současnosti, hudby, politiky,
literatury, a v neposlední řadě také z finanční gramotnosti. V předběžném součtu se
ZŠ A. Hrdličky umístila na první příčce s 351 body. Po absolvování celé soutěže byly
vyhlášeny jak jinak Amazing results – Úžasné výsledky. Naše škola se v celkovém
součtu umístila na 1. místě v jednotlivcích – vynikajícím výkonem Ondřeje Pilouse
a celkově na skvělém 2. místě v týmové soutěži. Navíc náš tým byl průběžně
chválen za nejlepší výsledky v jednotlivých disciplínách. Všem našim úspěšným
žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy, gratulujeme ke skvělému výsledku
a přejeme mnoho zážitků a nových zkušeností při studiu anglického jazyka, ale i
v jejich dalším životě.
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Na týden 6. – 10. 2. 2017 připravila naše škola již druhým rokem výjezdní
lyžařský kurz do Ski areálu Vaňkův kopec v Ostravě-Dolní Lhotě, který byl
opět hrazen z dotací ÚMOb Ostrava-Poruba.
Zájemci z řad žáků 5. a 6. ročníků se tak za asistence zkušených instruktorů mohli
zdokonalit v lyžařských dovednostech, které někteří získali již loni. Ti lyžováním
dosud “nepolíbení “ se seznámili s lyžařským vybavením, získali základní lyžařské
návyky a jistotu při jízdě na vleku. Za pět dní toho žáci zvládli opravdu mnoho, o
čemž svědčí účast všech lyžařů v pátečních závodech ve slalomu, který všichni
zdárně dokončili.
Odměnou za pětidenní snahu, aktivní přístup k výuce a bezproblémové chování jim
byly medaile, památeční diplomy a drobné ceny. I přes mrazivé počasí a občas ne
příliš dobrou viditelnost si všichni lyžaři výcvik nejen užili, ale hlavně měli dobrý pocit
z příjemně a zároveň užitečně stráveného času.
Personál Ski areálu i lyžařští instruktoři měli opět vše výborně připravené a
zorganizované, za což jim patří velký dík stejně jako vyučujícím, kteří žáky každý den
na svah doprovázeli a byli jim celou dobu výcviku nápomocni.
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Ve středu 15. 2. 2017 se na ZŠ J. Šoupala konalo okresní kolo ve šplhu na tyči.
Naši školu reprezentovala ve starších kategoriích dvě čtyřčlenná družstva ve složení:
Chlapci: Sebastiano Boniatti, Michal Frič, Samuel Ševčik, Tomáš Havránek
Dívky: Karin Dede, Michaela Dedková, Bára Kupková, Eliška Jahnelová
V konkurenci dalších 5 družstev v chlapecké kategorii a 3 družstev v kategorii dívčí
podali naši svěřenci velmi vyrovnaný a bojovný výkon. Přes maximální úsilí se jim jen
o pár setin sekundy nepodařilo dosáhnout příček nejvyšších.
Naši žáci tak obsadili v obou kategoriích 2. místo, za což byli odměněni diplomy,
medailemi a poháry.

