„Inteligence plus
charakter - to je cíl
skutečného vzdělání.“
…Martin Luther King
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OBČASNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPAVA-KYLEŠOVICE
ŘÍJEN 2019

Vážení rodiče a přátelé školy,
už nám běží nový školní rok 2019/2020 a my všichni se budeme opět
po deset měsíců setkávat prostřednictvím našeho občasníku Ratolest.
Seznamujeme vás v něm se základními informacemi týkajícími se organizace
školního roku, informujeme vás o záměrech školy, seznamujeme s úspěchy,
kterých žáci naší školy dosáhli v různých soutěžích, a v neposlední řadě také
máme možnost zprostředkovat jejich práce v podobě několika ukázek.
I letos chceme žákům nabízet co nejlepší podmínky pro výuku, stejně jako
umožnit jim rozvíjet nadání a talent ve volitelných předmětech či kroužcích.
Naším cílem je společně s Vámi u nich podporovat schopnost spolupracovat
a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, pomáhat jim poznávat jejich
schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi
při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, to vše v klidném
a bezpečném prostředí.
Bez Vaší aktivní spolupráce se však neobejdeme. Věřím, že nám zachováte
přízeň stejně jako loni, opět rádi uvítáme Vaše návrhy či nápady, které mohou
pomoci vytvořit zdravou tvůrčí atmosféru nejen pro naše žáky, ale také
pro všechny zaměstnance školy.
Přeji nám všem hodně zdraví, pohodový školní rok, rodičům hodně
trpělivosti, žákům radost z nových poznatků a chuť se vzdělávat, našim
prvňáčkům úspěšný vstup do nové etapy jejich života, „deváťákům“ kvalitní
přípravu na přijímací zkoušky a kolegům školu, ve které jsou spokojeni.
Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2. 9. 2019
29. - 30. 10. 2019
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
6. 1. 2020
30. 1. 2020
31. 1. 2020
3. - 9. 2. 2020
9. 4. 2020
10. 4. 2020
14. 4. 2020
1. 5. 2020
8. 5. 2020
29. 6. 2020
30. 6. 2020
1. 7. – 31. 8. 2020

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Nástup do školy
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Státní svátek
Nástup do školy
Státní svátek
Státní svátek
Slavnostní ukončení školního
roku pro vycházející žáky
Ukončení školního roku
Hlavní prázdniny

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Termíny: 1. TS
TS
2. TS
3. TS

středa
pondělí
pondělí
pondělí

4. 9. 2019
9. 9. 2019
18. 11. 2019
27. 4. 2020

16.00 1. ročník
16.00 2. - 5. ročník, 17.00 VS
16.00 NS, 17.00 VS
16.00 NS, 17.00 VS

Pracovní porady pedagog. sboru v pondělí. 30. 9., 4. 11., 2. 12., 6. 1., 2. 3., 30. 3., 4. 5., 1. 6.
Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad
od 14.15 do 16.00 hod.

REŽIM DNE ŠKOLY
8.00 - 8.45 hod.
8.55 - 9.40 hod.
10.00 - 10.45 hod.
10.55 - 11.40 hod.
12.00 - 12.45 hod.
12.55 - 13.40 hod.
13.45 - 14.30 hod.
14.40 - 15.25 hod.

1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina
7. vyučovací hodina
8. vyučovací hodina

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY
Ředitelka školy:
Mgr. Jana Marečková
Zástupce ředitelky školy:
Mgr. Radim Černín
Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště:
Mgr. Iveta Kudličková
Vedoucí vychovatelka pro ŠD, ŠK: Mgr. Marie Krusberská

1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
5. C
6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
9. A
9. B
9. C

