„Inteligence plus
charakter – to je cíl
skutečného vzdělání.“
…Martin Luther King…

OBČASNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPAVA-KYLEŠOVICE
BŘEZEN 2022

Vážení rodiče a přátelé školy,
máme za sebou první pololetí školního roku 2021/2022. Již dva roky
prožíváme období, kdy dnes nevíme, co bude zítra.
Přesto jsme se snažili první pololetí zvládnout nejlépe, jak bylo možné. Žáky
nejen vyučovat, ale také udržet školní dny v co největší pohodě, aby děti
nezažívaly zbytečný stres již v tak napjaté době, ve které se dnes nacházíme.
Proběhlo tedy i několik školních akcí, a to vše při udržení bezpečnostních
i hygienických pravidel.
Jsem velmi ráda, že se naši žáci dokázali s nástrahami, které jsme nemohli
ovlivnit, vypořádat se ctí. Také distanční výuka, která probíhala po nějakou
dobu téměř ve všech třídních kolektivech, byla díky aktivitě dětí i jejich
učitelů na velmi dobré úrovni. Všechny naše snaživé žáky bych chtěla
pochválit a hlavně bych chtěla opět poděkovat i Vám, rodičům, za podporu
a za to, že svým RATOLESTEM pomáháte.
Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

CO JSME VŠECHNO STIHLI
NA PODZIM A PŘES ZIMU
PĚŠKY DO ŠKOLY
V týdnu 20. - 24. 9. 2021 se naše škola zapojila do celorepublikové kampaně
Pěšky do školy. Akce si klade za cíl snížit počet automobilů před školou a tím
zvýšit bezpečnost docházejících žáků. Celkem se v 5 dnech zapojilo našich
437 žáků z 22 tříd, kteří absolvovali 1639 pěších cest do školy. Odeslané
výsledky vyhodnotí v Praze, ale pro nás je vítězem II. A, která nejpečlivěji
vyplnila tabulku.

VESELÉ AKTIVITY PRO PRVŇÁČKY

Žákyně třídy 7. C navštívily naše prvňáčky a přinesly jim hodinu
plnou zábavných činností. Společně malovali na cestovní
kamínky a zkoušeli vyrobit soptící lávu.
Na závěr dostal každý žáček medaili a třída obdržela diplom
za splněnou aktivitu. Děti už se těší na listopad, kdy se znovu
společně pustí do dalšího tvoření.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - STÁTY SEVERNÍ EVROPY
Žáci 8. A a 8. B se formou projektového vyučování v hodinách zeměpisu
seznámili se státy Severní Evropy. Informace získali z internetu,
z encyklopedií, učebnic zeměpisu a také odborných časopisů. Museli si
rozvrhnout práci, roztřídit získané informace a hlavně spolupracovat.
Své poznatky o historii, tradicích, povrchu či hospodářství přenesli na papír
a následně je prezentovali svým spolužákům. Práce se jim určitě moc povedla.

NAŠE MĚSTO - PROJEKT 3. A
V rámci učiva prvouky se děti blíže seznámily s historií i současností našeho
města. Potom již mohla následovat pátrací akce, která se uskutečnila přímo
v terénu. Děti obdržely plánky centra Opavy, na kterých byly vyznačeny
hledané památky. Hlavním cílem bylo najít místa,
kde dříve stávaly vstupní brány do města.
Společně jsme navštívili Infocentrum a vystoupali
na Hlásku, odkud byl nádherný pohled na celou
Opavu. Ve škole žáci setřídili všechny materiály,
obrázky i zápisky a vytvářeli informační letáky
o Opavě.

