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Anglický týden s Noahem
Na začátku školního roku 2017/18 se
někteří z nás zúčastnili anglického týdne
s rodilým mluvčím Noahem. Noah pochází
z USA, ale už pár let pracuje v Česku.
V pondělí se každý bál prvních pár hodin
vydat třeba hlásku. Poté se však všichni tzv.
otrkali a mluvili jsme s Noahem normálně.
Hráli jsme hry, bavili se, dávali si vtipné přezdívky, doplňovali texty,
vymýšleli vlastní texty a postavy do her nebo filmů. Každý den v tomhle
týdnu byl zábava. Ale potom přišel konec týdne a museli jsme se rozloučit.
Avšak mnozí z nás se těší na další rok, protože to bylo moc fajn a celý týden jsme si užili.
Robin Urbánek, 8. třída

Svatováclavský běh 2017

Malování zastávky

Dne 29. září tohoto roku se uskutečnil
jako každý rok Svatováclavský běh na
počest našeho patrona svatého
Václava, kterého se účastní celá škola.
Všichni se s naplánovanou trasou
nějakým způsobem poprali a celý
závod zvládli uběhnout. A dokonce také běžely čtyři paní učitelky
z druhého stupně: jako první dvojice běžely paní učitelka Přibylová s paní
učitelkou Burdíkovou, ve druhé dvojici se na start postavila paní učitelka
Víchová s paní učitelkou Wagnerovou. Obě dvojice stačily doběhnout
do cíle za světla 
Myslím si, že tato
trasa
pro druhý
stupeň byla celkem
v pohodě, a doufám,
že si to myslí i ostatní.

Na podzim jsme se rozhodli, že zkrášlíme naši
zastávku. Po dobu několika týdnů jsme
chodily malovat naši zastávku barevnými
květy a duhou. Ze staré šedé oprýskané
zastávky se během chvilky stala krásná
barevná zastávka. Na výzdobě této zastávky
se podílela také pátá třída. Ti nám všechny ty
květy a duhu předkreslili křídami. A my:
Aneta Pavlíčková, Tereza Hrabovská, Simona
Bábelová a Valentýna Rychtářová, jsme
následovně květy vybarvily. Myslíme si, že se
na zastávce bude lidem lépe čekat na
autobus. Na naši práci jsme pyšní.
Tereza Hrabovská, 7. třída

Tadeáš Dušek, 8. třída

72 hodin
Tento školní rok se škola opět zúčastnila projektu 72 hodin, což je projekt, kde dobrovolníci pomáhají při různých
činnostech. Žáci z 2. stupně šli uklízet okolní prostředí. Žáci se pod dohledem učitelů rozdělili na dvě skupinky, které se
vydaly uklidit okolí, konkrétně do zahrady školky pod kostelem a do zahrady mateřské školky. Okolí bylo uklizeno,
za poctivou práci dobrovolníci obdrželi krásné odměny.
Jan Schustek, 7. třída