Mgr. Lenka Jurášová
Mgr. Barbora Juranová
Mgr. Jana Válková
Mgr. Monika Mičková
Mgr. Daniela Felixová
Mgr. Iveta Kudličková
Mgr. Markéta Kalavská
Mgr. Zuzana Doležalová
Mgr. Pavlína Gibesová
Mgr. Alexandra Kořistková
Mgr. Kateřina Kudelová
Mgr. Barbora Vavrečková
Mgr. Renáta Šťastná
Mgr. Kateřina Kurzicová
Mgr. Milada Hejtmanová
Mgr. Jan Doseděl
Mgr. Lydie Slezáková
Ing. René Vojtěšek
Mgr. Jan Hruška
Mgr. Martin Žídek
Mgr. Radek Onderka
Eva Valečková
Mgr. Petra Poledňáková

Na Pomezí
Na Pomezí
Na Pomezí
Na Pomezí
Na Pomezí
Na Pomezí
Na Pomezí
U Hřiště
Na Pomezí
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště
U Hřiště

Bez třídnictví: Mgr. Kamila Sembolová, Mgr. Daniela Peikerová, Mgr. Jana Sosíková,
Mgr. Miroslava Novotná, Mgr. Dalena Musilová, Mgr. Petra Michalíková, Mgr. Jitka Hrubá,
Mgr. Renáta Kerlinová, Mgr. Hana Gaideczková, Ing. Jana Ritzová Fuchsová
Vychovatelky ŠD,ŠK: Blanka Gebauerová, Andrea Vajdová, Mgr. Marie Krusberská,
Lenka Muchová, Jana Stružová, Bc. Radomír Krusberský, Bc. Adriana Kozlová

Výchovný poradce:
Mgr. Daniela Peikerová
Metodik prevence RCh:
Mgr. Kamila Sembolová
Koordinátor, metodik ICT
Eva Valečková
(ICT = informační a komunikační techniky)
Speciální pedagog:
Mgr. Iveta Sypěnová
Asistent pedagoga:
Irena Paulická
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Radim Černín
Koordinátor EVVO
Mgr. Martin Žídek, VS
Mgr. Markéta Kalavská, NS
Mgr. Marie Krusberská, ŠD
PEDAGOGICKÉ DESATERO
1. Základem naší práce je pozitivní vztah k dítěti, učení, kolegům, ke světu.
2. Podporujeme tvůrčí přístup žáků k učení a poznávání, rozvoj fantazie a tvořivosti.
3. Oslabujeme strach z nového či neznámého, učíme žáky zacházet s chybou,
posilujeme sebevědomí a sebedůvěru žáka.
4. Učíme se hledat, přesvědčovat se, pochybovat.
5. Uvádíme žáky do informačního systému.
6. Vedeme své žáky k neustálému hodnocení a sebehodnocení, k sebedůvěře.
7. Učíme děti měnit myšlenky v činy, dotahovat věci do konce, nebýt povrchní,
přesně formulovat, dávat si konkrétní cíle, odpovídající maximu osobních možností.
8. Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace, pěstujeme rozvoj
celoživotních dovedností.
9. Dopřejeme dětem dostatek volnosti a svobody, učíme je demokratickému chování,
pěstujeme v nich potřebnou toleranci, spoluzodpovědnost a odpovědnost k sobě samému.
10. Přistupujeme k dítěti jako plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská práva
a povinnosti, jako k partneru na cestě za poznáním.

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
A KROUŽKY
Volitelné předměty
6. ročník
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova – fotbal
Seminář ze zeměpisu
7. ročník
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova – fotbal
Seminář z dějepisu

8. ročník
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova – fotbal
Seminář z přírodopisu
9. ročník
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova – fotbal
Seminář z chemie

1. – 9. roč.
Náboženství
Kroužky
ŠD, ŠK
Hopsagirls
Šikulky I, II
Flétna I
FlorbalI, II, III (ŠK)
Míčové hry – vybíjená I, II
Keramický kroužek I, II, III
Kreativ
Sportovní a odpočinkové hry
Školní kroužky
Angličtina
Keramický kroužek
Příprava do soutěží
SCIO – 9. ročník

Mgr. Milada Hejtmanová, Eva Valečková
Mgr. Jan Hruška
Mgr. Jan Doseděl, Mgr. Radek Onderka