MÍROVÝ KONTINENT AFRIKA

CODE WEEK
Akce Code Week – Týden kódování proběhla v náhradním termínu
8. 11. 2021.
Této akce se zúčastnili žáci 3. A a 3. B v počtu 17 dětí. Děti se učily základům
programování na bázi známé počítačové hry Minecraft. Od pradávna se ví,
že člověk může vyvíjet a rozvíjet své schopnosti a možnosti prostřednictvím
hry. Hra nás aktivuje a vede k soustředěné motivaci, pojí v sobě zábavu,
kreativitu, spolupráci a cvičí také trpělivost. To vše dokázali naši malí
programátoři a patří jim velká pochvala. Programu se zúčastnila i čtyři
děvčata a nevedla si o nic hůř než chlapci.
Velký dík patří hlavně panu Hroškovi, lektorovi, který spolupracoval s naší
školou na této akci už předloni. Loňský rok jsme Týden kódování
neuskutečnili kvůli covidovým opatřením, letos se konal jen v omezeném
rozsahu. Doufejme, že příští rok přesáhne tato akce hranice naší školy
a rozvineme spolupráci i s jinými opavskými školami.

ADVENT V KYLEŠOVICÍCH
Psal se pátek 26. listopadu 2021, druhý rok krize…
Na poslední chvíli byla dlouho plánovaná akce z důvodu
covidových restrikcí zrušena. Děti tak v improvizovaných
podmínkách realizovaly svá vystoupení jen pro své
nejbližší. Namísto chystaného ohňostroje nám alespoň
hustě sněžilo.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA 1. STUPNI
Jako každoročně navštívil 6. prosince třídy na 1. stupni Mikuláš se svou
družinou. Hodné děti odměnili andělé perníkem a zlobivce odnesli čerti
v pytli.

POHYB, HRA A ANGLIČTINA: "MOVE PLENGLISH"
Prostřednictvím hry a pohybu se děti zdokonalují v anglickém jazyce.
Na tomto projektu spolupracuje osm škol z různých evropských zemí.
Projektu se účastní žáci 6. A.

ŽÁKYNĚ 9. ROČNÍKU NAPSALY DO ČASOPISU
Kateřina Čepková (9. A) a Amálie Hartmannová (9. B) v rámci projektu Žáci
píší Moji zemi napsaly o našem městě povedenou báseň, kterou časopis
zveřejnil na svém webu.

V 8. A MÁME MISTRYNI ČR A ZÁROVEŇ
REPREZENTANTKU V JUDU
V naší třídě máme jednu z nejlepších judistek v České republice Veroniku
Čechovou, která ve své kategorii nenašla přemožitelku a právem si odvezla
tu nejcennější medaili pro rok 2021. V lednu letošního roku se Verča dostala
do dorostenecké reprezentace ČR a já i celá třída jí přejeme ty nejlepší
výsledky a spoustu sportovních úspěchů. Veronika je totiž nejen výborná
sportovkyně a to po všech stránkách, ale je také velmi skromná a milá dívka,
která o svých úspěších vůbec nemluví. Verčo, moc a moc štěstí.
Třídní učitelka Renáta Šťastná

NÁVRH VOLEBNÍHO PROGRAMU
Nápady žákyň devátého ročníku do komunálních voleb v Opavě z hodiny
Výchovy k občanství.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
2. - 5. TŘÍD
Po dvou letech opět žáci 2. - 5.
ročníku vyjeli na lyžařský výcvik do
HEIPARKU v Tošovicích.
Tentokrát byly úžasné sněhové
podmínky. Výborný sníh a dokonce
se nám ukázalo i sluníčko. Přestože
byl velký počet malých dětí, které
stály poprvé na lyžích, tak se za
rekordně krátkou dobu naučily
sjíždět i ten největší kopec. Celý
týden jsme zakončili pátečním
slalomem. Byla to velmi povedená
akce, která se dětem moc líbila.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
7. ROČNÍKU
V únoru proběhl taký lyžařský výcvik žáků 7. ročníku.

GABKA ŽABKA - ANGLIČTINA SE ZVÍŘÁTKY
Do školy se přišlo podívat 13 předškoláků, kteří se hravou formou
seznamovali se základy angličtiny.

FANDÍME NAŠIM OLYMPIONIKŮM!
V pátek 11. února se v naší družině uskutečnila zimní olympiáda. Děti se při
soutěžení velice snažily a zároveň neskutečně bavily. Na všech byla vidět
snaha zvítězit. Biatlon stejně jako další disciplíny zvládly na výbornou. Třeba
se mezi dětmi najde budoucí Markéta Davidová nebo Michal Krčmář. Všechny
děti si za svůj výkon odnesly olympijskou medaili a sladkost na doplnění
energie. Velké poděkováni patří také celému kolektivu našich vychovatelek
za přípravu a organizaci.