Dne 22. 2. 2017 se žáci VIII. A třídy Martin Strnadel a Terezie Staňková zúčastnili
návštěvy ČT Ostrava v rámci práce na projektu Příběhy našich sousedů spolu
s koordinátorkou nevládní a neziskové organizace Post Bellum p. Kristýnou
Koblasovou, zástupkyní ředitelky Mgr. Petrou Trunkátovou a zástupcem zřizovatele
Ing. Milanem Gregorem.
Exkurze byla uspořádána pro žáky, kteří v rámci projektu pracují s pamětníky a
reflektují tak historii 20. století. Na základě osobního setkání zpracovávají osudy
pamětníků a učí se pracovat s moderní nahrávací a natáčecí technikou. 3 týmy žáků
naší školy si vybraly natáčení, a proto jsme uvítali možnost navštívit prostředí
Ostravské televize. Žáci si mohli prohlédnout natáčecí studia, nahlédnout do střižny i
do režijní místnosti. Dozvěděli se mnoho nových informací a získali podněty pro
vlastní natáčení. Celou exkurzi si užili a nové poznatky využijí při vlastním
amatérském natáčení.
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Březen
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Ve středu 1. 3. 2017 se třídy 9.A a 9.B zúčastnily velmi zajímavé exkurze do
koncentračního tábora v Osvětimi, která je součástí našeho školského
vzdělávacího programu. Po příjezdu do místa exkurze započala od 8.10 h více než
dvouhodinová prohlídka koncentračního tábora Osvětim I s česky a slovensky mluvící
průvodkyní. V Osvětimi jsme byli již v 7.30 h a na prohlídku nás vzali první - slečny
průvodkyně si pochvalovaly, že jsme první a nikdo nás neomezuje a neruší. Třídu 9.A
prováděla slovensky mluvící místní průvodkyně, řekla nám hodně věcí navíc, když
viděla zájem, ohromení a dojetí žáků. Moc nás pochválila, že tak pozornou a zaujatou
skupinu ještě neměla a je opravdu překvapena, že děti v tomto věku se mohou
chovat s takovým porozuměním a úctou k dávné historii.
Byla dost velká zima a foukal studený vítr, spíše v Březince to bylo hodně citelné, ale
toto počasí jen podtrhlo autentičnost prožitku. Když jsme odcházeli z první prohlídky,
vstup byl obklopen neuvěřitelným množstvím cizinců všech barev, ras, národů a
mluvícími velkým množstvím cizích jazyků.
Po krátké přestávce a odpočinku následoval přesun autobusem do koncentračního
tábora Osvětim II – Březinka. Zde proběhla opět komentovaná prohlídka s poutavým
a podrobným popisem života za druhé světové války. V Březince jsme byli také na
věži umístěné nad vstupní bránou, kde byl ucelený pohled na celou rozlohu tohoto
vyhlazovacího tábora.
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V měsících únoru a březnu 2017 připravila naše škola čtrnáctidenní ozdravné
pobyty pro děti čtvrtých a pátých tříd.
Čtvrťáci vyrazili na chatu Polanka v Písku u Jablunkova, páťáci do rekreačního
střediska Školy v přírodě v Prostřední Bečvě.
Aktivity zajišťovali pro děti animátoři společnosti Outdoor &Colours s. r. o., kteří pro
nás připravili program na celý ozdravný pobyt s vlastivědným tématem: Cesta
kolem světa. Každý den byl zaměřen na jednu cizí zemi, kromě prvního dne, který
patřil České republice. Hned druhý den byla na programu Francie a další dny
Německo, Řecko, Egypt, Indie, Japonsko, Austrálie, Mexiko, USA, Kanada a Velká
Británie. Tematicky zaměřené ranní rozcvičky dopředu napovídaly, kterou zemi
v daný den děti navštíví, poté se během dopoledního a odpoledního programu
zábavnou formou seznamovaly se základními poznatky, ale i s různými zajímavostmi
o dané zemi. Za splněné úkoly a hry děti získávaly peníze „chechtáky“, za které si
mohly koupit lodní lístky, které jim umožňovaly „cestovat“ do dalších zemí.
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I v letošním školním roce se na naší škole uskutečnil lyžařský kurz, kterého se
zúčastnili žáci obou sedmých tříd. 13. – 17. března strávili týdenní pobyt na horách
v jesenických Filipovicích pod Červenohorským sedlem. Věnovali se sjezdovému
lyžování i snowboardingu. Ti, kteří stáli na lyžích či „prkně“ poprvé, si osvojili základy,
ti pokročilejší se v lyžování a snowboardingu zdokonalili. Zažili spolu jako parta
dobrých kamarádů mnoho úsměvných chvil nejen na lyžařském svahu, ale také při
hrách, které si připravili na podvečerní program.
Velké poděkování patří lyžařským instruktorům, kteří se s maximální trpělivostí dětem
věnovali, paní zdravotnici G. Trojákové za její obětavou péči o zdravotní stav našich
lyžařů a pochvalu si zaslouží i sami sedmáci, kteří se vždy odhodlaně vypravili na
svah a s chutí se pustili do dalšího zlepšování lyžařského umění.
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Dne 17. 3. 2017 se konal již 8. ročník tradiční vyzývací soutěže v anglickém
jazyce, kterou organizuje naše základní škola, s názvem Aleš Hrdlička Challenge,
tentokrát v duchu zkoumání asijského kontinentu. Soutěže se zúčastnily ZŠ
Generála Z. Škarvady, ZŠ Dvorského, ZŠ Hello, ZŠ Matiční, ZŠ J. Šoupala, ZŠ
Pokorného, ZŠ Porubská 832 a ZŠ A. Hrdličky nesoutěžně, jen v rámci srovnání
vědomostí.
Soutěž byla zahájena ve vestibulu školy uvítáním hostů zástupkyní ředitelky Mgr.
Petrou Trunkátovou a písní žáků 6. ročníku Zahraniční student. Následovala krátká
představení našich žáků v bojových uměních. Byli přivítáni vzácní hosté – zástupce
zřizovatele Ing. Milena Jochymová, odborná konzultantka pro CJ nakladatelství
FRAUS paní Tereza Havrlantová a zástupkyně partnerské jazykové školy HELLO paní
Nikol Reizenauerová. Soutěž je tradičně podporována partnerskými a vzdělávacími
organizacemi, které vždy obohacují soutěž o krátký vstup s prezentacemi
a možnostmi příprav na mezinárodní Cambridge zkoušky.
Letošní soutěžení probíhalo v duchu znalostí o Asii a plnily se disciplíny, které
připravili samotní žáci společně s vyučujícími AJ p. uč. Petrou Trunkátovou, Denisou
Agelovou, Janou Adamčíkovou a Martinou Menšíkovou.
Tříčlenná družstva plnila jednotlivé úkoly v rámci workshopů, které byly umístěny
v pěti učebnách naší školy a žáci 9. ročníku anglicky vysvětlovali zadání jednotlivých
úkolů. Úkoly byly zaměřeny nejen na znalost anglického jazyka, ale prolínaly se zde i
znalosti a schopnosti z jiných předmětů. Účastníci měli možnost vyzkoušet si nejen
svoji úroveň angličtiny, ale i schopnost týmové spolupráce.
Na 1. místě se umístil tým ZŠ Matiční, pěkné 2. místo patřilo žákům ZŠ Pokorného a
3. místo obsadila ZŠ J. Šoupala. Tým A. Hrdličky získal nejvyšší počet bodů a vzorně
reprezentoval školu.
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21. 3. 2017 jsme na naší škole přivítali jaro tradiční prodejní Velikonoční
výstavkou, na které vystavovali a prodávali výrobky žáci jednotlivých tříd a žáci
školní družiny. Návštěvníci si mohli domů odnést pěkné ozdoby s velikonoční
tématikou a také si pochutnat na dobrotách, které upekly maminky a babičky našich
žáků nebo sami žáci. Přišli se podívat nejen rodiče a přátelé školy, ale také bývalí
žáci. A Ti, kteří dnes nemohli přijít, byli jistě s námi. Povídalo se, ochutnávalo,
nakupovalo... Panovala příjemná a milá předvelikonoční nálada.
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Ve středu 15. 2. 2017 proběhlo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici
okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce německém. Naši školu v něm
reprezentovaly Karolína Kovalská ze 7.A a Isabela Krestová z 9.A. Součástí soutěže
bylo porozumění poslechovému textu, rozhovor s porotou, konverzace o
vylosovaném tématu a popis obrázku.
Obě žákyně si vedly výborně, když jak Karolína Kovalská, tak Isabela Krestová ve
svých kategoriích zvítězily!
Isabela Krestová navíc postoupila do krajského kola, v němž 27. 3. 2017 obsadila
krásné 3. místo!

