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1. Hurá do školy! 4. září 2017 začala pro naše nejmenší žáčky povinná školní
docházka. Ve slavnostně vyzdobené jídelně k nim a jejich rodičům a
prarodičům promluvil vzácný host, starosta Poruby pan Petr Mihálik. Po jeho
úvodním slově
a uvítání paní ředitelky zazpívaly všem přítomným děti
čtvrtých tříd.
Poté splnili prvňáčci zábavnou disciplínu, obdrželi drobné upomínkové předměty
a jejich třídní učitelé si je nakonec odvedli do svých tříd. Přejeme, ať se jim u nás
líbí!


Když ve škole nejde proud, musí se jít tam, kde jde. A tak se šesté třídy vydaly
14. září do ZOO Ostrava na Adaptační den. Paní učitelky Agelová a Bartoňková
pro ně připravily dopoledne plné kolektivních her a vyplňování informací o zvířatech
na pracovních listech. Spojilo se tedy příjemné s užitečným. Žáci byli ve skupinkách
po čtyřech tak, aby v každé skupině byli dva žáci 6.A a dva 6.B. Celé dopoledne se
tedy mohlo pojmout adaptačně. Žáci měli na pracovních listech úkoly z matematiky,
přírodovědy i angličtiny. Všichni pracovali moc hezky a následující den paní učitelky
odměnily tři nejúspěšnější týmy.
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Dne 15. září 2017 se v prostorách ZŠ Gen. Z. Škarvady uskutečnilo setkání žáků
domácí školy a ZŠ A. Hrdličky při příležitosti Dní NATO v Ostravě. Žáci
pokládali připravené dotazy v anglickém jazyce a dokázali, že umí použít nabyté
znalosti a dovednosti v praxi. Byli jak piloty, tak vyučujícími pochváleni za výbornou
znalost angličtiny a měli tolik dotazů, že je nebylo možné v daném čase zodpovědět.
Jsme rádi, že můžeme takové příležitosti setkávání s význačnými osobnostmi žákům
poskytnout. Tato setkávání jsou vysoce motivační a pomáhají rozšířit obzory žáků
nejen v anglickém jazyce.


Od pátku 22. září 2017 je tady opět pro žáky možnost půjčovat si knížky ze školní
knihovny, do níž přibyly nové zajímavé tituly a posezení na sedacích vacích.



V sobotu 23. září 2017 se v okolí vojenské přehrady Barnov ve vojenském újezdu
Libavá konalo krajské kolo branného závodu Wolfram. Do finále se letos
probojovalo 19 nejlepších čtyřčlenných smíšených družstev Moravskoslezského kraje.
Bylo mezi nimi také družstvo naší základní školy.
Po celotýdenním dešti byl terén závodu značně podmáčený a také závod sám
probíhal za téměř vytrvalého deště. „Každý, kdo se dostal do cíle, byl vítězem,“ jak
prohlásil velitel celé akce, plukovník Jaroslav Hrabec.
Naši bojovali, nechali na trati všechno, v některých disciplínách patřili k nejlepším.
V závěrečném zúčtování vybojovali umístění v první desítce, z Ostravy byli nejlepší.
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Za předvedený výkon a zodpovědnou přípravu i příkladnou reprezentaci děkujeme
Samuelu Ševčikovi, Gabrielu Zvarovi, Valérii Máchové a Elišce Jahnelové.

Dne 26. září 2017 oslavili na ZŠ A. Hrdličky 1638 v Ostravě-Porubě Evropský den
jazyků netradičně. Projektový den pro žáky II. stupně s názvem Sportujeme
v Evropě se zaměřením na evropské znalosti a praktické dovednosti ze sportovního
světa byl tentokrát poprvé obohacen o zábavný program pro rodiče a přátele školy –
QUIZ SHOW s evropskou tematikou.
Rodiče žáků II. stupně byli pozváni na příjemné odpoledne, které bylo koncipováno
nejen jako soutěžní pro jednotlivé rodičovské týmy tříd, ale také možností, jak blíže
seznámit naše rodiče s akcemi, projekty a novinkami na naší škole. Do tvorby
soutěžního kvízu se zapojili žáci, kteří se také ujali role průvodců programem
společně s vyučujícími a pomáhali připravit pro rodiče občerstvení a starali se o to,
aby se na naší škole rodiče cítili po dobu celého odpoledně příjemně.
Součástí programu bylo také seznámení rodičů s úspěšným zakončením projektu
Education is the key Erasmus+ a vyučující cizích jazyků rodičům odprezentovali
jednotlivé části projektu, které vyústily v začínající vzájemnou spolupráci s The
Discovery School v Kentu, na které probíhalo „stínování“ pedagogů naší školy.
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Soutěžního odpoledne se zúčastnila jako milý host reprezentantka nakladatelství
FRAUS p. Tereza Havrlantová, která v rámci spolupráce představila novinky v oblasti
jazykového vyučování a zajistila hodnotné ceny pro tři vítězné týmy.

Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd si připomněli Evropský den jazyků formou
soutěžení ve smíšených týmech. Cílem projektu bylo blíže se seznámit s devíti
evropskými zeměmi, jejich zajímavostmi i specifiky, a zároveň podpořit přátelské
vztahy mezi ročníky. Rozdělení do týmů, vysvětlení pravidel, poučení o bezpečném
chování během akce a rozdání Europasů, do kterých žáci sbírali razítka za splnění
úkolů, proběhlo ve vestibulu školy. Poté se jednotlivé skupiny vydaly plnit připravené
úkoly, které byly velmi pestré.



29. září si děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd skvěle zasportovaly pod vedením
profesionálních trenérů badmintonu, squashe a posilování ve Sportovním centru
FAJNE.
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Ve čtvrtek 5. října proběhlo v Planetáriu Ostrava setkání porubských a
pražských škol. Z celé Poruby byly vybrány pouze čtyři školy. Mezi nimi ZŠ A.
Hrdličky, kterou reprezentovali Ondřej Konečný (7.A), Bára Pavelková (8.A), Eliška
Jahnelová, Klára Pyšová a Tomáš Motloch (9.A) a Eliška Ramíková (9.B).
Ti se velmi zodpovědně zhostili úkolu prezentovat „hrdličky“ a předvedli opravdu
pěkný výkon. Po počáteční nervozitě se vžili do role profesionálů a představili naši
školu v tom nejlepším světle. Odměnou za předvedený výkon byl žákům nejen dobrý
pocit, ale také film o noční obloze a volný vstup do expozice Planetária.


Ve středu 11. října se kolektivy tříd 8.A a 8.B vydaly autobusem do nedalekého
města Frýdek-Místek, aby navštívily tamější potravinářskou firmu Marlenka
a seznámily se s výrobou v Česku již známých medových dortů podle staroarménské
receptury.
Na žáky čekala také bohatá ochutnávka dortu Marlenka, ale i dalších výtečných
sladkých výrobků z medu, které se ve firmě v současné době vyrábějí.
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Žáci získali nejen mnoho nových poznatků, ale měli také příležitost připomenout si
historické události, protože školní exkurze byla doplněna prohlídkou zámku a
náměstí ve Frýdku-Místku.

