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OCENĚNÍ PEDAGOGŮ KE DNI UČITELŮ
28. březen je významný den pro všechny učitele. Nejenže slaví svůj
svátek, ale ti nejlepší z nich bývají rovněž vyznamenávání na různých
úrovních v celé republice za vynikající práci, za úsilí, které vkládají
do vzdělávacího procesu.
Ředitelství ZŠ Opava-Kylešovice navrhlo k ocenění pedagogických
pracovníků ke Dni učitelů v roce 2018

Mgr. Danielu Felixovou
za její obětavou práci pro děti, školu a širokou veřejnost.
Na škole působí od roku 1997. Ve své práci učitelky nižšího stupně
dosahuje trvale výborných výsledků. Je přísná, důsledná, ale spravedlivá. Vždy si kladla vysoké cíle a
díky své pracovitosti je dokázala plnit. Klade důraz na osobnostní rozvoj žáků, dokáže podchytit jejich
individuální nadání a dále je rozvíjet, zvláštní pozornost pak věnuje žákům se SVP. Dbá na to, aby žádný
žák nebyl vyčleněn z kolektivu.
Jako vedoucí metodického sdružení pro 4. – 5. ročník je velkou oporou a příkladem svým kolegyním.
Při výuce uplatňuje moderní a efektivní metody. Vždy jí velmi záleželo na tom, aby děti chodily do školy
rády, bez obav z neúspěchu, ale přitom aby prokazovaly vysoký standard vědomostí
a dovedností.
Každoročně se zapojuje do různých projektů a organizuje zajímavé školní akce. Za zmínku zcela určitě
stojí projekty Jarmark třídy 4. A v České spořitelně v rámci projektu Abeceda peněz, Vesmír, Sluneční
soustava, Nad mapou Evropy, každoroční pracovní dílny „žabky Gabky“ pro předškoláky z MŠ
nebo zajímavá výstava dětských prací k výročí založení školy Na Pomezí pod názvem „Čí je škola?
Naše!“ v kylešovické knihovně, která byla zahájená velmi zdařilou vernisáží. Zvlášť oblíbené jsou
i společné akce žáků a jejich rodičů, jde o různé projekty, výlety do přírody či exkurze.
Je velkým přínosem pro úspěšnou práci naší školy a k jejímu ocenění jí srdečně blahopřejeme.
Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy
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OCENĚNÍ ŽÁK ROKU 2017
Jako každoročně ocenila opavská radnice 1. března 2018
nejlepší žáky z opavských škol na slavnostním setkání
vedení města, ředitelů základních škol s vyznamenanými žáky.
Mezi oceněnými byl také