Francouzština je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii,
Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe. A TAKÉ NA NAŠÍ ŠKOLE!
A že nám to skutečně jde, prokázali hned dva naši žáci – Eliška Dvořáčková (8.A) a
Denis Hradil (9.A), kteří nás dne 29. března skvěle reprezentovali v krajském kole
Olympiády ve francouzštině. V konkurenci základních, středních škol a gymnázií
celého Moravskoslezského kraje se rozhodně neztratili!
Eliška Dvořáčková se umístila na úžasném 4. místě v kategorii A1, kdy místa před ní
vybojovali už jen studenti gymnázií, a Denis Hradil v kategorii A2 obsadil rovněž
nádherné 5. místo.
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Žáci II. stupně ZŠ A. Hrdličky se 31. 3. a 3. 4. zúčastnili projektu REVOLUTION
TRAIN, který je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody
primární protidrogové prevence. REVOLUTION TRAIN je speciálně vybavená
multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního a zážitkového
vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny především děti a mládež ve věku 12 - 17 let.
Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na
osobnost návštěvníka vlaku, a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na
legální a nelegální drogy. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou
jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. Souprava
REVOLUTION TRAIN je obrovským 300 tunovým a 150 metrů dlouhým kolosem a
zároveň cestujícím "muzeem" - médiem, jež vzbuzuje zájem a otevírá nové možnosti
spolupráce v oblasti prevence.
Projekt slučuje funkčnost s interaktivitou a je zcela unikátní. Vagony jsou uzpůsobeny
do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách
odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci
protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních
technologií se aktivně stávají účastníky příběhu. Vybrané multimediální sekce
představují v běžném životě špatně dostupné prostory: drogové doupě, vězení,
policejní vyšetřovna a automobilové havárie v důsledku zneužití drog.
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Dne 28. března proběhlo ve Středisku volného času v Moravské Ostravě slavnostní
vyhlášení výsledků výtvarné a keramické soutěže Tajemný svět barev: Všechny
barvy zeměkoule, aneb Vítejte v Ostravě!, která se konala v rámci projektu
"Umělecké přehlídky a podpora talentů".
Do soutěže se zapojilo okolo 250 dětí a naše žákyně Eliška Dvořáčková (8.A) ve své
kategorii obsadila 1. místo.
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Duben
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Dne 5. 4. 2017 se žáci naší školy ze třídy 8.A Martin Strnadel a Jakub Antoš
zúčastnili soutěže EKOENERGIE 17 Smart region na téma Úspora energií.
Prezentace žákovských prací probíhala na SŠ Teleinformatiky v Ostrava - Porubě pod
záštitou magistrátu města Ostravy. Žáci svými prezentacemi prokázali velký zájem o
budoucnost a úspory energií.

V pondělí 10. a v úterý 11. 4. všichni žáci zažili vitamínovou bombu ve škole.
Zeleninový den si užili v pondělí žáci prvního stupně, ale ani žáci druhého stupně
nepřišli zkrátka. V úterý si firma MK Fruit přichystala program i pro ně – Ovocný den.
Doprovodná akce projektu Ovoce do škol byla velice úspěšná a „zasáhla“ každého
žáka naší školy. Vynikající zeleninové a ovocné koktejly ochutnali všichni žáci (i
opakovaně), seznámili se s výrobou velmi chutného a zdravého nápoje a zjistili, že to
není vůbec složité. Připravili si také zeleninovo-ovocný špíz dle vlastní chuti.
Fenomén dnešní doby CUKR byl poražen – DNES TO ŠLO I BEZ PŘIDANÉHO CUKRU,
NÁPADITĚ A HLAVNĚ CHUTNĚ I ZDRAVĚ!!!
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V pátek 21. dubna 2017 proběhl v prostorách školní družiny naší školy sedmý
ročník vyzývací soutěže v anglickém jazyce pro žáky čtvrtých tříd Let’s play with
English. Letos se přihlásilo jedenáct ostravských základních škol, z nichž většina se
zúčastňuje pravidelně. ZŠ generála Z. Škarvady, ZŠ Dětská 915, ZŠ I. Sekaniny 1804,
ZŠ logopedická z Ostravy-Hrabůvky, ZŠ K. Pokorného 1382, ZŠ Porubská 832, ZŠ
Bulharská 1532, ZŠ MUDr. E. Lukášové, ZŠ Matiční 5, ZŠ a MŠ Ostrčilova 1/
Ostrčilova International School opět vyslala zástupce do obou kategorií.
Žáci ZŠ A. Hrdličky 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 v průběhu 90 minut co nejlépe vyřešit 14/15 úkolů, ve kterých si
žáci mohli vyzkoušet nejen svou znalost angličtiny, ale i logické uvažování a zejména
schopnost vzájemně spolupracovat ve svém týmu. Soutěžní úlohy byly rozmanitého
charakteru, zastoupeny byly úkoly z různých vzdělávacích oblastí. Družstva
procházela jednotlivými stanovišti a řešení úkolů zapisovala do předem připravené
karty nebo vyplňovala pracovní listy. Stejně jako loni jsme do soutěže zařadili i pár
úloh zaměřených na ekologii, abychom si připomněli blížící se Den Země.
Každá škola obdržela certifikát o účasti, všichni soutěžící sladké odměny, družstva na
prvních třech místech v obou kategoriích získala věcné ceny, které do soutěže
věnovala společnost Nakladatelství Fraus, s. r.o. Žákům je předala odborná
konzultantka pro cizí jazyky Mgr. Tereza Havrlantová.
V kategorii škol s jazykovým zaměřením zvítězila ZŠ generála Z. Škarvady před ZŠ a
MŠ Ostrava, Ostrčilova 1 /Ostrčilova International School. Vítězem kategorie škol bez
jazykového zaměření se stala ZŠ Bulharská 1532, druhé místo patří ZŠ Matiční 5 a
třetí ZŠ K. Pokorného 1382.
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V úterý 25. 4. 2017 pořádala ZŠ Gajdošova již 19. ročník celoostravské soutěže ve
zpěvu anglických písní English Nightingale.
Naše škola měla své zástupce ve třech kategoriích: skupinu dívek 7.A a 7.B Elišku
Wozničkovou, Denisu Freiovou, Sandru Stolinskou, Terezu Karčovou a Annu
Janiczkovou s písní Imagine, Elišku Wozničkovou ze třídy 7.B sólově s písní
Hallelujah, Elišku Kučerovou ze třídy 7.A sólově s písní Photograph a skupinu ze třídy
9.A ve složení Adéla Červenková a Veronika Kučerová s písní Riptide.
V silné konkurenci dosáhly skvělého úspěchu obě skupiny: Adéla Červenková a
Veronika Kučerová obsadily 3. místo a dívky ze sedmého ročníku obsadily dokonce
2. místo!