Šplháme na K2
Od začátku října do poloviny prosince probíhal na naší škole neobvyklý
projekt s názvem Šplháme na K2. Kdo neví, co to je K2, tak se jedná
o druhou nejvyšší horu světa, která se nachází v Himalájích a měří
8611 metrů. Téměř čtyři desítky dětí se pravidelně dvakrát týdně v čase
velké přestávky scházely v tělocvičně a po dobu patnácti minut se
snažily co nejvíckrát vyšplhat na pětimetrové tyče. Ti nejlepší dokázali
za tento krátký časový úsek vyšplhat až 16 krát. Nejúspěšnějším
„horolezcem“ se stal Filip Stošek ze šesté třídy, který zvládnul
pětimetrovou tyč zdolat celkem 180 krát, což je v přepočtu 900 metrů.
Ani dívky nezůstaly pozadu a druhou nejúspěšnější lezkyní se stala
čtvrťačka Andrea Lichovníková, která zvládla 145 šplhadel. V těsném závěsu za ní skončil žák deváté třídy Daniel Kopýtko,
vyšplhal 140 krát. Podstatné ale bylo, že se děti ve svém volném čase pravidelně scházely, sportovaly, a nedokázaly je
odradit ani komplikace v podobě spálené kůže na rukou či nohou nebo bolavé svaly.
Součástí tohoto projektu byla i přednáška známého opavského sportovce a horolezce
Tomáše Petrečka. Ten žákům druhého stupně vyprávěl o svých zážitcích z expedic do
nejvyššího pohoří světa Himalájí. V průběhu přednášky žáci zhlédli fotoprezentaci
dokumentující průběh celé expedice na hory Gashermbrum I. a Gasherbrum II., nebo
si
mohli
prohlédnout
části
Turnaj v kopané
horolezecké
Dne 28. 11. v úterý se na naší škole konal turnaj ve fotbale.
výzbroje a výstroje.
Turnaj byl naplánován na čtvrtou a pátou vyučovací
hodinu. Hráči byli rozděleni do dvou skupin na mladší a
starší. V mladší skupině soutěžili 5. A, 5. B a 6. třída. Ve
ZOO Ostrava – přírodopisná soutěž
starší skupině to byly týmy ze 7. a 9. třídy. Bohužel z 8. třídy
Jednoho dne v listopadu se osmá třída pod velením paní
se nikdo nepřihlásil. Pořadatel turnaje byl pan učitel Čech.
učitelky Burdíkové a paní učitelky Gajdičiarové vydala na
Rozhodčího mu pomáhal dělat žák 9. třídy Štěpán Vícha.
soutěž do ostravské ZOO. Už ve vlaku se mnozí šprtali
V mladší skupině byla velká konkurence, dokonce hrála i
a báli se, že to bude těžké. Po vstupu do ZOO na nás čekali
děvčata z 6. třídy, a kluci měli co dělat, aby je porazili.
plameňáci a další podobná drůbež, ale i pár lenivých
Nakonec si to ve finále rozdali nejzkušenější šesťáci Šimon
opiček. Po vstupu do budovy, kde se měla konat soutěž,
Švábek, Filip Stošek a Alex Čandas proti páťákům Honzovi
všichni usedli a začalo se psát. Testy byly velmi těžké a tak
Urbánkovi, Ondrovi Lichovníkovi a Davidu Fajmonovi.
jsme moc nedoufali v dobrý výsledek. Po předání papírů
Přestože vyhráli ti starší, páťáci se vůbec nemuseli za nic
jsme se ještě prošli po ZOO a jelo se domů. Za několik dnů
stydět, protože to bylo pouze o jednu branku.
jsme se dozvěděli výsledky a nedopadli jsme vůbec
Ve starší skupině to bylo také napjaté. Výherci z obou
špatně: v konkurenci škol z celého kraje jsme nakonec
skupin Radek Lichovník, Danek Kopýtko a Jakub Verner si
zaujali místo uprostřed výsledkové listiny, takže ostudu
to rozdali ve finále proti Honzovi Křížovi, Štěpánu Víchovi a
jsme určitě neudělali!
Robin Urbánek, 8. třída
Petru Murinovi. Bylo to dramatické, protože ještě minutu
před koncem vedl tým Radka Lichovníka 3:2, ale poté přidal
dva góly Honza Kříž a bylo rozhodnuto. Konečný výsledek
VZPoura úrazům
byl 4:3 pro družstvo Honzy Kříže. Hlavní ale je, že se nikomu
Na naší škole se v listopadu uskutečnila beseda o úrazech
nic nestalo, a že jsme si mohli zasportovat a nesedět jak
a jejich důsledcích. Besedou nás provázela paní Jarmila
pecky na židli a učit se. Turnaj byl vydařený.
Onderková, která je po autonehodě na vozíku. Vyprávěla
Štěpán Vícha, 9. třída
nám o tom, jak se jí stal její úraz a jak to zpočátku musela
zvládat fyzicky i psychicky. Ukazovala nám videa, kdy
jedno bylo o tom, jak musí zvládat každodenní hygienu a
oblékání. To, co nám zdravým trvá jen chvilku, třeba
oblékání kalhot, lidem na vozíku zabere dvacet minut.
Taky nám představovala různé sporty, které vozíčkář může
dělat. Bylo to například ježdění na handbiku nebo
potápění. I když paní Jarmila skončila na vozíku, pořád se
věnuje sportu a preventivním besedám, jako byla ta v naší
škole. Bylo to velmi zajímavé povídání a dozvěděli jsme se
spoustu nových věcí.
Natálie Rohelová a Ivana Welertová, 7. třída

 Naše redakce vám všem přeje krásné Vánoce a bude tu s vámi i v příštím roce!   