Jiří Vlček
Je žákem 9. A třídy Základní školy Opava-Kylešovice.
Spolužáky i vyučujícími je vnímán jako všestranně nadaný, cílevědomý žák
se smyslem pro povinnost. V kolektivu je oblíbený, neboť dovede naslouchat
a respektovat názory ostatních. Je schopný se spolužáky nejen
spolupracovat, ale také je i vést. Tradičně se tak stává předsedou třídy a své
komunikativní a organizační schopnosti uplatňuje také, když hájí zájmy svých spolužáků při pravidelných
setkáních zástupců tříd s ředitelkou školy a dále pak i v Opavském zastupitelstvu dětí
a mládeže. Aktivně se podílí na přípravě různorodých akcí v rámci třídy a celé školy.
Je žákem, který má soustavný zájem o výuku, dokáže ve vyučování výborně spolupracovat
s učiteli, aktivně a věcně se zapojuje do diskuse a prezentuje své rozsáhlé znalosti.
Výborných výsledků dosahuje ve všech studijních oblastech. O jeho všestrannosti napovídá také jeho
pravidelná účast v téměř všech předmětových olympiádách. Úspěšný je ovšem také ve sportu, zpěvu,
v recitaci a soutěžích, kde je potřeba manuální zručnost.
Ve volném čase rád cestuje a má oblibu v extrémních sportech. Věnuje se horolezectví a jezdí na horském
kole, kde při závodech získává často první umístění ve své věkové kategorii. V loňském roce v otevřeném
závodě juniorů v extrémních sportech, seriálu závodu Mistrovství ČR Atlas Adventure, získal ve své
kategorii krásné druhé místo. Kromě těchto adrenalinových zážitků se ovšem také věnuje hře na klavír a
zpěvu.
A Jiřího plány do budoucna? Složit úspěšně přijímací zkoušky na gymnázium a v budoucnu pracovat jako
psychiatr.
Pro svou kamarádskou povahu, smysl pro spravedlnost, obětavost je vysoce ceněn spolužáky
i pedagogy, kteří jej spolu s ředitelstvím školy k tomuto vysokému ocenění doporučili.
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DEN UČITELŮ
28. březen je den vyhlášený k poctě všem učitelům. Je to velmi důležité
povolání, vždyť právě učitelé se velkou měrou podílí na výchově
a vzdělání nových generací.
Za náročnou a zodpovědnou práci našim pedagogickým pracovníkům přišli
jménem zástupců SRPŠ ZŠ Kylešovice z.s. poděkovat paní Tereza Strnadel Buchvaldková a pán Jaroslav
Rončka. Za všechny žáky školy poděkovali Tina Holoubková a Jiří Vlček.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
V letošním školním roce proběhl zápis ve dnech 5. - 6. dubna. K zápisu se dostavilo 72 žáků.
O rok si odloží školní docházku 15 žáků.
Ve školním roce 2018/2019 nastoupí 57 žáků.
Počet se může změnit, protože stále nevíme, kolik dětí se zapsalo na více školách a některé nedošly
k zápisu vůbec.
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EXKURZE V PAMÁTNÍKU V HRABYNI
Dne 10. 10. 2017 se ve spolupráci s Českou obcí legionářskou uskutečnila exkurze tříd 9. A a B
do Památníku II. sv. války v Hrabyni. Letošní program byl oproti loňsku doplněn o další dvě zastávky,
a to u památníku v Ostré hůrce, kde probíhaly početné tábory lidu a v rodném domě Heliodora Píky
ve Štítině.
Stejně jako vloni i letos byl naší první zastávkou pomník významného kylešovského rodáka Joži Davida,
kde se žáci stručně seznámili se základními životopisnými údaji tohoto proslulého legionáře. Poté jsme
pokračovali v cestě směr Hrabyně. Tady nás čekala nejprve expozice ve vedlejší budově, pak v hlavní
části památníku. Program byl rozdělen do dvou skupin podle tříd. Každá třída se pak ještě rozdělila
do dvojic, ve kterých žáci vyplňovali zadané úkoly týkající se expozice k II. sv. válce.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u památníku tábora lidu v Ostré hůrce, kde si žáci vyslechli
obsáhlý komentář k událostem, které se k danému místu pojí.
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ABECEDA PENĚZ
Třída 4. A je zapojena do projektu Abeceda peněz, který probíhá ve spolupráci s Českou spořitelnou.
Projekt probíhá v několika fázích. Žáci si založí firmu, vymyslí si její název, zvolí si členy vedení,
vytvoří si plán práce firmy, navštíví spořitelnu (17. 10.),
dostanou vstupní kapitál a poté vyrobí výrobky, které
prodají na jarmarku. Po tomto prodeji se dozví, jak moc
byla jejich firma úspěšná a zda svůj úkol zvládli. V
rámci finanční gramotnosti je tento projekt pro tyto žáky
velikým přínosem nejen do dalších školních let, ale také
do praktického života.