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 proběhlo v DDM Plesná Okresní kolo ve vybíjené - II.
kategorie, dívky. Této sportovní akce se zúčastnili vítězové prvních a druhých míst
obvodních kol - celkem šest družstev z šesti ostravských základních škol.
Z naší školy bylo vybráno 11 děvčat ze 4. a 5. tříd, konkrétně Tereza Sedláčková
(5.B), Natálie Zlukyová (5.B), Markéta Nitrová (5.B), Zuzana Kunčická (5.B), Nikita
Karstenová (5.B), Adéla Zapletalová (5.B), Eliška Sýkorová (5.A), Amálie Kremserová
(5.A), Tereza Wozničková (4.C), Nela Rehová (4.C), Adriana Bobáčková (4.C).
Naše holky dokázaly porazit oba dva týmy ve své skupině – ZŠ Srbská a ZŠ Šenov.
Poté jsme si v semifinále poradili se ZŠ Gen. Janka s náskokem šesti bodů. Ve finále
nás čekala ZŠ Dětská, která prošla hladce celým turnajem a se kterou jsme bojovali i
v obvodním kole o první místo. Přesto, že síly byly velice vyrovnané, podařilo se
děvčatům zápas vyhrát s rozdílem třech bodů.
Dívky navázaly na své
vítězství v obvodním kole
a po všech vyhraných
zápasech vybojovaly to
nejcennější – 1. místo.
Tímto
vítězstvím
si
zároveň zajistily postup
do krajského finále,
které
proběhne
26.
května
ve
Sportovní
hale ZŠ Raškovice.
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Květen
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Nastal čas školních výletů. Naše děti vyrazily objevovat nejrůznější místa a zažívat
zajímavé aktivity.
Třetí ročníky si jako svůj cíl zvolily Kopřivnici a Štramberk, šesťáci se vydali na zámky
Raduň a Hradec nad Moravicí, devítky navštívily Laser Arénu a spolu s 8.B ZOO
Ostrava, sedmičky zvolily pěší výstup na Ondřejník.
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Ve čtvrtek 4. 5. brzy ráno se žáci tříd 8.A a 8.B spolu s p uč. Adamčíkovou,
Mezihorákovou a Moroňovou shromáždili na nádraží Ostrava-Svinov, aby společně
poznali krásy naší matičky Prahy stověžaté v rámci dvoudenní exkurze do
hlavního města.
Exkurze je zaměřena na poznání města Prahy jako unikátního uzlu všech
architektonických stylů, určujícího místa českých dějin a zároveň moderní
multikulturní pulzující metropole. Žákům je u mnoha důležitých institucí připomínán
systém demokratického parlamentarismu a fungování státu, při četných památnících
pak boje proti totalitě ve všech podobách.
Účastníci vypracovávají na základě odborného výkladu a vlastní poznávací činnosti
pracovní listy.
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4. května 2017 se uskutečnil první ročník vyzývací soutěže Hry s českými
příslovími. Soutěžní hra se konala v knihovně školy a připravily ji paní učitelky
Zuzana Reichertová a Dana Vápeníčková. Pozvánku k účasti dostaly porubské školy.
Soutěže se zúčastnilo 6 týmů. V každém týmu byli tři žáci z páté třídy. Děti soutěžily
v deseti disciplínách.
Nejdříve to byla Slova, inspirací byla televizní soutěž Kufr. Týmy hádaly slova
promítaná na interaktivní tabuli. Následovala pohybově vědomostní soutěž, kdy žáci
hledali druhé poloviny přísloví rozmístěné po knihovně. V takzvané klidné části
vyplňovali pracovní listy s úkoly, které souvisely s příslovími. Po přestávce se
k soutěžním úkolům opět využila interaktivní tabule. Děti poznávaly podle obrázků,
o jaké přísloví se jedná, a potom odkrývaly jednotlivá slova z přísloví tak dlouho,
dokud neuhádly celé přísloví. Nato byla připravena opět klidná část, v níž žáci plnili
logické úkoly, jejichž obsahem bylo najít chyby v příslovích a také hledat vhodná
slova nahrazující výrazy v příslovích. Nakonec si soutěžící vylosovali téma neboli
přísloví a měli patnáct minut na to, aby si připravili mluvený projev na dané téma.
Tato soutěžní část byla náročná, avšak všichni přítomní pedagogové byli překvapeni
invencí a fantazií svých žáků. Mluvený projev byl doprovázen také hranými scénkami
a byl opravdu na skvělé úrovni. Účastníci soutěže říkali, že se jim to moc líbilo a úkoly
je bavily. Nejvíce se jim zamlouvala práce na interaktivní tabuli a hledání druhé
poloviny přísloví.
Zvítězil tým ze ZŠ Ukrajinská, druhé místo obsadila ZŠ J. Valčíka a naši se umístili na
třetím místě. První tři místa byla odměněna diplomy. Všichni účastníci dostali
certifikát, drobné odměny, první tři týmy navíc jako dárek antistresové prázdninové
omalovánky pro děti.
Soutěž bychom chtěly realizovat i další školní rok, vlastně další školní roky…,
a doufáme, že se bude líbit a přitáhne opět týmy z porubských škol.
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Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se Dolní oblast Vítkovice proměnila v „bitevní pole“.
Československá obec legionářská zde uspořádala branný závod Battlefield k poctě
Josefa Otiska, velitele diverzní skupiny WOLFRAM, a nedávno zemřelého tankisty
Mikuláše Končického. Šestičlenné týmy z celé Ostravy změřily síly ve sportovních,
vědomostních a logických disciplínách.