Eva Valečková
Mgr. Jan Hruška
Mgr. Hana Gaideczková,
Mgr. Petra Poledňáková

Eva Valečková
Mgr. Jan Doseděl
Mgr. Jitka Hrubá

Mgr. Martin Žídek, Eva Valečková
Mgr. Jan Hruška
Mgr. Miroslava Novotná,
Ing. Jana Ritzová Fuchsová

Mgr. Norbert Hnátek
Vyučující
Vajdová Andrea
Muchová Lenka
Vajdová Andrea
Muchová Lenka
Krusberský Radomír
Stružová Jana
Krusberská Marie
Gebauerová Blanka
Kozlová Andrea
Vyučující
Gibesová Pavlína
Válková Jana
Doseděl Jan
Žídek Martin

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Na naší škole pracuje tzv. školní poradenské pracoviště. Jeho služby možná budete během
školní docházky Vašeho dítěte potřebovat i Vy. Proto je dobré vědět, co Vám můžeme
nabídnout, a co od nás můžete očekávat. Máme za sebou již dostatek zkušeností, abychom
Vám mohli nabídnout kvalitní služby.

Pracujeme v tomto složení:

Speciální pedagog Mgr. Iveta Sypěnová
telefon: 553 821 959
mail: sypive@zsk.opava.cz
Konzultace: první pondělí v měsíci 14.15 – 16.00 hodin nebo dle domluvy

Metodik primární prevence Mgr. Kamila Sembolová
telefon: 553 821 971
mail: semkam@zsk.opava.cz
Konzultace: první pondělí v měsíci 14.15 – 16.00 hodin nebo dle domluvy

Výchovný poradce Mgr.Daniela Peikerová
telefon: 553 821 961, mail: danpei@zsk.opava.cz
Konzultace: každé první pondělí v měsíci 14.15 – 16.00 nebo dle domluvy

Co pro Vás tedy můžeme udělat?
-

-

-

-

Poskytujeme krizovou intervenci dětem, které se ocitnou v psychicky mimořádně
náročné situaci.
Pracujeme individuálně nebo skupinově s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami a s dětmi nadanými a mimořádně nadanými (cvičení pozornosti, paměti,
soustředění, nácviky čtení, psaní, relaxační techniky…)
Pomáháme k zohlednění dětí se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře.
Včas můžeme podchytit poruchy učení a provést primární diagnostiku potíží,
doporučit další postup, zavést podpůrný program pro žáka na dobu 3 měsíců, zvolit
optimální postup, doporučit vyšetření ve Školském poradenském zařízení.
Při psychických problémech, neurózách, vztahových problémech i rodinných
problémech můžeme zprostředkovat pravidelnou terapii pod vedením psychologa
nebo jen konzultaci s psychologem.
Zajišťujeme speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
snažíme se o optimální úpravu podmínek jejich vzdělávání.
Poradíme Vám, jak se efektivně s dítětem učit, jak zorganizovat domácí přípravu.
Poradíme v případě neklidného či hyperaktivního dítěte.
Provádíme ve třídách programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní
a vztahové atmosféry, na komunikaci s vrstevníky.
Snažíme se předcházet patologickým jevům (kouření, alkohol, šikana….)
a včas zasáhnout!
Poskytujeme rodičům kontakty na jiné odborníky – dětského psychiatra,
rodinnou poradnu, neurology, Středisko výchovné péče.
Poradíme Vám s profesní orientací dítěte.

SRPŠ ZŠ KYLEŠOVICE, Z.S.
„Pomáháme škole vytvářet lepší pracovní a volnočasové prostředí pro naše děti.“
Milí rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,
SRPŠ působí při Základní škole v Opavě Kylešovicích již mnoho let. Z důvodu platnosti
nového Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) proběhla změna právní formy a na
základě usnesení Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15710) vznikl v roce 2017
spolek - SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s.
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s.
U Hřiště 1242/4, Kylešovice, 747 06 Opava
057 90 174
Spolek

Rejstříkový soud:
Spisová značka:
Číslo účtu:

Krajský soud v Ostravě
L 15710/KSOS
2001187945/2010

Působnost a účel SRPŠ
SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. je nezávislým a dobrovolným spolkem sdružujícím rodiče
a zákonné zástupce žáků ZŠ Kylešovice. Spolek vznikl za účelem společného zájmu, kterým je
ochrana práv, potřeb a zájmů žáků školy. Rovněž se snaží pomáhat škole při vytváření
optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně
materiální a finanční podpory.
Podle stanov je nejvyšším orgánem Spolku Rada SRPŠ. Dalším je pak statutární orgán Výbor SRPŠ skládající se z předsedy, hospodáře a pokladníka.
Činnosti Rady SRPŠ








pořádáme společné akce rodičů s učiteli nebo dětmi
pořádáme školní ples (zajišťujeme jeho organizaci včetně tomboly, hudby
a 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
zprostředkováváme komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků

4x ročně se účastníme jednání s vedením školy
 2x ročně pořádáme posezení členů Rady SRPŠ mimo sídlo Spolku,
kde se rodí nové nápady

Členové Rady SRPŠ
Předseda:
Jednatel:
Hospodář:
Pokladník:
Členové:

Bc. Luboš Holoubek
Mgr. Tereza Strnadel Buchvaldková
Bc. Lenka Hřebíčková
Pavlína Neugebauerová
Jaroslav Rončka, Adéla Zapletalová, Sylvie Kopáčková, Pavlína
Morongová, Lucie Pospíšilová, Michal Pospíšil, Karel Neugebauer

Členské příspěvky
Výše členských příspěvků na šk. rok 2019/2020 je schválena na 300 Kč/žák
V případě sourozenců ve škole: nejmladší dítě 300,- Kč, každé další dítě 100,- Kč.
Příspěvky se předávají třídnímu učiteli anebo je možnost zaslat je na bankovní účet Spolku,
č. ú. 2001187945/2010. Variabilní symbol obdrží žáci ve škole.
Použití příspěvků (viz Rozpočet)
Adaptační pobyty (úhrada dopravy),
Lyžařský výcvik (úhrada dopravy)
Plavání (úhrada dopravy)
Preventivní programy
Spolupráce s polskými školami
Knihy do žákovské knihovny, Knihy pro nejlepší žáky třídy
Odměny do soutěží, cestovné, startovné
Sportovní potřeby a vybavení pro reprezentanty školy, Odměny reprezentantům školy
Mikuláš, Den dětí, Den učitelů
Využití volného času dětí (hry, materiál do keramické dílny), kroužky
Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům (psací sady s logem ZŠ)
Příspěvek na ukončení ZŠ docházky 9. tříd
Zápis do 1. tříd, Vítaní prvňáčků, Pasování na prvňáčky, Den slabikáře
Estetizace školního prostředí, Vybavení tříd nábytkem
Sportovní den, Den pro zdraví aj.
Přijďte taky mezi nás, jste srdečně zváni.
Čeká na Vás příjemný kolektiv Rady SRPŠ 
Kontakt: srpszskylesovice@seznam.cz

Bližší informace Vám mohou poskytnout třídní učitelé nebo ředitelka školy.

OBI PODPORUJE DĚTI VE SPORTU
Již 20 let je OBI market v Opavě stabilní a spolehlivou adresou pro domácí kutily a milovníky
zahrad. Kromě toho chce OBI podporovat práci s dětmi a mládeží při sportovních
a pohybových aktivitách. Za spolek SRPŠ jsme rádi, že byla právě pro tuto podporu rozvoje
pohybu a sportu mezi dětmi vybrána naše Základní škola v Opavě Kylešovicích. Mohli jsme
tak předat dětem školy materiální podporu ve formě sportovního úboru - dresy, trenýrky,
štulpny.
Za celý kolektiv SRPŠ, předseda Luboš Holoubek

VÝSADBA U TĚLOCVIČNY
Pod vedením pana vychovatele Radomíra Krusberského pokračuje zvelebování okolí školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Školní družina a školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou
a výchovou v rodině.
Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Posláním je plnit funkci
relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací i sociální. Základem je výchova ve volném čase
bezprostřední naplňování volného času dítěte a výchova k volnému času – to je vytváření
návyků užívání volného času žádoucími aktivitami.
Hlavní úkoly:
Pobyt venku, přirozený pohyb a pohybové aktivity (míčové hry, práce se švihadly, kola,
koloběžky, atletické disciplíny…), které vedou ke zvýšení zdatnosti, vytrvalosti a obratnosti
dětí. Poznáním přírody vést žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a k její aktivní ochraně.