JARMARK TŘÍDY 4. A
Žáci 4. A se zapojili do programu hravého finančního vzdělávání České spořitelny Abeceda peněz.
V rámci projektu proběhl na pobočce ČS Opava ve středu 29. 11. 2017 jejich prodejní jarmark.
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PÁŤÁCI V PLANETÁRIU
Letošní žáci pátých tříd navštívili v měsíci říjnu Planetárium Johanna
Palisy v Ostravě. Zhlédli poutavý program „Napříč sluneční
soustavou“, díky kterému si rozšířili své přírodovědné vědomosti.
Velkým lákadlem byla i interaktivní výstava o vesmíru.

PREZENTACE ŠKOL
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v obchodním domě Breda-Weinstein
uskutečnil veletrh vzdělávání, v rámci kterého se prezentovaly místní
základní a střední školy na Opavsku. Mezi pozvanými školami byla
i naše Základní škola Opava-Kylešovice, kterou zastupovaly učitelky
Petra Poledňáková a Lydie Slezáková.
Tak jako ostatní školy i my jsme si pro návštěvníky veletrhu připravili informativní stánek, jehož
hlavními dominantami byl středověký krámek a informační panely, které zároveň sloužily jako ukázka
našich zájmů, akcí a v neposlední řadě i úspěchů.
Neopomenutelnou součástí prezentace naší školy byly i názorné ukázky dovedností našich žáků
v podobě vystoupení „chemie hravě“ pod vedením p. uč. Jany Bůžkové a praktické ukázky tréninku
našich mladších fotbalistů.

Vše doplnila krátká videoprezentace
naší školy. Kolemjdoucí, především
děti, si mohli v našem stánku vyrobit
logo školy - žabku Gabku, ti starší si
pak mohli prohlédnout naše sborníky a
projekty či si pročíst informační letáky
o škole.
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PROJEKTOVÝ DEN 2. A
U příležitosti svátku Památky zesnulých připravila paní učitelka Lenka Jurášová pro děti ze své třídy
projektový den zaměřený na téma strašidel a duchů. Děti přišly do školy ve strašidelném převleku a
během dopoledne plnily různé úkoly, např. dlabání dýně.
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SÁZÍME STROMY
Vernisáž výtvarné soutěže
Vernisáže v obchodním domě BREDA se zúčastnilo 10 žáků
z 2. B, 3. C a 3. B, jejichž obrázky byly vystaveny.
Všechny děti obdržely věcné odměny za účast v soutěži.
Mezi prvními pěti vyhodnocenými byli:

Samuel Němčík 3. B
Samuel Bársony 2. B

Mgr. Kateřina Grománková

SÁZENÍ STROMŮ A KEŘŮ REMÍZEK U SVATÉ ANNY V OPAVĚ
POMÁHALA SÁZET TŘÍDA 3. B DNE 3. LISTOPADU 2017
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SLAVNOST SLABIKÁŘE
Jako každoročně i letos v listopadu proběhla v prvních třídách slavnost Slabikáře, při které si prvňáčci
tuto knihu převzali od školní víly, která bydlí již léta na půdě naší školy.