V měsíci říjnu jsme se připojili k projektu Hrdá škola, který má za cíl ukázat
respekt žáků ke škole, kterou navštěvují. První akcí byl 13. října 2017 mezinárodní
SUIT UP DAY, kdy jsme si oblékli formální oblečení a škola se v tento den
proměnila v místo plné mladých mužů a dam, jimž to moc slušelo.


13. a 18. října 2017 se žáci 9.A a 9.B zúčastnili teoretické a praktické části
projektu ČČK První pomoc pro život.


Co víš o Pavlu Tigridovi? Tak to byla první otázka určená žákům 9.A a 9.B, kteří se
ve středu 25. října zúčastnili zajímavé akce. Vstupy studentů Jazykového gymnázia
Pavla Tigrida při příležitosti výročí spisovatelova narození doplnily zajímavou
prezentaci, kterou si studenti připravili pro naše žáky a také pro širokou veřejnost.
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Studenty gymnázia na tuto akci doprovodila vyučující a zároveň třídní učitelka
„čerstvých“ prváků paní Mgr. Karin Broukalová. Atmosféra originální a zajímavé akce
byla velmi příjemná a setkání bývalých žáků naší školy a loňských deváťáků Jeníka,
Denise, Dominika a Vojty se spolužáky podtrhla neformální, ale také naučné
a informativní setkání. Současní deváťáci se zároveň seznámili se studiem na
Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida z pohledu svých starších spolužáků, což je určitě
velmi cenná informace pro budoucí rozhodování, kterou školu si vyberou pro svou
další vzdělávací cestu.

V pátek 3. listopadu 2017 proběhlo krajské kolo Logické olympiády kategorie
A pro 2. – 5. ročník ZŠ, ve kterém naši školu reprezentovala Tereza Maléřová, žákyně
4.A třídy. Z celkového počtu 59 soutěžících obsadila 16. místo.
Ve stejném týdnu bylo vyhodnoceno také základní kolo kategorie A1 pro mateřské
školy a 1. třídy ZŠ, ve kterém měla naše škola dva zástupce Filipa Maléře a Lukáše
Berana, oba z 1.B. Filip si vedl výborně a dělí se o 2. místo společně s dalšími 66
soutěžícími z 1603 řešitelů z celé republiky. V Moravskoslezském kraji to je 2. až 6.
místo ze 150 dětí!


15. listopadu proběhl Den školy jako druhá akce v projektu Hrdá škola. Natočili
jsme školní píseň - Hymnu ZŠ A. Hrdličky 1638 a žáci tvořili netradiční nástěnky na
oslavu tohoto dne.
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V pondělí 20. listopadu 2017 se naše škola poprvé zúčastnila vyzývací soutěže
v německé výslovnosti Brich dir die Zunge nicht! na Gymnáziu Olgy Havlové.
V konkurenci žáků z přibližně 10 základních škol z Ostravy a okolí reprezentovaly naši
školu tři žákyně třídy 8.A - Bára Pavelková, Adéla Němčíková a Kateřina Labounková.
Všechny tři se v posledních týdnech velmi poctivě připravovaly na obě části soutěže čtení německých jazykolamů a čtení neznámého německého textu, což se vyplatilo,
protože obsadily ve své kategorii 8. tříd krásné 2. místo.


Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do šablony MŠMT s názvem Odborně
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy
souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor
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k diskusi. Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání
rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol
a vzdělávacího systému.
21. listopadu 2017 se konalo první setkání pod názvem Knižní odpoledne pro
rodiče a veřejnost.


V pátek 8. prosince se uskutečnil 11. ročník Mikulášské laťky, který se letos
výjimečně konal v atletickém tunelu ve Vítkovicích. Naši školu reprezentovalo
v soutěži ve skoku vysokém 11 žáků 2. stupně, a to jak v chlapeckých, tak dívčích
kategoriích. Nejúspěšnější skok letos předvedl Jáchym Kurtin ze třídy 7.A, když
pokořil laťku ve výšce 133 cm, a získal tak dělené 2. místo v kategorii mladších žáků.
Velmi dobře si ovšem vedli i další naši žáci.

V období od 4. - 7. prosince 2017 proběhla na ZŠ A. Hrdličky 1638 charitativní
akce v rámci projektu Hrdá škola, do kterého se naše škola zapojila. Šlo o
sbírku oblečení pro děti Slezské Diakonie v Ostravě. Chtěli bychom poděkovat
všem za podporu naší akce a zpříjemnění vánočních svátků dětem, které nemohou
trávit Vánoce se svými rodinami.


V pondělí 11. prosince jsme společně s žáky třídy 7.B předali v sídle
Neposedných tlapek v Nové Vsi Srdce s láskou darované a všechny
„dárečky“ pro naše čtyřnohé kamarády, které byly doneseny do školy v rámci
letošní charitativní sbírky.
Na facebookovém profilu si můžete přečíst krásná poděkování samotných
Neposedných tlapek. Jedna z členek o nás například napsala: „Já chválím hlavně
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žáky!!! Byli skvělí, skromní, slušní, citliví, vnímaví a fakt projevili úžasný zájem.
Potěšila mě naše mládež. Žádní namachrovaní puberťáci, ale perfektní psí kámoši.
Zůstaňte takoví a vše nej ve škole i v osobním životě. Krásné Vánoce, holky
a kluci!!!“


V úterý 12. prosince 2017 proběhly na naší škole 3 tradiční akce pro rodiče
a přátele školy.
Dopoledne to byl Den otevřených dveří do výuky, kdy jste se s námi mohli na
chvíli vrátit do školních let a zároveň se podívat, jak ve škole fungují vaše ratolesti.
Vyučovací hodiny různých předmětů nebo jejich části jste mohli zhlédnout ve všech
třídách, odborných učebnách i v tělocvičně školy. Návštěvy provázely po škole naše
hostesky z 9. ročníku.
Vánoční odpoledne na naší škole zahájil v 15,30 ve vestibulu Vánoční jarmark. Na
něj navázal v 17,00 tradiční Vánoční koncert ve školní jídelně.

Dne 15. prosince nás navštívila paní Tereza Havrlantová z nakladatelství Fraus,
aby nám předala ceny za 2. místo, které jsme získali za naše ztvárnění
francouzské abecedy. Byli jsme pochváleni za originalitu a humor, porota se prý
velmi bavila. Měli jsme velkou radost a slíbili jsme, že pokud bude zase nějaká soutěž
pro francouzštináře – určitě do toho opět jdeme!
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=yjFJi0hnhko&t=1s


V předvánočním čase již tradičně s žáky nacvičujeme v rámci projektu Děti dětem
programy pro děti z mateřských škol, abychom jim zpříjemnili čekání na Ježíška.
Letos jsme s našimi žáky zavítali do MŠ Větrná, Dětská, Žilinská a J. Skupy.
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V rámci projektu Hrdá škola jsme si zpestřili 16. ledna běžný školní den a přišli do
školy v pohodlných teplákách. Proběhl Teplákový den.