Struktura ŠD a ŠK:
I. oddělení
II. oddělení
III. oddělení
IV. oddělení
V. oddělení
VI. oddělení
Asistentka
ŠK

Mgr. Marie Krusberská, vedoucí vychovatelka
Lenka Muchová
Jana Stružová
Bc. Adriana Kozlová
Andrea Vajdová
Blanka Gebauerová
Irena Paulická
Bc. Radomír Krusberský

RADA ŠKOLY
Rada školy při ZŠ Opava-Kylešovice byla zřízena Magistrátem města Opavy 15. 11. 1996.
Nyní pracuje v tomto složení:
předseda:
členové:

Mgr. Radim Černín
Mgr. Radek Onderka, Marie Kořízková, Renata Žídková,
Zuzana Krejčí Figurová, Adéla Zapletalová

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny
dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli
ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto
nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament:






podporuje informovanost napříč školou
zvyšuje zájem žáků o školní společenství
vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě
společnosti
dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Dne 2. září proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků v naší škole. Tento významný den se
zapsal do paměti nově příchozím dětem, rodičům a také pedagogickému sboru. Většina dětí
přicházela do školy s úsměvem na tváři a mírnou zvědavostí, jak bude tento den probíhat.
Paní učitelky prvních tříd jsou letos Mgr. Lenka Jurášová v 1. A a Mgr. Barbora Juranová ve
třídě 1. B. Přejeme prvňáčkům, aby chodili do školy rádi, našli si spoustu nových kamarádů
a společně se svými spolužáky a paní učitelkou tvořili skvělý tým.

PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA
Letos zažívaly děti, které trávily nějaký čas z prázdnin ve školní družině, velmi různorodé
a poutavé aktivity, které oslovily nejen je, ale i žáky a rodiče z jiných opavských škol,
kteří tento zajímavý program velmi kvitovali a přáli by si podobnou náplň družiny
i na svých školách.

Návštěva hřebčína v Oticích

Městské sady
v Opavě s návštěvou útulku

Dopoledne strávené s ornitoložkou

Návštěva ZP Otice - pracoviště v Uhlířově

Návštěva zahradnictví Závlaha u pana Bačiny

Prázdninové malování triček

Návštěva svíčkárny Jana Palle

Osvěžení u řeky Moravice

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Naše škola se zúčastnila ve spolupráci s katedrou psychologie UP dotazníkového šetření,
ve kterém bylo cílem zjistit míru výskytu vybraných rizikových aktivit, impulzivity a hraní
digitálních her u žáků druhého stupně. Z analýzy zpracovaných dotazníků vyplynulo,
že ve většině sledovaných kategorií se ve výsledcích naši žáci nevychýlili z republikového
průměru, nicméně i hodnoty, které jsou průměrné v rámci průzkumu u stejně starých dětí
v ČR (pro zajímavost chlapci průměrně hrají počítačové hry přes 2 hodiny v pracovní dny
a dvojnásobek času o víkendu a často i po desáté hodině večer), mohou být pro nás rodiče
a učitele signálem, že bychom měli věnovat větší pozornost tomu, jak děti tráví volný čas a
dbát na to, aby teenageři nezapomínali kvůli hraní her a koukání do mobilu na své povinnosti
nebo přípravu do školy či někteří dokonce na spánek.
Jako rodiče můžete mít přitom přehled o aktivitě svých dětí na počítači pomocí hlídacích
programů např. Hlídací pes, Naomi, iProtectYou, StopGame či Slunečnice.cz, díky kterým
můžete dětem omezit čas strávený na internetu. V dnešní době přesycené informačními
technologiemi bychom se měli všichni snažit plánovat dětem více volného času mimo
kyberprostor.
Výsledky dotazníkového šetření jsou pro školu přínosné. Zejména při plánování
preventivních programů a aktivit. Se získanými daty budou pracovat také učitelé jednotlivých
tříd na třídnických hodinách, aby pomohli dětem zvýšit sebevědomí a tak zkvalitnit sociální
a komunikační dovednosti dětí v reálném životě.