PROJEKTOVÝ TÝDEN VE 2. A
V rámci hodiny prvouky děti zkoumaly různé druhy
tuzemského ovoce, aby se dozvěděly, zda se jedná
o peckovice, malvice nebo bobule. Následovala
soutěž o největší a nejmenší jablko. Děti jednotlivá
jablka vážily a přeměřovaly, a při tom si
procvičovaly jednotky délky i hmotnosti. V hodině
matematiky porovnávali žáci naměřená čísla.
Na závěr si děti upekly jablečné záviny, ale nejprve
si však musely správně sestavit a přepsat recept.
Potom už se mohlo jít pracovat do školní kuchyňky.
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PROJEKT „BAREVNÁ GYMNASTIKA“
V rámci tělesné výchovy jsme velice rádi využili nabídky aktivně se zapojit do projektu „Barevná
gymnastika“, protože již v loňském školním roce jsme absolvovali s dětmi gymnastickou průpravu pod
vedením p. Špičkové, s níž spolupracujeme delší dobu. Jednalo se však o hodinovou akci, která nás hodně
zaujala a žáky nadchla, ovšem byla to moc krátká doba na to, aby si žáci osvojili vše, s čím se právě
seznámili. Samozřejmě v hodinách tělesné výchovy mohli učitelé pokračovat, ale i pro ně byly některé
činnosti obohacením a zvládnout správně jejich metodiku není jednoduché, raději je tedy nezařazovali.
Program tohoto projektu je rozdělen do pěti dvouhodinových lekcí. Za jeho velký přínos považujeme to,
že toto rozložení umožňuje žákům zdokonalovat se v jednotlivých sportovních aktivitách. Činnosti jsou
pestré a pro děti zajímavé. Seznamují se s nářadím, které v běžných hodinách tělesné výchovy není
obvyklé. Díky milému a trpělivému přístupu trenérek se děti na hodiny velmi těší, přestože některé
aktivity jsou pro ně velmi náročné. Děti to motivuje natolik, že se chtějí některému sportu dále aktivně
věnovat.
Učitelé mají možnost vidět v praxi práci profesionální trenérky, najít inspiraci pro výuku tělesné výchovy
nejen v tom, jak ji zpestřit novými aktivitami, ale hlavně si osvojit dovednost, jak je metodicky dobře
zvládnout, a jak při cvičení na nářadí co nejlépe zajistit bezpečnost dětí. Každá taková zkušenost
je k nezaplacení.
Zcela určitě bychom uvítali další pokračování projektu „Barevná gymnastika“, kde se budou děti dál
pohybově rozvíjet pod vedením zkušených trenérek a učitelé si mohou dál rozšiřovat zkušenosti
a dovednosti v oblasti metodiky a bezpečnosti při výuce nových činností v rámci tělesné výchovy.
Tradiční tělesná výchova, jak ji známe z dřívějších dob, už v současné době mládeži nestačí. Je nutné
držet krok s vývojem i v této oblasti, proto považuji za velmi důležité seznámit co nejvíce učitelů s těmito
novými sporty a s riziky, které je provázejí. Jen tak mohou na děti efektivně působit a snad i snížit
úrazovost dětí. Projekt Barevná gymnastika je jedna z možností, jak proškolit žáky i učitele zároveň.

BAREVNÁ GYMNASTIKA
Nádherných 10 hodin gymnastických aktivit
na různých nářadích v centru paní Špičkové
se zúčastnily třídy 2. A, 3. B. Pod vedením zkušených
cvičitelek centra prošli žáci pravým gymnastickým
tréninkem. Krásné prostory, skvělý přístup cvičitelek
a snaha žáků vedly k jejich velkému zlepšení. Dětem
se akce tak líbila, že se někteří do gymnastiky určitě
přihlásí. A hlavně se těšíme, že příští rok budou
aktivity pokračovat.

Mgr. Kateřina Grománková

11

OLYMPIÁDA Z RUŠTINY
Dne 23. 1. 2018 se konalo školní kolo Olympiády z ruštiny. Do soutěže se přihlásilo 9 žáků osmých
a devátých tříd.
Všichni soutěžící byli vzorně připraveni a bylo velice těžké rozhodnout o pořadí na prvních třech místech.
Nakonec jsme se dohodli na 2. kole soutěže, které proběhlo 8. 2. 2018.
Konečné pořadí tedy zní:
1.
2.
3.