Dne 1. února 2018 jsme se opět zúčastnili soutěže SOŠ AHOL AHOL’S AMAZING
RACE, která nás zavedla křížem krážem do Spojeného království, do jeho historie i
současnosti. I přes velkou nemocnost a změnu soutěžního týmu ještě v den soutěže
se náš osmičlenný soutěžní tým žáků 7. – 9. ročníku pustil s odvahou a znalostmi do
soutěžního klání s 15 ostravskými školami.
Soutěž obsahovala velký vědomostní test v anglickém jazyce o současnosti, historii,
sportu, kultuře a zeměpisu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Součástí soutěže bylo také prověřit znalosti z četby anglických autorů a jejich knih,
typické britské a irské svátky, populární britské sporty, hudba, hádanky, kvízy
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v neposlední řadě znalosti finanční gramotnosti ve hře s librami. Náš tým ve složení
Ondřej Konečný, Jáchym Kurtin, Adéla Němčíková, Andrea Němčíková, Dominika
Sikorová, Eliška Dvořáčková, Lucie Uhliarová a Nika Bínová držel po napsání
náročného anglického testu vynikající 1. místo, což potvrdilo naše znalosti
a schopnosti použití anglického jazyka. V celkovém hodnocení pak získalo naše
družstvo 9. místo. Vyhlášení výsledků jednotlivců nám udělalo velkou radost, neboť
v soutěži jednotlivců z počtu 120 žáků získala Dominika Sikorová ze třídy
VIII.A vynikající 3. místo.

Po úspěchu v loňském ročníku celostátní soutěže Srdce s láskou darované, kdy
třída 8.A získala od odborné poroty úžasné 3. místo, se ročníku letošního zúčastnily
se svými pracemi dva týmy:
Skupina 19 žáků ze 7.B pod vedením paní učitelky Andrey Mezihorákové:
NAŠE SRDCE PATŘÍ NEPOSEDNÝM TLAPKÁM (2573! hlasů v internetovém hlasování)
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Skupina 15 žáků z 9.A pod vedením paní učitelky Lenky Pitnerové:
SRDCE PRO POLITICKÉ VĚZNĚ (537 hlasů v internetovém hlasování)

My, žáci 8. A, jsme dostali možnost navštívit Velký svět techniky a vyzkoušet si
tam hru zvanou Finanční svoboda.
Když jsme dorazili na místo, ihned jsme byli rozděleni do týmů po dvojicích. Ochotná
slečna nás seznámila s pravidly hry a po celou dobu trvání hry nám často radila.
Abych byla upřímná, až na pár jedinců jsme hru na poprvé moc nepochopili. To bylo
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asi tím, že se na nás nahrnulo až mnoho nových slov a informací. Ale po chvíli jsme
se do hry dostali a začala nás vážně bavit.
Cílem celého dění bylo vžít se do role finančního poradce, pomoci rodině s jejich
úsporami a dostat ji do tzv. finanční svobody, která představovala dosáhnout částky
3 300 000 Kč. Nad některými rozhodnutími či hody pouhou kostkou jsme docela
dlouho přemýšleli a přáli si, ať je naše volba správná.
Celý průběh hry jsme si náležitě užili, každý z nás dosáhl krásných výsledků a všichni
jsme si vzali nějaké to tzv. finanční ponaučení do života.
Bára Pavelková, 8.A


Ostrava fandí kontinentům je
projekt Českého atletického svazu, statutárního města Ostrava a Moravskoslezského
kraje. Vznikl u příležitosti konání Kontinentálního poháru v atletice, jehož letošní
ročník se bude konat 8. a 9. září v Ostravě-Vítkovicích.
ZŠ A. Hrdličky si na slavnostním zahájení projektu vylosovala tým Asie a Pacifiku,
a našimi ambasadory se tak staly Barbora Špotáková (hod oštěpem) a australská
atletka Jane Pittman (400 m překážek).
Soutěž pro základní školy má několik kol a naši žáci z 1. - 8. ročníku se už začali
připravovat v disciplínách, jako je hod medicinbalem nebo skok do dálky. Dále se
zúčastní kreativní části soutěže, ve které budou tvořit transparenty či
„fandítka“. Především ale absolvují souboj o účast ve štafetovém finále
v předprogramu Kontinentálního poháru.
Díky projektu podporovanému a finančně zaštítěnému ÚMOb Ostrava-Poruba
můžeme na naší škole od února 2017 využívat možnosti spolupracovat s rodilými
mluvčími při výuce anglického a francouzského jazyka. Našimi spolupracujícími
lektory jsou p. Stephen Ashton a p. Yrieix Bletton. Pracují jako asistenti pedagoga jazykáře a společně konzultují přípravu jazykových hodin.
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Projekt umožnuje žákům i učitelům zapojit do výuky zahraniční lektory a inovovat
učební metody. Výhodou je autenticita a nemožnost komunikace ve vašem
mateřském jazyce, lektor mluví plynně, uslyšíte správnou výslovnost i
gramatiku, dozvíte se i mnoho praktických informací s jazykem spojených, vysvětlí
vám běžné hovorové fráze, podělí se s vámi o zkušenosti s každodenním užitím
jazyka, představí vám svoji kulturu a reálie dané země. Výhodou vzájemné
spolupráce je motivovat žáky, překonat jejich stud v používání cizího jazyka, zlepšit
jejich komunikační schopnosti, pomoci jim v porozumění, ale cílem je také rozšiřování
zkušeností pedagogů a jejich profesní rozvoj.


Připomenutí dne, který změnil naše dějiny na dalších 40 let, to byla první část
projektu OSUDOVÉ OSMIČKY, který bude probíhat v průběhu roku 2018. Den pro
demokracii byl v pondělí 19. února zorganizován jako připomenutí výročí událostí
tzv. „Vítězného února“. S komunistickým převzetím moci se náš host, pan Leo Žídek,
odmítl smířit a veřejně jako student vystupoval proti režimu. Za to nebyl připuštěn
k maturitě a za svou snahu studovat v zahraničí zaplatil cenu ztráty svobody na 8 let
v uranových dolech na Jáchymovsku a Příbramsku. Díky jeho poutavému vyprávění si
naši žáci uvědomili hodnotu svobody.

Dne 28. února se konal v Multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice
jubilejní 20. ročník gastronomické soutěže s mezinárodní účastí a porotou
AHOL CUP 2018.
Žákovský tým ve složení Adéla Němčíková, Denisa Homová a Sandra Stolinská
zastupoval naši školu poprvé a pod vedením vedoucí kuchařky naší ŠJ p. Ireny
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Ožanové se poctivě připravoval na náročné modelování z marcipánu. Soutěžící neměli
vůbec lehký úkol, na vymodelování nápadité ozdoby dortu k 20. výročí AHOLU dostali
pouze 30 minut.
Navíc soutěžních škol bylo 13 a konkurence obrovská. V této náročné soutěži se
svým originálním zpracováním získalo naše družstvo na úžasné 1. místo a dokázalo,
že pro Hrdličky je každá soutěž velká výzva. Našim soutěžícím srdečně gratulujeme,
děkujeme za vynikající reprezentaci školy na veřejnosti a dík patří samozřejmě p.
Ireně Ožanové, která děti připravovala.