V opravdu silné konkurenci obsadil náš
tým „Hrdličky“ konečné 9. místo.
Zvláštní ocenění jsme získali za
nejlepší výtvarnou prezentaci.

Stránka
45

V pátek 12. května 2017 se pro žáky 4. – 6. ročníku uskutečnil projekt, který měl
název Žijeme zdravě. Cílem tohoto hravého dopoledne bylo, aby si žáci uvědomili,
co všechno se vztahuje ke zdravému životnímu stylu – nejen zdravá výživa, zásady
životosprávy, ale také sportování a znalost vlastního těla. Projekt pro žáky připravili
vyučující 2. stupně, kterých se zdravý životní styl hodně týká. Pan učitel Jan Škapa
vyučuje tělesnou výchovu, proto jeho stanoviště bylo sportovně-zdravotnické. Paní
učitelka Bohumila Čápová vyučuje přírodopis a dobře se orientuje ve znalostech
ovoce, zeleniny a vitamínů. Paní učitelky Jana Malá a Lenka Pitnerová mají aprobaci
na předmět výchova k občanství, a proto vedou žáky ke zdravému životnímu stylu a
k životním hodnotám, které jsou se zdravím spojené. Paní učitelka Malá ve škole učí
také předmět příprava pokrmů, a proto vymyslela ochutnávky zdravých jídel.
Na realizaci projektu se ochotně podíleli všichni žáci třídy 9. A. V hodinách výtvarné
výchovy kreslili plakáty s tématy soutěží, společně s vyučujícími připravovali soutěžní
disciplíny a celé páteční dopoledne pomáhali na jednotlivých soutěžních stanovištích.
Projekt byl koncipován jako soutěž pro týmy jednotlivých tříd 4. – 6. ročníku. Každá
třída si zvolila 4 členné soutěžní družstvo, které plnilo na 8 stanovištích úkoly.
Skládali potravinovou pyramidu, přiřazovali vitamíny k ovoci a zelenině, procvičovali
logické myšlení při ovocném počítání, museli předvést znalosti o lidském těle, změřili
si svoji fyzickou kondici a spočítali BMI.
Na závěr soutěžního dopoledne čekal týmy vědomostní test a pracovní list, který řešili
společně. Symbolickou tečku měli připravenou ve školní kuchyňce – ochutnávku
zdravých jídel a nápojů.
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Projekt s názvem Příběhy našich sousedů je určen pro
žáky 8. a 9. tříd. Na podzim byly osloveny vybrané ročníky
a do projektu se zapojily 3 skupiny našich žáků. Jejich
cílem bylo vyhledat si ve svém okolí pamětníka klíčových
událostí 20. století. S pamětníkem natočit rozhovor,
obstarat dobové materiály, fotografie, dokumenty nebo
knihy a zpracovat jeho životopis. Toto vše po celou dobu
probíhá pod vedením koordinátorky společnosti Post Bellum Praha.
Za naši školu se do projektu zapojily celkem 3 týmy žáků z 8.A a 9.A. Každý žákovský
tým vede jeden pedagog, který jim radí a dohlíží na plnění úkolů. Naši žáci
s vedoucími pedagogy postupně absolvovali úvodní seminář, exkurzi, video workshop
a pracovali na zadaných úkolech. Hlavní výstup projektu si týmy žáků zvolily samy.
Mohlo jít o rozhlasovou reportáž, video nebo psaný či kreslený dokument.
Projekt bude ukončen veřejnou prezentací. Zde budou jednotlivé týmy představovat
svého pamětníka, na prezentaci mají časový limit 3 minuty a musí se připravit na
svoje vystoupení před veřejností a porotou.
Porotu tvoří historik, pedagog a novinář. Žáci odevzdali své materiály k hodnocení 14
dní před závěrečnou prezentací.