Natálie Skácelová
Jitka Gregorová
Markéta Seichterová

NATÁLIE SKÁCELOVÁ
získala v krajském kole olympiády v Jazyce ruském krásné 3. místo
Gratulujeme!
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ŠKOLNÍ PLES
Dne 16. 2. 2018 se konal již tradiční školní ples. Zásluhou
obětavých členů SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. a jejich partnerů,
kteří se o organizaci a hladký průběh večera starali, bylo přes
300 návštěvníků plesu velmi spokojených. K tanci a poslechu
hrály hudební skupiny MERKUR a PULSAR, obě byly
tanečníky velmi kladně hodnoceny.
Předtančení zajistila školní taneční skupina A. Vajdové
a rovněž nám dobře známé mažoretky pod vedením paní
Tyranové,
zvlášť
efektní bylo vystoupení se svítícími hůlkami. Také letos
bylo pro návštěvníky plesu připraveno půlnoční překvapení
v podobě vystoupení skupiny BOBŘI (Bolatičtí břicháči).
Ke každému plesu už neodmyslitelně patří bohatá tombola
čítající přes 250 cen, z nichž převážná většina pocházela ze
sponzorských darů rodičů a příznivců školy.
Výtěžek této akce je určen na nákup školních pomůcek,
sportovních potřeb, potřeb pro využití volného času dětí a další
aktivity školy určené pro děti.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit
bohatou tombolu.

ŠPANĚLSKÝ DEN VE 3. B
Aktivity:
 Prezentace – Španělsko jako evropská země, známé osobnosti, zajímavosti o Španělsku,
nejpoužívanější španělská slovíčka
 Kvíz o Španělsku
 Flamenco – španělský tanec – zatančila děvčata
 Puzzle – sestavili obrázek a prezentovali před třídou
 Výroba jídla - TAPAS – španělské jednohubky a nealkoholický nápoj SANGRIA
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CESTA DO ŠPANĚLSKA
Projekt Cesta do Španělska připravila paní učitelka
Kateřina Kurzicová spolu se svou třídou 8. A
v rámci Dne španělské kuchyně. Žáci nižších
ročníků poznávali španělskou kulturu, historii,
místopis,
gastronomii
a
tradiční
sporty
prostřednictvím fiktivní cestovní kanceláře, kterou
vedli právě samotní osmáci. Ti si na jednotlivých
stanovištích připravili pro své mladší spolužáky
mnoho zábavných úkolů, kvízů, ochutnávek
a dalších zajímavostí.
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1. TŘÍD
V pondělí , 19. února , se v naší škole konala recitační soutěž prvňáčků. Z deseti odvážných recitátorů si
odborná porota vybrala tři nejúspěšnější.
1. místo Zuzanka Krejčí
2. místo Julinka Dudová
3. místo Elenka Dudysová

1. A
1. B
1. B

Všechny děti získaly za své vystoupení a odvahu
pěkné odměny.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 4.-5. ROČNÍK
1. David Vojtíšek
2. Veronika Čechová
3. Barbora Kopáčková
Amálie Kučová
Adam Dudys
Lada Holoubková

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA
V listopadu se uskutečnilo školní kolo astronomické olympiády. První tři místa z každé kategorie jsou
vypsány níže. Žáci potřebovali 20 bodů pro postup do krajského kola, což se podařilo splnit 25 žákům
z mladší kategorie.
kategorie EF (8. A 9. třída)
1. Michal Neugebauer
2. Ivana Kloboučková
3. Natálie Skácelová

8. A
9. A
8. A

17 bodů
16 bodů
15 bodů

Kategorie GH (6. a 7. třída)
1.
Lukáš Vyležík
7. C
2. - 3. Sabina Šindlářová 7. B
2. – 3. Dominik Malý
7. C