Tak jako v minulých letech se i tento rok uskutečnil v termínu 26. února –
2. března 2018 pro žáky sedmých tříd lyžařský kurz ve Skiparku Filipovice.
Naši lyžaři a snowboardisté si měli letos možnost vyzkoušet lyžování v extrémně
nízkých teplotách, které z kraje týdne klesaly v ranních hodinách až k -15 °C.
Mrazivým počasím se však žáci nedali odradit a s odhodláním naučit se něco nového
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a zdokonalit se v lyžařských dovednostech byli na svahu každý den. Díky dobrému
oblečení a častým návštěvám místního bistra, kde se děti mohly občerstvit a ohřát u
krbu, zimu zvládly bez sebemenších problémů. Odměnou jim byl každodenně
perfektně upravený svah a čtvrteční „azuro“, které jim mohl závidět leckterý vášnivý
lyžař.

Dne 9. března 2018 se konal již 9. ročník tradiční vyzývací soutěže v anglickém
jazyce, kterou organizovala ZŠ A. Hrdličky v Ostravě–Porubě s názvem Aleš
Hrdlička Challenge, tentokrát v duchu zábavního průmyslu, světa filmů, filmových
žánrů, filmové hudby i známých filmových hlášek. Soutěže se zúčastnily ZŠ
Dvorského, ZŠ Hello, ZŠ Matiční, ZŠ J. Šoupala, ZŠ Porubská 832 a ZŠ A. Hrdličky
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nesoutěžně, jen v rámci srovnání vědomostí dovedností použití anglického jazyka
v různých situacích.
Byli přivítáni vzácní hosté – zástupce zřizovatele Ing. Milena Jochymová, odborná
konzultantka pro CJ nakladatelství FRAUS p. Tereza Havrlantová a zástupkyně
partnerské jazykové školy HELLO p. 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. Letos jsme si pro pedagogy doprovázející soutěžící připravili krátký
umělecký vstup v podobě divadelní adaptace známé pohádky s názvem Zelená
Karkulka a pobavili pedagogy a hosty moderní verzí pohádky.
Tříčlenná družstva plnila jednotlivé úkoly v rámci workshopů, které byly umístěny
v pěti učebnách naší školy, a žáci, průvodci disciplínami, 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 Hello, pěkné 2. místo patřilo žákům ZŠ J. Šoupala a 3.
místo obsadila ZŠ Dvorského.

V pátek 9. března navštívila třída 9.B Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě, kde
si pro žáky připravila paní profesorka Mgr. Petra Kňurová fyzikální workshop
a experimenty s měřicí sadou Vernier.
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Žáci si zopakovali učivo fyziky, které zvládli na základní škole, seznámili se s měřením
teslametrem, kdy zkoumali elektromagnetické pole, a luxmetrem, jímž zjišťovali
osvětlení, stejnosměrný a střídavý proud. Na řadu přišly také výbojky, siloměrná
plošina a žáci zjistili, kdy se nacházejí ve stavu beztíže. Pak se pustili do vlastních
experimentů a ve skupinách zkoumali tlakové čidlo a sonar a v rámci laboratorních
prací naměřili zajímavé hodnoty, které zaznamenali v grafu.


V úterý 20. března se na naší škole konal Den otevřených dveří. Průvodci z řad
žáků ukázali zájemcům o studium na ZŠ Hrdličky veškeré prostory školy a vyučující
rodičům budoucích žáčků odpovídali na dotazy týkající se školní docházky u nás.

O slunečné sobotě 24. března se žáci Jáchym Kurtin a Ondřej Konečný ze 7.A vydali
společně s paní učitelkou Bartoňkovou do Hornického muzea Landek, kde natočili
anglické video o ostravském hornictví. Toto video bylo zasláno do celorepublikové
soutěže Videopohlednice z mého města.
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Zúčastnili se tak již 17. ročníku této celostátní soutěže, která je pořádána pražskou
ZŠ Mládí pod záštitou MŠMT a pod patronací velvyslance Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska v ČR. Video představilo nejen počátky těžebního průmyslu
našeho kraje, ale bylo i zábavně a nápaditě zpracované, technicky kvalitní a hlavně
celkový dojem byl umocněn výbornou angličtinou obou protagonistů. To vše byly
zajisté důvody, proč se žáci během slavnostního vyhlášení 22. května na MŠMT
v Praze umístili ve velké konkurenci na 2. místě. Tato soutěž je jediná svého druhu
tím, jak motivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj komunikativních dovedností
v jazyce, tvůrčí nadání žáků i učitelů a pomáhá rozšířit použití video techniky jako
jazykové učební pomůcky. Zapojení do podobného druhu soutěží přispívá ke
zkvalitnění výuky jazyků mimo jiné i na naší škole.

Soutěžní videopohlednici našich žáků můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=EBDVjEXLFzk

V úterý 27. března 2018 proběhlo v DDM Plesná Obvodní kolo ve vybíjené - II.
kategorie, dívky. Této sportovní akce se zúčastnilo 5 základních škol - ZŠ J.
Valčíka, ZŠ gen. Z. Škarvady, ZŠ Dětská, ZŠ H. Salichové (Polanka) a ZŠ A. Hrdličky.
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Holky předvedly dobrou hru a podařilo se jim postupně porazit všechny zúčastněné
týmy kromě dívek ze ZŠ Dětská, které pro nás byly nejtěžším soupeřem, a zápas
s nimi dopadl nerozhodně.
Po sečtení všech bodů v tabulce naše děvčata dosáhla nejlepšího skóre a získala
1. místo v obvodu Poruba.


V úterý 27. března se v prostorách školy konala od 14:30 tradiční akce Vítání jara.
Pro rodiče a přátele školy byly připraveny tvořivé dílničky, prodejní výstavka
a žákovský koncert.
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Třídy 6.A a 6.B se 3. dubna zúčastnily spolu se svými třídními učitelkami akce
v rámci drogové prevence a navštívili Revolution train neboli Protidrogový vlak.
V dalších dnech ve škole psali všichni žáci eseje, v nichž se svěřovali se svými pocity.
Třída 6.A tvořila eseje v hodině občanské výchovy s paní učitelkou Pitnerovou a třída
6.B v hodině slohu s panem učitelem Škopem. Žáci v esejích popisovali, jak probíhala
návštěva vlaku, psali děj příběhu, který je varoval před vznikem závislostí. Někteří
zdůraznili, co se jim líbilo, z čeho byli překvapeni a byli i tací žáci, kteří se svěřili
s tím, že večer den před návštěvou vlaku těžko usínali, protože byli nedočkaví a
představovali si, co je v „protidrogovém vlaku“ čeká.
Společně s p.uč. třídními a vyučujícími OV a ČJ vytvořili výtvarně-literární díla, která
byla vystavena pro veřejnost v galerii nákupního centra Globus.
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Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Akademie souvislostí.
Hlavním cílem tohoto projektu je vytvářet prostor (nabídku) v podobě Center
kolegiální podpory pro vzájemné sdílení zkušeností mezi pedagogy základních škol
v daném regionu.
V projektu spolupracujeme se společností Terra-klub, o.p.s. Praha. V rámci projektu
máme k dispozici výukové materiály v tištěné i elektronické podobě.
Centrum Ostrava, které vzniklo při naší ZŠ, vede PaedDr. Lenka Pitnerová, zástupkyní
vedoucí Centra byla dva roky Mgr. Bohumila Čápová.
Filozofií setkávání pedagogů je nahlížet na přírodní jevy jako na celek prostupující
všemi zainteresovanými předměty (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), nikoliv
odděleně.
Náplní každého setkání je diskuze o zkušenostech s přístupem k učivu vybraného
přírodního jevu v různých předmětech, ročnících a v jednotlivých školách. Výsledkem
takové diskuze může být vytvořená aktivita do výuky. I v našem Centru byly
vytvořeny výukové materiály, některé již v tištěné i elektronické podobě spol. Terraklub distribuuje mezi pedagogy.
Aby byla setkání pro pedagogy atraktivní a poučná, domluvila vedoucí Centra k
některým tématům účast hostů. Jsme rádi, že s Centrem Ostrava spolupracuje p. Jan
Kašinský z Českého svazu ochránců přírody, prof. Vladimír Baar - vedoucí katedry
Sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
a ing. Jan Konečný z Planetária Ostrava. Akademie souvislostí je čtyřletý projekt,
proto i v dalším období budou setkávání pedagogů pokračovat i s účastí zajímavých
hostů.