ADAPTAČNÍ POBYT ŠESŤÁKŮ
Na začátku měsíce září se uskutečnil adaptační pobyt
žáků 6. ročníku. Vyjeli jsme hned ráno autobusem
do Karlova seznámit se s novými kamarády a lépe poznat
třídní učitelky. I když to den předem nevypadalo, tak počasí
nám přálo a po ubytování jsme se sešli venku, kde jsme se
přivítali soutěží s přípitkem a hráli jsme hry na stmelování
kolektivu. Každý také dostal svůj kolíček, který si ozdobil,
podepsal a zapojil se tím do průběhové hry „Kolíčkovaná“,
která trvala po celou dobu pobytu. Po obědě jsme se pustili
do individuální soutěže, při které se hodily rychlé nohy,
soustředění a dobrá paměť. Po večeři jsme program
přesunuli do jídelny a pokračovali v pohádkové a písničkové
soutěži.
Druhý den ráno jsme se po třídách rozdělili na tři
skupiny a společně s třídními učitelkami a lektorkou ze společnosti AZ Help dále pokračovali
v práci na dobrém třídním klimatu. Po obědě proběhlo zhodnocení a reflexe celého pobytu
a vydali jsme se na cestu domů.
Doufám, že mohu říct za všechny, že adaptační pobyt vyšel na jedničku s hvězdičkou.
Mgr. Milada Hejtmanová

ADAPTAČNÍ POBYT 7. C
Ve dnech 12. - 13. září se
uskutečnil adaptační pobyt nově
vytvořené třídy sedmáků. Cíl společného
pobytu byl jasný, seznámit žáky mezi
sebou, s novým třídním učitelem
a přijmout identitu nově vzniklé třídy
7. C. Bylo zapotřebí vytvořit pravidla
skupiny, podle kterých se budeme řídit,
aby se každý cítil bezpečně a zároveň se
snažit učit respektovat potřeby jiných.
Pokusili jsme se nastartovat dynamiku
třídy, vzájemnou komunikaci a
spolupráci, poněvadž v tomto vývojovém
období je nezbytné učit děti správné
socializaci. Po příjezdu se nás ihned ujala
lektorka. Děti se společně s panem
učitelem věnovaly aktivitě, při které
se všichni seznamovali. Při dalších
aktivitách byla potřeba verbální
i neverbální komunikace mezi žáky.
V tomto duchu jsme pokračovali až
do oběda. Bylo úžasné, jak se do aktivit
zapojovaly všechny děti, i když byl ze
začátku z některých cítit ostych.
Po obědě jsme vyhlásili soutěž mezi chlapci a dívkami. Soutěžilo se ve hře „piškvorky“
na fotbalovém hřišti pomocí rozlišovacího kloboučku a triček. K úspěchu bylo potřeba
nejen spolupracovat, komunikovat, rychlost myšlení a vyhodnocování, ale taky mít
rychlost pohybovou. Dívky předvedly lepší výkon a chlapce s přehledem porazily.
Poté dorazil lektor, který se snažil vytvořit novou identitu třídy a navést děti k tomu,
aby se snažily tuto identitu přijmout. Třídu rozdělil na dvě skupiny a to na bývalou 6. A a 6. B.
Děti měly sepsat, co se jim na bývalé třídě nejvíce líbilo, ale také negativa. Společně se
odpovědi popsaly pro lepší pochopení. Tímto jsme strávili odpoledne plné zajímavých
informací a myšlenek dětí.
Po vydatné večeři a spokojeném spánku následoval dopolední program. Děti kreslily
svůj ostrov „bezpečí“, který patří jen jim. Lektor položil dětem otázku, za jakých podmínek
by někoho na ostrov pustily. Žáci tedy napsali, jaký by člověk měl být, aby mohl vstoupit
na jejich území. Jakmile všichni prezentovali své myšlenky, celá třída vytvořila SVŮJ společný
ostrov. Dalším úkolem k vytvoření takového ostrova bylo nakreslit ruku a do ní vepsat, co
mohu nabídnout a čím přispět třídě (skupině v našem novém ostrově). Poté následovaly další
sportovní aktivity a ihned šlo poznat, jak se děti snaží být součástí týmu.
Před odjezdem jsme vše řádně vyhodnotili a poděkovali panu lektorovi za fantasticky
strávený čas. Domů jsme si odvezli plno informací a zážitků a hlavně nově začínající přátelství
v nové „NAŠÍ“ 7. C. Výkresy s vlastními či společnými myšlenkami, pocity a přáními si
vystavíme ve třídě, kde nám budou připomínat, kdo jsme…NO PŘECE TŘÍDA 7. C!
Ing. René Vojtěšek