V rámci projektu Příběhy našich sousedů absolvují žáci mnoho aktivit. Jednou
z dalších byla ve čtvrtek 18. května 2017 návštěva České televize studia
Ostrava. Žáci v projektu natáčeli pamětníky, střihali, vybírali vhodné pasáže a tvořili
videa. Proto měli možnost navštívit i místo, kde pracují profesionálové ve svém
oboru, což je může při práci v projektu obohatit.
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Dne 23. 5. 2017 proběhlo v sále Domova Slunečnice v Ostravě-Porubě slavnostní
setkání všech soutěžních týmů z porubských škol při příležitosti prezentací projektu
nadace Post Bellum Příběhy našich sousedů.
Do projektu byly zapojeny 4 porubské školy, které celkově sestavily 8 soutěžních
týmů. Slavnostního odpoledne se účastnili zástupci ÚMOb Poruba p. Petr Zábojník a
Ing. Milan Gregor, Bc. Martin Otipka – tiskový mluvčí ÚMOb, ředitelé, pedagogové,
spolužáci, rodiče, zástupci Post Bellum a zájemci z řad široké veřejnosti. Atmosféra
byla velmi slavnostní, ale také dojemná. Po každém vystoupení šel každý tým
poděkovat svému pamětníkovi za spolupráci v projektu a to bylo velmi dojemné,
hlavně z toho důvodu, že školáci ukázali, že si váží lidí, kteří prožili velmi silné
příběhy, a že jim jsou příkladem.
Naše škola sestavila celkem tři týmy:
Pamětník Leo Žídek – Příběh vězně z 50. let
Vedení: p. uč. Pitnerová
Tým VIII.A: Jakub Antoš, Klára Pyšová, Simona Sikorová, Andrea Němčíková
Pamětník Milan Ševčík - Příběh reportéra, pedagoga, ale také amatérského
historika
Vedení: p. uč. Trunkátová
Tým VIII.A: Martin Strnadel, Terezie Staňková, Tomáš Motloch, Eliška Dvořáčková
(náhradnice: E. Jahnelová, Lucie Uhliarová)
Pamětnice Ludmila Hermanová - Oběť kolektivizace
Vedení: p. uč. Menšíková
Tým IX.A: Jan Netolička, Denis Hradil, Dominik Klímek
Tým p. uč. Trunkátové s příběhem pana Milana Ševčíka (reportéra, pedagoga, ale
také amatérského historika) obsadil 2. místo. Naši žáci prezentovali mnoho
zajímavostí o životě pana Ševčíka, kterého si sami ve svém okolí vyhledali, natočili
krásné video, složili o něm báseň, ze které byl pan Ševčík velmi dojatý. Slavnostní
prezentace se nemohli účastnit Martin Strnadel a Eliška Dvořáčková, tak týmu
vypomohly spolužačky Eliška Jahnelová a Lucka Uhliarová.
Celkové 1. místo obsadila opět naše škola, tým p. uč. Pitnerové, s příběhem
pana Leo Žídka (politického vězně z 50. let, který si odpykal 8 letý tvrdý trest
v uranových dolech). Jakub Antoš, Andrea Němčíková, Klára Pyšová a Simona
Sikorová měli velkou radost, protože v průběhu půlroční práce se často s panem
Žídkem setkávali a vítězství berou jako poctu panu Žídkovi. Projektu věnovali mnoho
času, protože nebyli jen v Ostravě, ale absolvovali expedici po místech, které
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s životem pana Žídka byla spjatá, jeli k jeho rodnému domu, odkud celou rodinu
vystěhovali, pan Žídek je dovedl ke gymnáziu, kde jej nepřipustili k maturitě, a po
návštěvě lágru Vojna u Příbrami bylo jednoznačně určeno, že vítězné video bude
popisovat tento životní okamžik, protože podobnými tábory prošlo několik tisíc vězňů.
Tým porotě odevzdal i dobové historické materiály, rozsudek, osobní vězeňský spis,
knihy o politických vězních, a protože tento příběh všechny žáky dojal, šli s panem
Žídkem k památníku obětí politických procesů 50. let položit květiny, zapálit svíčky,
a tím projevit úctu všem politickým vězňům. Do závěrečné prezentace zařadili
dobovou scénku, kdy Jakub Antoš v roli pana Žídka obhajuje své zásady a životní
hodnoty jako pravý skaut. A protože Jakub opravdu skautem je, tak toto vyznělo
velmi přesvědčivě. Žáci 8.A panu Žídkovi věnovali dárek, protože jej za jeho životní
příklad nominovali na Cenu Příběhů bezpráví 2017 a toto mu sdělili na závěr své
prezentace.
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Letošního ročníku soutěže s názvem Srdce s láskou darované, jejímž
vyhlašovatelem byly společnosti ANTECOM, OPTYS a Studio YPSILON a nad níž
převzal záštitu předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, se zúčastnilo 18
tisíc soutěžících a do soutěže bylo zasláno 880 prací, včetně čtyř z naší školy. A
v tak obrovské konkurenci jsme se rozhodně neztratili!
Skupina 15 žáků z 8.A pod vedením paní učitelky Andrey Mezihorákové
získala od odborné poroty za své Hasičské auto s hořícím srdcem úžasné 3. místo a
třída VI.B taktéž pod vedením paní učitelky Mezihorákové vybojovala za srdce pro
nemocniční klauny 4. - 10. místo (nebylo určeno přesné pořadí).
Osmáci se dne 22. května 2017 zúčastnili v Praze, v zasedacím sále Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, slavnostního vyhlašování vítězů. A náležitě si to užili!
Před samotným ceremoniálem je čekal bohatý raut v prostorách, kde se běžně
občerstvují páni poslanci. Poté zasedli do lavic Poslanecké sněmovny a užívali si
skvělou atmosféru, kterou vytvářeli zejména moderátoři celé akce - Martin Dejdar a
Petr Vacek ze Studia Ypsilon. Z jejich rukou pak převzali ceny pro vítěze, z nichž
největší radost rozhodně udělal příspěvek na školní výlet ve výši 10 000 Kč.
A jaký je smysl této soutěže? Srdce s láskou darované přichází s myšlenkou někoho
obdarovat a vyjádřit mu svůj obdiv, ale především s výsledkem vytvořit umělecké
dílko na toto téma, jež pak udělá dotyčnému radost a také bohatě vypoví o stavu a
samotném tvůrčím procesu dotyčné skupiny mladých autorů. Důležitý je fakt, že
nejde o záležitost jednotlivce, ale že se děti snaží něco vytvořit společně, v týmu, což
vyžaduje shodu všech a dobrý nápad, na němž bude mít každý svým způsobem
podíl. Je to úžasná soutěž, která otevírá srdce obdarovaných i soutěžících.
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Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 se 39 žáků druhého stupně naší školy a 4 naši bývalí
žáci zúčastnili poznávacího zájezdu po Švýcarsku a do Legolandu
Deutschland.
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Červen
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Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhla na ZŠ A. Hrdličky 1638 v Ostravě-Porubě neobvyklá
oslava Dne dětí – celodenní projekt – Policistou nanečisto. Celý areál školy se
proměnil v místo, kde se nikdo nenudil. Akce probíhala ve spolupráci s PČR,OOP 2.
Na 16 stanovištích plnili žáci úkoly zaměřené na fyzickou zdatnost, psychologii,
logiku, zdravovědu, dopravní výchovu, orientaci v přírodě či základy sebeobrany.
Zájemci z řad žáků si mohli vyzkoušet, zda zvládnou přijímací policejní limity v běhu
na 1000 m, člunkového běhu, klicích a celomotorickém testu.
Na fyzickou kondici a zodpovědný přístup našich žáků jsme slyšeli ze strany policistů
jen slova chvály!
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Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se pětičlenný tým žákyň třídy 7.A zúčastnil celorepublikové
soutěže 7:0 pro němčinu, která byla vyhlášena Goetheinstitutem v Praze.
Naši školu reprezentovaly Bára Pavelková, Natálie Machková, Kateřina Labounková,
Karolína Kovalská a Adéla Němčíková. Dívky se umístily na vynikajícím 2.
místě!
Soutěž měla část německou a část fotbalovou. Nejprve probíhat fotbalový turnaj
s upravenými pravidly – hrálo se osm minut na malém hřišti. V tomto fotbalovém
turnaji se našim žákyním dařilo na očekávání - vyhrály dva zápasy a vstřelily šest
gólů, což znamenalo 6. místo. V německé části vyplňovaly žákyně kvíz o Německu a
o německém fotbale (zde musely také prokázat schopnost porozumět německému
textu a orientovat se na mapě Německa), psaly test na německou slovní zásobu a
hrály německé pexeso. V této části byly naše žákyně jasně nejlepší. Úkoly měly
hotové o polovinu rychleji než všechny ostatní soupeřky a získaly obrovské množství
bodů. Celkově se tedy posunuly až na vynikající a nečekané druhé místo!