V sobotu
19.
dubna
se
uskutečnil
11.
ročník
cyklistického
závodu PORUBAJK 2018. Hrdličky se do této prestižní soutěže zapojily
letos poprvé, a to v kategorii čtyřčlenných týmů ZŠ (3 žáci a pedagog).
Náš tým ve složení Alena Říhová, Sebastian Kaloč, Lukáš Hejduk a p. uč. Škapa zvládl
svoji premiéru na jedničku a trať dlouhou 38 km projel bez větších
problémů. Odměnou byl nevšední zážitek z cyklistické akce a dobrý pocit z aktivně
stráveného odpoledne.
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V pátek 18. dubna 2018 proběhl v prostorách školní družiny naší školy osmý
ročník vyzývací soutěže v anglickém jazyce pro žáky čtvrtých tříd Let’s play with
English. Letos se přihlásilo deset ostravských základních škol, z nichž většina se
zúčastňuje pravidelně.
ZŠ Porubská 832, ZŠ Dětská 915, ZŠ logopedická z Ostravy-Hrabůvky, ZŠ K.
Pokorného 1382, ZŠ Bulharská 1532, ZŠ Matiční 5, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 opět
vyslala zástupce do obou kategorií. Nováčky byly týmy ze ZŠ Ukrajinská 1533 a ZŠ J.
Valčíka 4411/2.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž každá měla své vlastní úkoly. Jednu tvořily
dva čtyřčlenné týmy vyslané ze škol s jazykovým zaměřením a druhou devět týmů ze
škol bez jazykového zaměření.
V letošním roce jsme se rozhodli prověřit čtenářskou gramotnost žáků, a to v obou
jazycích. Zadání úkolů byla v češtině, jejich plnění již v angličtině. Zaměřili jsme se na
práci s textem, žáci si mohli osahat anglické knížky, přečíst si články z časopisů,
z nichž vyhledávali informace, doplňovali chybějící slova do textu, rýmovali,
rozhodovali o pravdivosti tvrzení, nechybělo ani poslechové cvičení či další úkoly.
Po vyhodnocení a sečtení bodů jsme dospěli k těmto výsledkům:
Školy s jazykovým zaměřením
1. ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova10

2. ZŠ A. Hrdličky 1638

197
bodů
187
bodů

Školy bez jazykového zaměření
1. ZŠ K. Pokorného 1382

140
bodů

2. ZŠ Dětská 915

139
bodů

3. ZŠ Bulharská 1532

132,5
bodů

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, které tímto děkujeme za
předvedenou prezentaci produktů, hodnotné ceny nejen pro žáky, ale také pro jejich
učitele, a pomoc při závěrečném vyhodnocování. Další věcné ceny soutěžící získali od
regionální zástupkyně Oxford University Press paní Michaely Vařekové, jíž také patří
náš dík za prezentaci materiálů OUP a odměny dětem i pedagogům.
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V pátek 11. května 2018 se konal na Wichterlově gymnáziu v Porubě již 12. ročník
německé recitační soutěže.
Soutěže se zúčastnili děvčata i chlapci ze ZŠ Volgogradská, Hrdličky, Gymnázia
Příbor, Olgy Havlové, Wichterlova a partnerského gymnázia Námestovo ze Slovenska.
Naši školu reprezentovalo celkem 5 děvčat ze 7. a 8. ročníku s básněmi
nejznámějších německých autorů, kterými jsou Heinrich Heine a Johann Wolfgang
Goethe.
Naše žákyně 7.A Vanesa Nechalová skončila na 2. místě a skupinka děvčat ze třídy
8.A ve složení Kateřina Labounková, Adéla Němčíková, Bára Pavelková a Dominika
Sikorová zvítězila ve své kategorii s básní Král duchů.


V pátek 11. května 2018 proběhlo v Nové budově Národního muzea v Praze
národní kolo matematické soutěže Pangea. Naši školu reprezentovali 2 žáci:
Z 1. stupně se probojovala do finálového kola Tereza Maléřová, žákyně třídy 4.A.
Mezi 55 řešiteli své kategorie získala deváté místo. Matyáš Závodný ze 6.A se umístil
na 51. místě.


V měsíci květnu proběhly již tradičně jednodenní třídní výlety. Letos vyrazily třetí
třídy do Liščího mlýna ve Frenštátě p. Radhoštěm a páté třídy do Moravského krasu.
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Ve čtvrtek 17. května se ráno v 5:15 sešlo na nádraží Ostrava-Svinov 44 žáků
osmých ročníků a vydalo se vlakem společnosti RegioJet na dvoudenní
vlastivědnou exkurzi po stopách pamětihodností i moderního života našeho
hlavního města Prahy. Nabitý program pro ně letos připravili vyučující Jana Malá,
Jana Tylová, Libor Škop a paní asistentka Kateřina Majková.
Putování celou Královskou cestou doplněné výkladem, komentovaná prohlídka
chrámu sv. Víta a Starého královského paláce Pražského hradu ani výstup na
Petřínskou rozhlednu naše žáky nezlomil a neodradil od následné procházky večerní
Prahou.

Druhý den jsme pak navštívili výukový program v Národním technickém muzeu nebo
staroslavný Vyšehrad se hřbitovem osobností. Našli jsme si čas také na návštěvu a
zábavu v největším domě hraček v České republice Hamleys a nakonec shlédli na
stověžatou Prahu ze Sluneční terasy T-Anker.