ŠKOLNÍ DRUŽINA DĚLÁ RADOST
Spolupráci naší školní družiny se Seniorcentrem Oasa bohužel také ovlivnila
opatření proti Covidu 19 a to tím, že je naše děti nemohly osobně navštívit.
Měly připravené pásmo básniček, koled a tanečků. Děti pod vedením svých
vychovatelek vyrobily dárečky, a tak seniorům alespoň touto formou
zpříjemnily adventní čas.

VÁNOČNÍ VESNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Pro děti bylo v pondělí 6. 12. nachystáno při jejich příchodu do školy
překvapení v podobě pohádkové vesničky, která je k vidění ve vestibulu
na prvním stupni. Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali vánoční baňky.
Využili jsme je na výzdobu do oken. Přijďte nakouknout a případně načerpat
inspiraci.

VÁNOČNÍ SKŘÍTCI ZE 7. A
Děti ze 7. A dárky nejen rády dostávají,
ale také obdarovávají jiné, takže se
před Vánocemi proměnily ve vánoční
skřítky a pro klienty Domova
pro seniory ve Vítkově společně
vyráběly dárky, přání a pekly perníčky,
které předaly ředitelce Domova
p. Grodové.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ŽÁKŮ 7. B
Vila Vančurova poděkovala žákům 7. B
za krásná přáníčka k Vánocům a sladký
dáreček ke kafíčku.

HALLOWEEN
V celé naší škole probíhaly různé akce k tématu Dušiček a Halloweenu. Jak se
děti bavily se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

KOČKY A KOCOUŘI Z 2. B
Děti z 2. B jsou neuvěřitelně šikovné a zručné.

3. A NADĚLOVALA OPUŠTĚNÝM PEJSKŮM

KROUŽEK ŠIKULKY

KROUŽEK KERAMIKY

VÁCLAV JUREČKA S FILIPEM SOUČKEM VE ŠKOLE
V KYLEŠOVICÍCH
Absolventi a odchovanci SFC Opava Václav Jurečka a Filip Souček přišli
navštívit naše žáky. Oba do školy v Kylešovicích chodili a vzpomínali, jaké to
bylo, když taky seděli v lavicích v rámci besed s úspěšnými sportovci v rolích
žáků. Oba darovali dresy, ve kterých momentálně nastupují ve Fortuna lize.
Vašek září v 1. FC Slovácko a je aktuálně nejlepší ligový střelec s 10
podzimními brankami. Filip hájí barvy AC Sparta Praha a má už zkušenosti
i z evropských pohárových utkání. Klukům s rozšířenou výukou tělesné
výchovy přinesli podepsané kartičky a přes dvě hodiny si společně povídali
o tom, jak vzpomínají na svá mládežnická léta, na první starty v mužském
fotbale, góly, přihrávky, zážitky s fanoušky a spousty dalších témat. Oběma
moc děkujeme, že si udělali čas a přejeme jim pevné zdraví a věčně
výjimečnou sportovní formu. Držíme pěsti v dalších utkáních a těšíme se,
že nás zase v budoucnu přijdou navštívit.

ŠKOLNÍ KOLA SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD
BOBŘÍK INFORMATIKY
V termínu 8. - 19. 11. se naši žáci zapojili do celostátní online soutěže Bobřík
informatiky.
Soutěžilo se ze školy i z domova, během půl hodiny museli řešit obtížné
logické úlohy. Nejlépe si vedli:
V kategorii Mini (5. ročník) :
1-2) Tobiáš Klement a Jabub Sajaš z 5. C - 192 bodů,
3-4) Miroslav Mlčoch z 5. C a Jan Horák z 5. A - 180 bodů
V kategorii Benjamin (6. a 7. ročník) :
1) Anežka Jamnická - 160 bodů, 2) Ondřej Tesařík - 156 bodů,
3) Hana Kavánová - 148 bodů - všichni tři ze 7. A .
V kategorii Kadet (8. a 9. ročník) :
1) Gabriela Tesaříková z 9. B - 176 bodů, 2) Viktor Tampa – 172 bodů,
3) Lukáš Figura - 156 bodů - oba z 9. C .