Herci ze školního dramatického kroužku Veselé divadlo nacvičili hudební
pohádku Popelka, kterou hráli pro děti z mateřských škol, pro své spolužáky a
samozřejmě pro své rodiče. Za své herecké výkony si zaslouží velikou pochvalu!
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V úterý 20. června nás opět „povolali do zbraně“. Ne, nebojte se, nebylo to tak
vážné! Jen jsme se opět zúčastnili branně-historické soutěže Wolfram. A po našem
zářijovém úspěchu, kdy jsme ovládli dvoudenní závod všech porubských škol, na nás
čekala tentokráte výzva změřit síly se smíšenými čtyřčlennými týmy celé Ostravy!
Na hřišti ZŠ Porubská 832 se sešlo celkem 20 družstev ostravských osmých ročníků.
Na účastníky čekalo celkem 7 disciplín: vojenská překážková štafetová dráha, střelba
ze vzduchové pušky na terč, zdravověda, historický test o válečné operaci Wolfram,
silový trojboj na čas, hod granátem na cíl a přechod „minového pole“.
Naše družstvo ve složení Samuel Ševčik, Gabriel Zvara, Eliška Jahnelová a Valérie
Máchová nezklamalo, zdárně se porvalo se všemi nástrahami a vybojovalo nakonec
krásné třetí místo. Umístění je o to sladší, že jednak potvrdilo naše předstartovní
ambice – byli jsme těmi, kdo obhajují úspěch – jednak nám zajistilo postup do
krajského kola, které nás čeká letos na podzim ve vojenském prostoru Libavá.
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Ve středu 28. 6. proběhlo v jídelně školy slavnostní rozloučení s letošním
školním rokem pro žáky prvního stupně. 29. 6. 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.

Ať už jejich životní cesty povedou kamkoli, věříme, že to bude správným směrem!
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Naše škola se prezentuje

webové stránky TV POLAR září 2016
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PRIO říjen 2016

webové stránky TV POLAR říjen 2016
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fb profil občanského sdružení Neposedné tlapky 21. 12. 2016

PRIO leden 2017
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Týdeník ŠKOLSTVÍ leden 2017, článek o charitativní činnosti na naší základní škole
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Moravskoslezský deník 9. 2. 2017
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Zpravodajství TV Fabex 23. 3. 2017

Dostupné na:
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/soutez-v-anglickem-jazycehrdlicka-challenge.html
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iDnes.cz / Ostrava a Moravskoslezský kraj 29. 5. 2017

Dostupné na:
http://ostrava.idnes.cz/skolaci-poslouchali-pribehy-politickych-veznu-frl-/ostravazpravy.aspx?c=A170529_2329225_ostrava-zpravy_jog
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fb profil TV FABEX Ostravsko 31. 5. 2017

Dostupné na:
https://www.facebook.com/FabexOstravsko/videos/10156312658164782/
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AGE (Posel dobrých zpráv – Časopis o mezigenerační spolupráci a životních
hodnotách), Galerie vítězných prací Srdce s láskou darované 2016/2017

Dostupné na:
http://antecom.cz/upload/agemanagement/Age_Management_2017_05.pdf
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Zpravodajství TV Fabex 8. 6. 2017

Dostupné na:
http://www.tvova.cz/magazin-ostravsko/magazin-z-poruby-23b-1.html
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Nabídka kroužků školní družiny byla ve školním roce 2016/2017 opravdu velice
pestrá. Děti mohly navštěvovat pohybové hry, vyšívání, hrátky s mluvením, výtvarný
kroužek, pracovní činnosti, fotbal, hru na flétničku nebo přírodovědný kroužek.

Podzimní čas a krásné počasí lákaly také letos děti ze školní družiny k četným
procházkám a jiným venkovním aktivitám.
Již v září se na školní zahradě konala první celodružinová soutěž Hraje celá
družina. Dále proběhla vycházka do Plesné, environmentální beseda o třídění a
zpracování odpadu Příběh jednoho odpadku nebo tradiční Drakiáda.
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Halloween jsme letos ve školní družině prožili formou soutěží a úkolů v rámci
jednotlivých oddělení. Děti si vybarvily dle své fantazie dýni, odpovídaly na
halloweenské otázky, soutěžily v předávání jablka bez pomocí rukou nebo si zatančily
tzv. „židličkový“ tanec. A to vše ve strašidelných kostýmech. Odpoledne si děti moc
užily a už se těšily na opravdový večerní Halloween a průvod s lampióny.