V úterý 22. května 2018 pořádala ZŠ Gajdošova již 20. ročník celoostravské
soutěže ve zpěvu anglických písní English Nightingale.
Naše škola měla své zástupce v kategorii skupin 8. - 9. tříd: skupinu dívek 8.A a 8.B Kristýnu Kozielovou, Denisu Freiovou, Sandru Stolinskou, Terezu Karčovou a Annu
Janiczkovou s písní Mad world.
V silné konkurenci dosáhly dívky skvělého úspěchu, když obsadily 3. místo!
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Ve dnech 29. května – 2. června 2018 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili
studijně-poznávacího zájezdu do Salzburgu a rakouských Alp, který pro naši
školu zorganizovala CK Školní zájezdy. Celkem jelo 40 dětí, vedoucí zájezdu byla paní
učitelka Renáta Holková, která vykonávala zároveň funkci zdravotníka, a druhý dozor
vykonávala paní učitelka Irena Moroňová.
Odjížděli jsme od školy v úterý 29. 5. 2018 ve 22.00 hodin směrem na Vídeň.
V ranních hodinách jsme dorazili do města Hallstatt, které je na seznamu UNESCO.
Zde jsme si prošli městečkem, potom jsme vyjeli na horu Salzberg, odkud jsme
pokračovali do solného dolu Bergwerk – Salzwelten se zážitkovou trasou
(bezpečnostní obleky, jízda po dvou skluzavkách a vláčkem 500 metrů až k východu,
mezi tím doprovodné slovo místní průvodkyně i s filmovými ukázkami, jak se dříve
v dolech pracovalo).
Odpoledne jsme se autobusem přesunuli k soutěsce Liechtensteinklamm, kterou jsme
prošli, poté jsme jeli po vysokohorské vyhlídkové silnici Grossglockner
Hochalpenstrasse, zastavili jsme se na vyhlídce Franz-Josefs-Höhe ve výšce 2369
metrů. Dolů jsme sjížděli druhou stranou až do vesnice Heiligenblut, kde jsme byli
ubytovaní.
Druhý den po snídani jsme odjeli do oblasti Berchtesgadenu, vyjeli jsme místním
autobusem na horu Kehlstein po velmi úzké silnici s šesti tunely a pak pěšky tunelem
a výtahem k tzv. Orlímu hnízdu postavenému k 50. narozeninám Adolfa Hitlera. Dolů
jsme šli pěšky až k našemu autobusu.
Odpoledne jsme se přesunuli k jezeru Königssee, kde jsme se projeli na lodi do
místa, kde je velmi dobrá akustika a unikátní ozvěna – plavčík troubil na trumpetu.
Po jezeře jsme dojeli na poloostrov s kostelíkem svatého Bartoloměje. Jezero je
ledovcového původu a řadí se svou hloubkou 185 metrů k nejhlubším jezerům ve
střední Evropě.
Večer jsme se přesunuli autobusem do Salzburgu, kde jsme přenocovali, a poslední
den po snídani na nás čekala prohlídka města Salzburg s jeho památkami. Nejdříve
jsme vyjeli lanovkou na pevnost Hohensalzburg, kde následovala komentovaná
prohlídka. Pak jsme sešli dolů, prohlédli jsme si malý hřbitov a katakomby sv. Petra
přímo ve skále. Poté jsme se přesunuli pěšky do centra města do uličky
Getreidegasse, kde jsme měli rozchod, viděli jsme rodný dům Mozarta a prohlídku
jsme zakončili v zahradách Mirabell.
V 16.00 hodin jsme odjížděli směr ČR. Po cestě zpět jsme míjeli ještě jedno velké
jezero Mondsee. U školy jsme byli v 00.30 hodin.
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Dne 1. června 2018 ožil stadion Sareza v Ostravě-Porubě aktivním pohybem. Na ZŠ
A. Hrdličky v Ostravě - Porubě sportujeme rádi a využili jsme tento den všech dětí
k propagaci pohybu, atletiky, zajímavých sportovních příležitostí a hlavně si jej užili
žáci společně se svými učiteli a zajímavými hosty.
Naše Hrdličkiáda byla příležitostí žáků 5. - 9. ročníku zasportovat si, zažít příjemný
den mimo školu a zhlédnout exhibice úspěšných sportovních týmů. V rámci našeho
sportovního Dne dětí jsme velice rádi přivítali Boxing Club Poruba Miroslava Toráče
(bývalého reprezentanta v boxu a trenéra) pod vedením trenérů Marka Trnčáka a
Miroslava Jandy, FATIMA Dance a Fitness Ostrava – s afroenergickým tréninkem
lektora Davida z Keni s programem Zumba a Zumba Strong a tým Parkour Prajzska
s parkourovou exhibicí pod vedením Pavla Pavlíčka.
Také naši učitelé připravili sportovní program, kde si každý z žáků mohl vyzkoušet
skok daleký, frisbee a pohybovou hru Laser s lany.
Všichni si tento netradiční sportovní Den dětí užili, a to i přes horké počasí, jež
panovalo. Potěšila nás navíc návštěva pana starosty městského obvodu Poruba, pana
Petra Mihálika.
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V pátek 1. června 2018 žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd oslavili svůj
svátek ve Family parku Skalka. Sraz všech účastníků byl u školy, kde si všichni
vyzvedli svačinku a postupně se přesouvali na místo konání akce. Někteří jeli MHD,
jiní objednanými autobusy. Po příjezdu byli žáci označeni bílou páskou s telefonním
číslem pro případ ztracení se či jiných obtíží, znovu poučeni o bezpečnosti a chování
s přesným vymezením teritoria volného pohybu. Každé dítě dostalo kartičku, do které
instruktoři vyznačovali splněné aktivity.
Po krátkém úvodu a vysvětlení pravidel se děti v malých skupinkách vrhly
na jednotlivé atrakce a užívaly si volného dopoledne. K dispozici byly dva nafukovací
hrady, trampolíny, prolézačky, malý pouťový kolotoč, autíčka, děti si mohly zahrát
metanou, svést se na superzážitkové turbingové dráze, či vyzkoušet obratnost
v lanovém centru. Největším lákadlem se staly hromádky sněhu, které sloužily
k zábavě i osvěžení. Počasí nám přálo, sluníčko peklo, ale areál kromě sněhu a
pitného režimu nabízí i stinná místa, kterých děti hojně využívaly. Pro ochlazení byla
připravená také trasa lesem se třemi soutěžními stanovišti. Procházku si jednotlivé
třídy udělaly hromadně po svačince a poté opět děti skotačily na atrakcích. Nakonec
proběhlo vyhodnocení, kdy každé dítě získalo medaili, prospekt a sladkou odměnu.

2017/2018

Stránka 30

Dne 12. června 2018 se konal 6. ročník jazykové, umělecké a vědomostní
soutěže s názvem Hello Games, která je určena pro žáky I. st. ZŠ. Jedná se o
jedinečný projekt, ve kterém je pro žáky 2. - 5. ročníku stanovena 1 soutěžní
disciplína. 2. ročník – hra na hudební nástroj, 3. ročník – mladý zdravotník, úkoly
z první pomoci, 4. ročník – zábavná matematika a 5. ročník spelování anglických slov.
Týmová disciplína byla sportovní a oddechová. Soutěž se konala v prostorách
Planetária Ostrava, kde si mohli žáci v oddechovém čase prohlídnout expozici a
shlédnout zajímavé ukázky z filmové nabídky Planetária. Celé soutěžní klání bylo
velice náročné, začalo v 9:00 a skončilo v 14:30. Tým hrdliček tvořily samé dívky ve
složení Adéla Srnanková, Monika Plačková, Klára Červenková, Božena Lednická,
Tereza Maléřová a Veronika Staňková.
Náš tým se nadšeně vrhl do plnění jednotlivých disciplín a v konkurenci 19 dalších
škol z celého kraje získal skvělé 2. umístění. Napětí před vyhlášením výsledků bylo
obrovské a o to více nás těšilo, že jsme dopadli skvěle především v matematice a
anglickém jazyce a poradili jsme si hravě i s úkoly z první pomoci. Navíc
v oddechovém čase naše dvě soutěžící Terezka Maléřová a Boženka Lednická porazily
chlapce ve fotbale, takže jsme se nedali ani ve sportu.