OLYMPIÁDA Z RUŠTINY
Ve čtvrtek 10. února se u nás konalo školní kolo ruské olympiády.
V letošním školním roce bohužel poznamenala účast pandemie. Přestože se
na soutěž připravovalo daleko více žáků, nakonec se jí mohly zúčastnit pouze
4 žákyně: za 9. A Klára Konečná a Kateřina Valečková, za 9. B Adriana
Havlíčková a z 8. A Hana Bezecná.
Všechna děvčata perfektně zvládla poslech s porozuměním, monolog
i rozhovor. Výsledky proto byly velice těsné. Po pečlivém zhodnocení nakonec
bylo pořadí následující:
1.Adriana Havlíčková (postup do krajského kola)
2.Klára Konečná
3.Hana Bezecná,
Kateřina Valečková

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Ve školním kole si nejlépe vedly Aneta Boháčová s Ellen Knapíkovou ze 7. B,
které obě obsadily první místo a Nela Kusynová ze 7. C, která se umístila
na bronzové příčce.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
V minulých dnech proběhlo školní kolo olympiády z češtiny. I letos byla hojná
účast žáků z 8. a 9. tříd, kteří prokázali své vědomosti při řešení zapeklitých
úkolů, které na ně ve dvouhodinovém testu čekaly. Nejlépe si vedly Veronika
Víchová z 9. A, Karolína Foltýnová z 9. C a Lucie Svobodová z 8. C. Obě dívky
z deváté třídy budou na konci března školu reprezentovat v okresním kole.

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU
Ve školním kole si nejlépe vedly Karolína Heinzke z 9. A,
Karolína Foltýnová z 9. C a Hana Bezecná z 8. A.
Vítězkám gratulujeme.

OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA
7. třídy:

9. třídy

1. Kořízková Eva, 7. A

1. Kuzníková Iva, 9. A

2. Hřebíčková Ema, 7. A

2. Kutálek Petr, 9. A

3. Klein Samuel, 7. C

3. Martinák Jakub, 9. A

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Tým angličtinářů moc chválí žáky, kteří se umístili na předních příčkách
ve školním kole olympiády z anglického jazyka. Výkony žáků byly skvělé nejen
v gramatice, ale také v mluveném projevu, kdy se perfektně projevila jejich
široká slovní zásoba a jazykový talent.
7. třídy:

9. třídy

1. Hřebíčková Ema, 7. A

1. Kuzníková Iva, 9. A

2. Kořízková Eva, 7. A

2. Salamonová Lucie, 9. B

3. Boháčová Aneta, 7. B

3. Tampa Viktor, 9. C

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – VYŠŠÍ STUPEŇ
V únoru proběhlo také školní kolo recitační soutěže. V letošním školním roce
bohužel počet recitujících žáků poznamenala pandemie, protože v době
školního kola bylo několik tříd v nařízené karanténě. Přesto se nakonec
v den D sešlo několik statečných jedinců, kteří se nestyděli a vkusně a s citem
zarecitovali vybranou báseň. Nejmladší účastnice Anna Richlá z 6. A dokonce
přednesla prozaickou ukázku, kterou velmi zaujala porotu i ostatní spolužáky.
Nejlépe byly hodnoceny za 8. - 9. ročník Zuzana Wagnerová z 8. B a Lucie
Stružíková z 8. A a za 6. - 7. ročník již zmíněná Anna Richlá. Nicméně všichni
přítomní žáci zaslouží velkou pochvalu.

3. MÍSTO V ČR PRO EMU HŘEBÍČKOVOU
V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
„ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“
Výrazného úspěchu v literární soutěži „Zebra se za tebe nerozhlédne“ dosáhli
dva naši žáci ze 7. A. Ema Hřebíčková obsadila 3. a Adam Jedlička 2. místo
v Moravskoslezském kraji. V republikovém kole pak Ema Hřebíčková uhájila
třetí pozici v ČR. Gratulujeme!