39 bodů
38 bodů
38 bodů
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PROJEKT ETWINNING
Letos se naše škola opět účastní projektu eTwinning, založeném na spolupráci mezi evropskými školami
na internetu.
Tentokrát spolupracujeme se základní školou z Francie. Projekt se jmenuje „Cristmas Cards Exchange“„Výměna vánočních přání“.
22 dětí z naší školy si vymění vánoční přání s francouzskými dětmi. Děti vyrobí přáníčka a napíší
anglický a český text. Dozví se něco o vánočních zvycích ve Francii a také pošlou dětem do Francie
prezentaci o našich vánocích (v angličtině). Těsně před vánoci pak naplánujeme video spojení na našem
portálu eTwinning, zazpíváme dětem z Francie koledu a pozdravíme je přes internet naživo.
Projektu se účastní žáci 3. A a 5. B, skupiny anglického jazyka p. uč. Jany Sosíkové
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ZALOŽILI JSME SI FIRMU!
Děti ze 4.C se zapojily do projektu Abeceda peněz a založily firmu Šikulové ze 4.C. Pro první rady a
informace - jak pracovat s penězi, co je to vstupní kapitál, co je to zisk - si zašly do pobočky České
spořitelny v Opavě, kde si také vzaly půjčku na rozjezd firmy. V jejich podnikatelském plánu je
uspořádání velikonočního jarmarku 27. března v budově České spořitelny.

ARCHEOLOGICKÝ PARK V CHOTĚBUZI
V říjnu žáci 4. ročníku navštívili archeologický park v Chotěbuzi. Tato exkurze byla pro žáky velmi
poučná, neboť se jedná o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek v našem
kraji. K probíranému učivu o této historické době je tato exkurze velmi vhodná, protože žáci mohou
na vlastní oči vidět a vyzkoušet, o čem by jinak pouze četli v učebnicích. K poutavému výkladu dostali
také pracovní listy, ve kterých zúročili své vědomosti. Nejzábavnější pro žáky poté byly praktické úkoly,
které je opět obohatily o nové zkušenosti, když si mohli vyzkoušet praktiky z dob dávno minulých.
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Den Země
20. dubna 2018
V letošním roce jsme se v rámci Dne Země zaměřili na
projektové vyučování. Zabývali jsme se těmito tématy:
 Sklo
 Papír
 Nápojové kartony
 Třídění a sběr odpadu
 U nás ve škole
 Směsný odpad a kovy
 Recyklace a zpracování odpadu

Třída 6.B byla na exkurzi v rámci Dne Země pod názvem Raduňské mokřady
a třída 4. A byla na exkurzi Hvozdnice v Oticích.
Třídy 8.A, 2.B a 4.C se ujaly úklidu okolí školy.
Z projektového vyučování vznikla spousta výstupů: piktogramy, ankety, letáčky, vzkazy v lahvi, mapky,
hádanky, kvízy, vyrobený kontejner na domácí sběr, fotografie, vyrobené nápojové kartony, kresby,
myšlenkové mapy, koláže, pracovní listy, výrobky z odpadového materiálu, mapa sběrných míst, biošaty,
obrázky z recyklovatelného materiálu atd.
Všechny výrobky jsme shromáždili na výstavce v budově U Hřiště. Část výstavy potom ještě poputuje
na chodby budovy Na Pomezí. Fotografie z výstavky si můžete prohlédnout na webu školy.
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DEN ZEMĚ
JANÁČKOVY SADY
22. dubna 2018
Jako již tradičně jsme v tento den prezentovali na akci města
Opavy naši školu a připravili pro děti výrobek – postavičku
mimoně z obalu od Kinder vajíček. Během nedělního
odpoledne jsme společně s dětmi vyrobily na 150 postaviček.
Děvčata z kroužku Tanyny předvedla tanec Pomáda.
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V SRPŠ POMÁHÁME ŠKOLE VYTVÁŘET LEPŠÍ PRACOVNÍ A
VOLNOČASOVÉ PROSTŘEDÍ PRO NAŠE DĚTI
Milí rodiče, milí přátelé školy,
chtěli bychom Vám ve školním občasníku Ratolest přiblížit činnost našeho spolku SRPŠ:
- pořádáme společné akce rodičů s učiteli nebo dětmi
- vybíráme členské příspěvky
- pořádáme školní ples (zajišťujeme tombolu, hudbu, občerstvení)
- rozhodujeme o získaných finančních prostředcích ve prospěch žáků a jejich tříd
- podáváme návrhy na zkrášlování životního prostředí v okolí školy
- aktivně spolupracujeme s vedením školy
- 2 x ročně pořádáme příjemné posezení členů SRPŠ u dobré večeře, kde se rodí nové nápady
Přijďte taky mezi nás, jste srdečně zváni.
Čeká na Vás příjemný kolektiv.
Za spolek SRPŠ Vás zvou všichni členové.
Bližší informace Vám ráda poskytne paní třídní učitelka nebo paní ředitelka školy.
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MARTINSKÉ HRÁTKY
Zábavné odpoledne školní družiny „Martinské hrátky“se ve velké tělocvičně konalo 10. 11. 2017. Děti
krmily a chytaly svatomartinskou husu, strefovaly se sněhovými koulemi
do břicha sněhuláka, kovaly bílé koně a jezdily na koních. Bylo to příjemné a veselé odpoledne.