Ve čtvrtek 14. června 2018 se sedmičlenný tým žákyň třídy 7.A zúčastnil soutěže
1:0 pro němčinu, která byla vyhlášena Goetheinstitutem v Praze.
Naši školu reprezentovaly Vanesa Nechalová, Julie Šimková, Alena Říhová, Helena
Rieglová, Sofie Krestová, Amélie Jursová a Františka Sekaninová.
Soutěž měla část německou a část fotbalovou. Nejprve probíhal fotbalový turnaj
s upravenými pravidly – hrálo se deset minut na malém hřišti. V tomto fotbalovém
turnaji se našim žákyním dařilo průměrně - vyhrály jeden zápas a vstřelily několik
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. Celkově se tedy
posunuly na výborné 4. místo!
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Dne 12. června převzaly Eliška Dvořáčková, Terezie Staňková a Adéla
Němčíková Cenu města Ostravy za vynikající výsledky ve školních i mimoškolních
soutěžích. Dostaly se tak do pomyslné síně slávy našich hrdliček. Oceňování proběhlo
v Divadle loutek Ostrava a provázela nás jím herečka Jana Zajacová. Předávání cen
proběhlo v přátelské atmosféře. Mezi oceněnými byli jak žáci mimořádně nadaní a
úspěšní, tak také ti, kteří vykonali nějaký statečný čin. Blahopřejeme!


Ve středu 27. června 2018 se v prostorách Skalka Family Parku v Ostravě konal 3.
ročník závodu WOLFRAM, branně vědomostní soutěže pořádané Krajským
vojenským velitelstvím Ostrava na počest parašutistů vysazovaných na území
Protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války.
V dosavadních dvou ročnících jsme v okresních kolech obsadili 1. a 3. místo. Měli
jsme tudíž na co navazovat a o motivaci nebyla nouze.
Soutěžící plnili 8 disciplín, které prověřily jejich fyzickou zdatnost, vytrvalost,
psychickou odolnost, soustředění i vědomosti. Šlo například o vyběhnutí sjezdovky
Skalka, poskytování první pomoci, střelbu ze vzduchové pušky, překážkovou dráhu
v ochranné masce, průchod minovým polem s naváděním pomocí dalekohledu nebo
vědomostní test o výsadku Wolfram.
Mezi 16 čtyřčlennými družstvy ostravských základních škol jsme podali ve většině
disciplín nejlepší výkon a po roce opět vybojovali 1. místo s postupem do
moravskoslezského finále, které se uskuteční koncem září 2018 ve vojenském
prostoru Libavá.
Naši školu reprezentovali
Venda Matějková, Kačka
Labounková, Eda Nábělek
a Vojta Budínský.
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V letošním školním roce neprobíhaly pouze akce pro žáky, ale také kreativní kurzy
pro maminky a další zájemce. Setkávali jsme se nepravidelně, většinou před
nějakými významnými svátky (Vánoce, Velikonoce, Den dětí). Spolupracovala s námi
lektorka p. Zuzana Maliňáková, která vedla některé kurzy společně s paní učitelkou
Lenkou Pitnerovou. Poslední dvě setkání proběhla ještě před koncem školního roku,
zaměřily jsme je na tvoření s dětmi a pro děti. Jedno tvoření bylo papírové a druhé
textilní.
V novém školním roce už máme domluvené další dva kurzy.
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Ve školním roce 2017/18 proběhly následující
patologických jevů pro žáky:

akce prevence sociálně-

Říjen


Drogová prevence (beseda pro žáky 8. a 9.r.), ve spolupráci s brněnskou
organizací Podané ruce, hosté na besedách zástupci ÚMOb Poruba +
odpoledne uspořádala ŠMP v naší ZŠ schůzku pro porubské metodiky
prevence na téma drogová prevence – možnosti realizace preventivních
programů

Leden


Kyberšikana a kybergrooming (besedy pro žáky 6.-7. r.) – spol. Nebuď oběť

Únor



Právní vědomí dětí a mládeže (beseda pro žáky 7. – 9. r.), Policie ČR +
odborné setkání pro rodiče (beseda a diskuse s policisty)
Čas proměn (beseda o dospívání pro dívky 7. r.)

Duben




Na startu mužnosti (beseda o dospívání pro chlapce 7. r.)
Revolution Train – žáci 6.r. se zúčastnili interaktivního prožitkového programu
v protidrogovém vlaku, Nadace Nové Česko
Besedy pro žáky 1.- 9.r. s Městskou policií Ostrava – bezpečné chování,
bezpečnost silničního provozu, práce policie, šikana, přestupky, právní vědomí

Duben – červen


Peer-program: skupina 6 žáků 9.A vedla preventivní program v 5.A, B, C

(E. Jahnelová, L. Uhliarová, K. Pyšová, S. Sikorová, B. Havlíčková a T. Motloch) –
program obsahoval témata zdravého životního stylu, prevenci závislostního chování,
prevenci užívání tabákových výrobků a alkoholu, drogovou prevenci)
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Podzimní čas je ve školní družině pravidelně věnován vycházkám do okolí, při
kterých se děti učí sledovat přírodu a budují si vztah k její ochraně. V měsících září,
říjnu a listopadu navíc sbíraly spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany. Celkem
letos pro revír nasbíraly cca 550 kg!
Dalšími tradičními akcemi podzimu je pouštění draků na Drakiádě a oslava svátku
zemřelých – Halloweenu.
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Obyvatelé lesa byl název besedy, která proběhla ve ŠD s panem H. Bortlíkem z MS
Hubert Hať. Pan Bortlík již několik let v podzimních měsících navštěvuje naši školní
družinu a vede s dětmi besedu o lesních zvířátkách, jejich životě v přírodě a jejich
přezimování. Vyprávěl dětem příběhy, které se skutečně v lese staly, upozornil děti,
jak se chovat v případě pocitu ohrožení např. kanci. Přinesl na ukázku vycpaná
zvířata, kožešiny, vábničky na srnky či jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned
vyzkoušet. Vedly s p. Bortlíkem živou besedu a měly mnoho zajímavých dotazů
a svých vlastních postřehů z lesa.



Již několik let se žáci naší školy, především děti ŠD, podílejí na Mikulášské sbírce
sladkostí pro děti ze Slezské diakonie Náruč ve Vítkovicích. V měsíci listopadu
přinášejí do školní družiny sladkosti, které pak zástupci dětí ŠD předají dětem
z diakonie. Letos jsme s dětmi toto zařízení navštívili 7. prosince s krátkým vánočním
programem, který s dětmi připravila p. vychovatelky Zmijová a Bochňáková.
Začátkem prosince proběhla na škole charitativní sbírka dětského oblečení v rámci
projektu Hrdá škola – Dobrý skutek, pro stejné zařízení. Mikulášské balíčky a věci
z charitativní akce byly dětem předány v předvánočním čase, kdy jsme si společně
popovídali při výborném čaji a moučníku, který děti z Náruče samy upekly.
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Letošní Vánoční těšení se konalo dne 14. 12. ve všech odděleních ŠD a paní
vychovatelky si připravily mnoho krásných nápadů. Děti vyráběly vánoční přáníčka ve
tvaru stromečku, kapra v rámečku nebo vytvořeného z CD, andělíčky, polystyrenovou
kouli zdobenou rozinkami, vánoční hvězdu, ale také ozdoby z terakoty nebo papírový
věnec. Výrobky si děti odnesly domů a mohly jimi potěšit své rodiče.



