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Spolupráce naší školy se Střední školou technickou v Opavě dále úspěšně pokračuje. Pro sedmáky a osmáky je každý měsíc organizována výuka Praktických činností
přímo v dílnách střední školy. Témata vybrala Mgr. M. Kořistková,
která v naší škole předmět Praktické činnosti vyučuje a velmi dobře ví,
že vybavenost našich dílen je pro tyto oblasti nedostačující.
Další technické vzdělávací aktivity z projektu NatTech se konaly v oblasti Dolních Vítkovic (Svět techniky). Druháci s Mgr. J. Víchou se 7. 11. 2013 a třeťáci s Mgr. E. Klabanovou
se 18. 11. 2013 celý den účastnili výuky tematického celku „Dopravní prostředky“. Páťáci s Mgr. R. Očadlíkovou byli 11. 11. 2013 zasvěceni do tajemství „Sluneční soustavy“.
Vybraní žáci 8. ročníku se mohli s fenoménem světla seznámit ve fyzikálním tématu
„Budiž světlo“ 9. 12. 2013. Pro výběr žáků 4. ročníku bylo připraveno hned na 6. 1. 2014
velmi žádané téma „Roboti v našem životě“. A hned 7. 1. 2014 si sestavení robotů
vyzkoušeli i vybraní žáci ze 7.— 9. ročníků v programu „Roboti ve službách lidstva“.
Doprava i občerstvení byly v rámci projektu pro všechny účastníky akcí zajištěny.
Třídy 7. A a 7. B se ve středu 11. 12. 2013
zúčastnily výuky na Střední škole technické v Opavě. Témata výuky byla Metrologie, Spoje a spojovací součásti.
Na přednášce jsme se dozvěděli, jaké
druhy spojů máme a jak spojovat různé
věci. Vyzkoušeli jsme si nýtování kladívkem i nýtovacími kleštěmi. Zajímavé bylo, když nám pan učitel ukazoval, jak se
svařuje. Výuka se nám velmi líbila a rádi
bychom si ji zopakovali.
J. Weinhold, T. Manderla, M. Tichavský, 7.B

Žáci byli rozděleni do pěti pracovních
skupin. Nejprve probíhala komunikace
s lektorem na téma světlo. Pak jsme se
seznámili s různými zajímavými optickými klamy. Dále bylo naším úkolem nakreslit a popsat stavbu oka. K tomuto
jsme mohli využít tablety s možností
připojení na internet. („To nás zachránilo.“) Součástí přednáškového bloku bylo
spoustu konkrétních videoukázek.
Po teoretické části jsme se přesunuli
do expozice U6 ke komentované prohlídce na téma „Světlo“. Součástí této akce
byla i výborná svačina.
Děkujeme organizátorům za tuto báječnou příležitost se něco nového naučit.

Žáci 2. a 3. tříd se
zúčastnili vzdělávacího programu Dopravní
prostředky, který byl rozdělen do 3 částí:
Zjištění úrovně vědomostí a znalostí z dané
tematiky.
Prohlídka muzea historických dopravních prostředků (s možností se prakticky seznámit
z historickými dopravními prostředky).
Souhrnné opakování učiva s krátkými videoukázkami jednotlivých současných i historických dopravních prostředků.
Celá vzdělávací akce přispěla k doplnění a ucelení
poznatků a vědomostí z oblasti dopravních prostředků. Žáci byli lektory pochváleni za kázeň, aktivitu
a velmi dobré výsledky při plnění jednotlivých úkolů.
Mgr. J. Vícha

Mgr. M. Halšková
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I tento výukový program probíhal ve 3 částech:
Teoretická část-prezentace a přednáška
o různých druzích robotů využívaných
ve službách lidstva.
Výborná svačina v podobě bagety, jablka
a minerálky.
Praktická část - sestavování robotů z lega
NXT a následně robotí zápasy.
Třetí část byla nejzajímavější. Byli jsme rozděleni
do pěti skupin a každá skupina obdržela stavebnici Lego NXT. Základní část robota již byla sestavena. Našim úkolem bylo robota dostavět dle
schématu a připojit senzory jako je např. senzor
světla nebo pohybu. Senzory bylo třeba pomocí
jednoduchého jazyku naprogramovat, aby robot
správně reagoval na naše podněty. V poslední
části jsme obdrželi tablet a robota jsme pomocí
něj přes Bluetooth ovládali. Toto mělo za následek takzvané robotí zápasy.
Super!
Děkujeme
organizátorům
za velice zdařilou akci
a již nyní se těšíme na další.
Jan Gawrecki, 9.B

Celý loňský rok 2013 naši žáci přispívali na adopci pandy červené v ZOO
Ostrava. O výši příspěvků na jaře, v létě a na podzim jsme již veřejnost
informovali. Také v zimě našla „naše panda“ pod stromečkem dáreček s 2529 korunami. ZOO Ostrava zaslalo děkovné listy
a volné vstupenky do ZOO.

Naše škola se rozhodla zpříjemnit
Vánoce pejskům a kočičkám v útulku v Městských
sadech v Opavě. Děti pro tyto miláčky přinesly do školy
různé pamlsky, granule, prostě vše, co je určeno pro psy a kočky.
Příspěvek byl dobrovolný. Sbírka probíhala od 2.- 6. prosince 2013.
Nasbírané pamlsky předaly děti v útulku ve středu 11. 12. 2013.
Všem moc děkujeme. Mgr. L. Škrobánková

Zima

Zuzana Drešlová, 5. B
Už je zase zima,
zima je přece prima.
Z nebe pořád sněží,
sáňkování je boží.
Stavíme si sněhuláka,
mamka na nás zas huláká:
„Vem si teplou čepici,
ať nedostaneš zimnici.“
Jen co jsem se teple oblík,
na sněhuláka jsem zas vlít.
A když jsem ho dodělal,
Doma jsem si čokoládu udělal.

Denisa Valentová, 7. B

Zároveň byla vyhlášena školní výtvarná soutěž

Během měsíce prosince se žáci ve výtvarné výchově zamýšleli nad osudy opuštěných či zatoulaných zvířat. I smutné
příběhy mohou mít šťastný konec díky útulkům, kde psi a
kočky nachází dočasný domov. Ke ztvárnění tématu zvířátek
bylo použito různých technik – kresby, malby, grafiky i koláže. Nejlepší výtvarné práce žáků 1. a 2. stupně jsou vystaveny v galerii ve 3. patře naší školy. Mgr. D. Přívětivá
Natálie Marošová, 9. A

Vojtěch Švaniga, 8. A

Martina Curylová, 4.
Lucie Grossmanová 8. A