ČERTÍ ROJENÍ
Již 1. prosince se stala velké tělocvična peklem. Více než stovka malých čertů a čertic ukázala svoji
pravou tvář. Řádili velmi zdatně. Tančili, nacvičovali skok do komína, jízdu na pytli do pekla, nošení
zlobivců v pytli, vyráběli řetězy a vylepšovali si kožichy.
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HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Začátkem měsíce října si i v družině připomínáme Den zvířat. Neoblíbenější jsou naše „Hrátky se
zvířátky“. Při soutěžích si zkoušíme obratnost a zdatnost různých zvířátek. Hrajeme si na slony, ježky,
veverky, klokany i medvědy. Máme se od nich pořád co učit.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Na karneval s Ájou přišlo v sobotu 17. února 2018 téměř
300 děti, rodičů, prarodičů, tetiček… Krásných masek
zvířátek, pohádkových bytosti i filmových hrdinů byl plný
parket. Všechny děti tancovaly, skákaly, soutěžily
a zpívaly za velmi vydatné podpory dospěláků.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení. Velká radost
nastala při zahájení očekávané tomboly. Díky rodičům
a sponzorům byla i letošní tombola opravdu hodně bohatá
a tak vyhrál skoro každý. Těšíme se na příští karnevalové
veselí.
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UČÍME SE SPOLEČNĚ
V úterý 16. 5. 2018 navštívili žáci ZŠ Havlíčkova děti druhé třídy. Zúčastnili se spolu s žáky celodenního
projektu na téma Pohádky a pohádkové postavy z Večerníčků. Po vzájemném poznání se žáci rozdělili
do skupin, zopakovali si pojmy spisovatel a ilustrátor a zábavnou formou se seznámili s nejznámějšími
českými autory a ilustrátory dětských knih. Po přečtení ukázky z knihy Václava Čtvrtka - Pohádky
z pařezové chaloupky dostali všichni za úkol společně nakreslit a vyzdobit chaloupku Křemílka
a Vochomůrky. Všichni se velmi hezky zapojili do společné výuky a výsledkem byla výstava výtvarných
prací.
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KVĚTINKA U VEVERKY
Věra Magurová

Hlavní 1117/135a
74706 Opava, Kylešovice

MIGA Stav
sklenářství – Gancarčíkovi

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.; HOJČUŠ podlahářství;
Stolařství BÁLEK; SEVEN SPORT Vítkov
OC Breda & Weinstein Opava Lenka Vehovská
Pavla a Radim Kadeřábkovi, Pravdomil Gebauer,
Petra a Tomáš Rychlí, Petra a Alexandr Freyovi,
Simona a Patrik Heinzke, Dušan a Lucie Hendrychovi,
Lucie a Dalimil Šenkovi,
Michal Marek a Sylva Batková Marková,
Iveta Sypěnová, Zdeněk Gebauer
Všem firmám, sponzorům a přátelům školy děkujeme za bohatou tombolu!
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