Letošní Zimní radovánky byly ve znamení "Najdi sníh a raduj se", protože bílá
nadílka nebyla příliš štědrá. Nám se to však povedlo a užili jsme si jak bobování, tak i
drobné stavby ze sněhu. Svědčily o tom promočené bundy, oteplovačky, rukavice
a červené tváře, ošlehané sněhem a větrem.


V pondělí 29. ledna jsme si opět po roce zaskotačili na Karnevalu. Tančili zde
kočičky, tygřík, Supermani, různé víly i rytířové. Samostatný taneček předvedly Elsy
z Ledového království a také černé masky. Vždy se střídaly tance a soutěže. Děti si
motaly bonbóny na tužky, tančily oblíbený „židličkový“ taneček. Legrace byla u
soutěže Mumie - obmotávání spolužáka papírem. Pořádně se zapotily páry při tanci
s jablkem mezi hlavami. Děti byly za splnění úkolů úkoly odměněny různými
dobrotami. Velký jásot byl u foukání balónků, které děti využily i k dovádění při
hudbě. Po karnevalu se děti odebraly do družiny, kde si ještě zamlsaly a odpočívaly.
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I v letošním školním roce využila naše školní družina nabídky Ski areálu Skalka
Ostrava a 42 dětí se zúčastnilo lyžařského kurzu. V termínu 12. 2. - 16. 2. 2018
jsme denně s dětmi po vyučování trávili volný čas na svahu a věnovali se
dvouhodinovému lyžování. Děti byly rozděleny do skupin a pod vedením zkušených
instruktorů se věnovaly lyžování. Každý den nás na svahu čekal maskot Skaláček,
pod jehož vedením začínala rozcvička. Poté se děti začaly věnovat lyžování s krátkou
přestávkou na svačinu. V pátek za hezkého počasí bylo celotýdenní snažení
zakončeno závody ve slalomu, vše za přítomností rodičů. Všechny děti byly
odměněny diplomem, medailí a drobnou sladkostí. Ti nejlepší stanuli na stupních
vítězů. Tato akce se setkala s velkým zájmem a děti se již těší, až vyrazí na svah zase
v příštím roce.



Koncem února proběhl ve ŠD výchovně vzdělávací program I děti mají svá práva.
V programu jsme dětem srozumitelnou formou, přizpůsobenou věku 6 - 9 let,
objasnili a seznámili je nejen s jejich povinnostmi, ale i dětskými právy. Jedno
z dětských práv je právo na svůj volný čas, právo na hraní. A tímto jsme se řídili při
soutěžích pod názvem Hrajeme si rádi. Děti se bavily při skládačkách, hlavolamech,
disciplínách zaměřených na postřeh, paměť, rychlost a obratnost. Do kartiček
získávali razítka a za splnění dostali všichni sladkou odměnu.
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Začátkem března navštívili školní družinu příslušníci hasičského sboru z IZS
v Martinově. Přinesli dětem na ukázku hasičskou výzbroj a výstroj každého hasiče.
Děti si mohly vše vyzkoušet i se obléci do hasičské uniformy. Beseda byla zaměřena
na protipožární prevenci, jak postupovat při hlášení požáru nebo jiných událostí
vyžadujících zásah hasičů. Dětem se beseda líbila a už se těší na návštěvu hasičárny,
kam jsme byli pozváni.



Duben je měsícem bezpečnosti. Právě proto jsme si ve čtvrtek 12. dubna osvěžili
paměť v Dopravní soutěži. Zopakovali jsme si dopravní značky, běhali jsme po
hřišti s volantem a hledali cíl v bludišti. Také jsme si připomenuli povinnou výbavu
jízdního kola, odpovídali na otázky např. připoutávání se v autě aj. Za splnění všech
úkolů děti dostávaly razítka a za ně sladkou odměnu.
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Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhla za krásného téměř letního počasí celodružinová akce
Voda základ života, kterou si každoročně připomínáme Den Země. Děti se učily
zábavnou formou např. třídit odpad na sklo, papír a plasty, čistily rybník, chytaly ryby
a uklízely odpadky.



Ve čtvrtek 26. 4. proběhla ve všech odděleních ŠD diskuze s názvem Nenič své
chytré tělo. Společně s dětmi jsme si odpověděli na několik otázek týkajících se
kouření, alkoholu, drog a chemikálií. Všichni žáci se aktivně zapojili do rozhovoru
a snažili se správně reagovat na otázky k tématu. Děti se dověděly spoustu nových
informací, které je varují před nebezpečím návykových látek.


Určitě je dobré znát pár základů z oblasti zdravovědy. Proto jsme si ve čtvrtek 10.
května na školní zahradě zahráli na malé doktory. Zkusili jsme obvázat zraněný prst,
zafixovat zlomenou ruku, naplnit injekční stříkačku. Děti vzpomínaly, které věci škodí
nebo prospívají zubům, poskládaly si obrázek zdravotní sestry a nakonec odpovídaly
na různé otázky, které si vytáhli z krabičky. Za provedené úkoly se opět dočkaly
zasloužené odměny.
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Letošní návštěva IZS se uskutečnila ve dvou dnech. Děti ŠD byly rozděleny do dvou
skupin a ve středu a ve čtvrtek se vydaly společně s paní vychovatelkami do
nedaleké budovy 112.
Příslušník hasičské stanice nám ukázal její prostory, mohli jsme nahlédnout do
místností pro volný čas a pobýt v tělocvičně. Zajímavé bylo i hasičské oblečení
a příslušenství k výjezdu. Největším zážitkem pro děti bylo vyzkoušet si, jak se sedí
v hasičském voze. Po celou dobu prohlídky nám bylo sděleno mnoho nových
zajímavých informací a děti se ptaly na nejrůznější dotazy.



V týdnu 21. – 25. 5. Probíhala na školním hřišti Sportovní olympiáda ŠD. Soutěžilo
se v těchto disciplínách: běh na 50 m, běh na 200m, hod do dálky raketkami,
přeskok přes švihadlo a skok z místa.
Všichni se zapojili s velkým nasazením a statečně plnili všechny disciplíny. Každá p.
vychovatelka si vyhodnotila nejprve nejlepší sportovce ve svém oddělení – každou
disciplínu zvlášť. Poslední den bylo na hřišti hromadné vyhodnocení nejlepších
sportovců z celé ŠD s předáním zlatých, stříbrných a bronzových medailí.
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Posledními třemi družinovými akcemi letošního školního roku byly Vycházka do
Pustkoveckého údolí, pěvecká soutěž Družinový slavíček a Barevný týden,
kdy chodí děti do školy v oblečení předem určených barev.
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Naše škola se prezentuje

fb profil občanského sdružení Neposedné tlapky 11. 12. 2017
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PRIO březen 2018
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PRIO květen 2018
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Zpravodajství TV Fabex 5. 7. 2018

Dostupné na:
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/wolfram-vedomostni-soutez-naskalce.html
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