Ve čtvrtek 20. 10. si 17
v celodružinové hře Pexeso.

dětí,

zástupci
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jednotlivých

oddělení,

zasoutěžilo

V pátek 11. 11. se slavil svátek svatého Martina. Tento svátek je vnímán jako
počátek zimy. V tuto dobu obvykle začíná padat první sníh, a proto vítáme Martina na
bílém koni. Ani naše družina nezahálela a připravila si pro děti celodružinové soutěžní
odpoledne Vítání zimy. Pro děti bylo připraveno sedm různých stanovišť, kde si
mohly vyzkoušet svojí prostorovou paměť, předvést zimní sporty, hledat všelijaké
věci, které patří k zimě.

Ve čtvrtek 24. 11. proběhla v ŠD beseda s panem lesníkem H. Bortlíkem
z Mysliveckého sdružení HUBERT Hať, pod názvem Obyvatelé lesa. Pan lesník si s
dětmi povídal o zvířatech, jejich životě v přírodě, v lese o jejich přezimování. Vyprávěl
různé příhody, zážitky a zkušenosti. Přinesl dětem na ukázku paroží, zuby z divočáka,
kožešiny lišky, kuny a bobra. Děti si mohly vše osahat. Taky předvedl vábničky na
jeleny. Dětem se beseda moc líbila. Celkem jsme pro revír nasbírali asi 450 kg žaludů
a kaštanů.

V úterý 29. 11. se konala beseda s příslušníky Policie ČR s názvem Nenič své
chytré tělo. Vybrané děti z jednotlivých oddělení školní družiny měly možnost
seznámit se s problematikou návykových látek a shlédnout videoukázku, která je
varovala před jejich užíváním. Po celou dobu besedy si děti mohly prohlížet kufřík
s atrapami různých návykových látek a bylo jim umožněno vést s policistou diskuzi
k tomuto tématu.
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Ve čtvrtek 8. 12. 2016 navštívilo 10 dětí školní družiny Diakonii Náruč ve
Vítkovicích. Dětem byly předány balíčky k Mikuláši, ze sbírky, která probíhala již
tradičně v měsíci listopadu ve školní družině. Naše děti spolu s paní vychovatelkou
Zmijovou a Lažkovou připravily krátký vánoční program - pásmo koled a básniček
s doprovodem flétniček. Strávili jsme s dětmi příjemné odpoledne a v předvánočním
čase jsme si společně popovídali při výborném čaji a moučníku, který děti z Náruče
samy upekly.

Ve středu 21. 12. si v každém oddělení ŠD děti se svou p. vychovatelkou při
Vánočním tvoření vyráběly různé vánoční dekorace. Snažily se vytvářet ze šišek,
papírů, různých přírodnin. Výsledkem snažení byly krásné komety, stromečky, kapříci
z těstovin, svícny ze skleniček, vánoční věnce a také různé ozdoby ze samotvrdnoucí
hmoty. Někteří malí tvůrci zvládli při práci ještě zpívat koledy. Bylo to opravdu
vydařené odpoledne, vždyť vlastnoručně vyrobený dárek, je ten nejlepší.
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10. ledna jsme v ŠD přivítali sníh zábavným soutěžním odpolednem s příznačným
názvem Zimní radovánky. Svou radost ze sněhové nadílky děti vložily do soutěže
v rychlostním sjezdu na bobech a nesoutěžní přehlídky sněhových staveb.

Ve středu 25. ledna jsme pořádali, jako každý rok, v tělocvičně Karneval. Letos si
přijely zatančit nejen princezny, královny, víly, ale také piráti aj. Některé děti byly
tak šikovné, že si samy vytvořily i drobné masky. Hodně se tančilo, ale také soutěžilo.
Nechyběl oblíbený „židličkový“ tanec, přenášení míčků na lžíci, foukání balónků,
navíjení bonbónů na nit apod. Taneční páry se také snažily udržet při tanci jablka
svými hlavami. Když se náhodou nedařilo při soutěži, potěšila alespoň sladká
odměna.

Již 4. rokem využila naše ŠD
nabídky Ski areálu Skalka
a 48 dětí školní družiny
v týdnu od 6. 2. – 10. 2.
2017 trávilo odpoledne na
lyžích v lyžařské škole.
Děti byly rozděleny do
skupin a pod vedením
lyžařských instruktorů se
skupinky dětí učily základům
lyžování a pokročilí lyžaři se
zdokonalovali.
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Ve čtvrtek 23. března jsme opět po roce s dětmi navštívili nedalekou 112 –
Integrovaný záchranný systém. Děti se mohly dozvědět, jak dobře vypracovaný
systém pro záchranu člověka funguje. Zajímala je hasičská auta, kde si také
vyzkoušely chvíli posedět, a vžít se tak lépe do role hasiče. Neméně zajímavá byla
místa, kde hasiči zdokonalují svou fyzickou zdatnost nebo kde spí a připravují se.

Jaro jsme přivítali celodružinovou soutěží Jarní probuzení, kde si děti zábavnou
formou oživily své znalosti o přírodě. Soutěž Křižovatka není hřiště k měsíci
bezpečnosti se zase věnovala bezpečnosti silničního provozu. 20. 4. jsme pak
oslavili Den Země. Vyzkoušeli jsme si, jak probíhá co nejrychlejší úklid, jak funguje
koloběh vody v přírodě, poskládali si svůj vodovod-puzzle, stavěli stavby z plastových
víček. Děti přemýšlely nad tím, do kterého kontejneru vyhodit různý odpad apod.
K obrázkům se zeměkoulí také připsaly své nápady, jak samy mohou pomáhat
přírodě.
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27. dubna se ve ŠD konala akce
Slet čarodějnic.

3. května se pro děti školní družiny uskutečnila interaktivní environmentální beseda
se zaměřením na ptactvo ČR.

Ve středu 31. května jsme si s dětmi v družince ověřili, zda bychom uměli pomoci
zraněnému člověku. Zkoušeli jsme si obvazovat různé části těla, zafixovat zlomeninu,
připomněli důležitá telefonní čísla záchranky, hasičů apod.
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Závěr školního roku patřil ve školní družině akci Malování na chodník,
Lehkoatletické olympiádě, soutěži ve zpěvu Družinový slavíček a vycházce
přes Turkov k řece Opavici.
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