PREVENTIVNÍ PROGRAM
2. ROČNÍKU
Protože je velmi důležité včasné zařazení preventivních aktivit
již na prvním stupni, proběhl v září tohoto roku ve druhých
třídách program zaměřený na kamarádství a dobré vztahy
ve třídě. Děti se pomocí zábavných her dozvěděly mnohé
o sobě, ale také o svých spolužácích. Velmi zajímavé aktivity
byly např. hra na vichřici, kdy si děti mohly uvědomit, co vše
mají společného a v čem je každý z nich naopak zcela
originální. V pohybových hrách pak spolupracovali žáci nejen
se svým nejbližším kamarádem ze třídy, ale společně celá třída
jako jeden tým.
Další zajímavé hry byly: teploměr emocí, hra na rekordy
či kapitána lodi. Tento program není přínosný jen pro samotné
děti, ale také pro třídní učitelky, neboť mohou děti vnímat
při jiných aktivitách a všímat si jejich bezprostředních reakcí.

EXKURZE SEMINÁŘE Z DĚJEPISU
- SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
V edukačním programu nazvaném Život na venkově se žáci dozvěděli mnohé zajímavosti
ze všedního i svátečního života lidí na venkově od středověku do počátku dvacátého století.
Vyzkoušeli si znalost lidových řemesel a zahráli si na archeology. Podívali se na to, jak se
zakládaly vesnice a jak vypadala vesnická jizba. V druhé části programu si pak připomněli
nejdůležitější informace o vzniku a založení města Opavy.

OKRESNÍ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU
Jako každoročně, také letos proběhlo okresní finále v přespolním běhu základních škol.
V úterý 24. září se kolem Stříbrného jezera v Opavě prohnalo bezmála pět set chlapců
a děvčat. Soutěžilo se v šesti kategoriích a našim žákům se povedlo celkem pětkrát obsadit
stupně vítězů. Čtyři stříbrné medaile a jedna zlatá jsou skvělým vstupem do sportovních
soutěží ve školním roce 2019-2020. Nejstarší chlapci si navíc díky prvnímu místu zajistili účast
v krajském finále. Mezi jednotlivci nejvíce vynikla Leona Novotná z 8. B, která v kategorii
nejstarších děvčat doběhla na úžasném 2. místě. Gratulujeme!!!

MTBCROSS 2019 NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE V OPAVĚ
Letošní MTBCROSS přilákal na start stovky mladých cyklistů. Tradičně jsme patřili mezi
nejúspěšnější školy, protože své kategorie s přehledem vyhráli Karolína Neugebauerová
a Jakub Mušálek. Dařilo se i Václavu Najserovi, který skončil druhý a Nele Kusynové
na místě třetím. Stejně jako loni naše družstvo vyhrálo i štafetu základních škol.

