Okénko do školy
www.zshradec.cz

Nahlédněte prostřednictvím Okénka do obsahu školního časopisu, který tvoří
a vydávají žáci školy více jak 20 let. Chceme vydáváním školního časopisu
a Okénka podpořit u žáků čtenářskou, informační a počítačovou gramotnost.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

Ţáci se učí v hodinách informatiky pracovat s programem malování. Pomocí
nástrojů pera, výplň, automatických tvarů atd. zpracovávají různé úkoly, které
vidíte na obrázcích. Práce je velice baví a navzájem soupeří, kdo vyřeší tajenku dříve, kdo najde dříve všechny rozdíly v obrázcích apod. Za první polovinu školního roku se naučili ovládat základní prvky programu malování a umí
ho pouţívat pro své další učení. Program malování se nejčastěji v běţném
ţivotě pouţívá pro jednoduchou úpravu obrázku, zejména pak funkce oříznutí
obrázku.
Mgr. Monika Halšková

Dne 10.2.2012 se ve 3. patře naší ZŠ
konala vernisáţ fotografií. Své fotografie
vystavují: Karolína Schönová, Michaela
Dušková, Alexandra Hepperová, Lea
Cingelová, Markéta Kříţová a Anna Plšková. Fotografie jsou opravdu krásné,
protoţe dívky mají úţasný smysl pro
detail a vţdy umí objekt vyfotit tak, aby
na něj dopadalo to správné světlo.
Vernisáţ byla také doprovázena několika proslovy a dvě ţačky ze 7.A předvedly svůj pěvecký talent. Malé občerstvení připravili ţáci 7.A, které (doufám)
všem chutnalo.
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce
Radce Očadlíkové, která umoţnila fotografie vystavit a hlavně paní učitelce
Markétě Mazurové, protoţe bez ní by se
asi vernisáţ vůbec neuskutečnila. Celou
výstavu můţete i nadále vidět v jiţ zmiňovaném 3. patře naší ZŠ.
Šárka Škrobánková, 7.A

Lucie Lysáková, 5. B

Máme tady základku,
u ní pěknou zahrádku.
vedle školy řeka,
každý u ní čeká.

Máme tady obchody,
tam jsou dobré jahody.
Jsou tady zastávky,
ve škole jsou přestávky.

Velmi dobré sladkosti
každé dítě vyprostí.
Pan učitel ve škole
má nejradši fazole.

Máme tady hřiště,
na něm běhá sviště.
Vedle hřiště hospodu,
všichni jsou na odchodu.

Máme tady mosty,
v hospodách jsou hosti.
Máme tady úřad,
kurník plný kuřat.

Lenka Víchová, 6. B

Máme tady školku,
kuchyň plnou vdolků.
Vedle školky domky
a u domků stromky.

Máme tady děti,
ven chodí jen v pěti.
Je tady zámek,
sešit plný známek.
Obrázek: Petr Sosna, 9.B

Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2012 jako druhé číslo vložené do Hradeckých novin. Graficky upravila Mgr. Radka Očadlíková.

Představujeme úzký výběr zdařilých výtvarných prací
žáků na téma Tváře dětí celého světa. Práce všech žáků
naší školy na toto téma budou vystaveny v červnu 2012
v Domě umění v Opavě.

Od 21. ledna se sedmé třídy zúčastnily sedmidenního lyžařského kurzu. S nimi byla účast umožněna také
vybraným žákům z osmých i devátých tříd.
U školy jsme se shromáždili okolo 8:30h. V 9:00 jsme
odjeli všichni natěšení na zážitky, které nás čekají. Po
asi dvou hodinách jízdy jsme vystoupili už „skoro“
u chaty– od té nás dělil ještě pořádný kopec. Po jeho
zdolání jsme se konečně mohli ubytovat. Chatky byly
opravdu pěkné, není na co si stěžovat.
Ale moc času nám na zabydlení našich nových obydlí
nezbývalo, hned jsme museli na oběd a po něm jsme
měli asi půl hodinky na to, abychom se připravili na první dvě hodiny lyžování.
První dvě hodiny byly věnovány zařazování do družstev. Pro mnohé z nás to dopadlo podle očekávání.
Družstva byla jako obvykle čtyři. 1. družstvo vedl pan
učitel Hlačík, 2. paní učitelka Bryjová, 3. paní učitelka
Vičánková a družstvo číslo 4. pan učitel Vícha.
Po výběru se začalo s výcvikem. Nevím, jaký názor
mají ostatní, ale jelikož jsem byla ve čtvrtém družstvu
začátečníků, byl pro mě první den opravdu „zábavný“.
Stejně tak ostatní dny zrovna žádná velká sláva nebyla.
A teď začalo to, co jsme očekávali: pády, nějaké
menší úrazy, možná i slzička, ale i přesto cekem legrace.
No, a tak to šlo pořád dokola. Snídaně, svah, oběd,
odpolední klid, svah…
Po absolvování základního výcviku na nás čekal závod ve sjezdu i na běžkách. I to jsme si jak se patří užili.
Někteří z nás dostali cenu např. za zlepšení v lyžování.
Dřív něž jsme se nadáli, tak byl konec . Vše proběhlo
bez větších problémů a my jsme se domů dostali živí
a zdraví.
Jana Očadlíková, 7.A

Barbora Mrkvová, 4. tř.

Alena Klementová, 8. A

Denis Czyž, 1. B

Pavlína Víchová, 9. A

Člověk počítačový
(homo sapiens computer)
Vědci objevili chybějící vývojový článek mezi homo sapiens sapiens a člověkem dnešního typu - homo sapiens computer.
Tento druh žil velice samotářsky v letech 2000-3000 n.l. Jeho vykopávky
byly nalezeny téměř po celém světě (hlavně v Americe, Japonsku a Evropě),
ne však v rozvojových zemích. Můžeme se domnívat, že jeho krátké trvání
bylo způsobeno nedostatečným stykem s ostatními a velkým procentem nemocí z ozáření.
U lebky nastaly patrné změny - zmenšila se část mozková, jelikož paměť
se omezila pouze na polohu písmen na klávesnici, základní fráze a vyhledávání v počítači. Zúžily se oční štěrbiny a ústa. Hlava byla také značně předsunutá.
Obratle již nebyly dvakrát esovitě prohnuté, ale tvořily velký oblouk. Prsní
svaly srostly v jeden a ruce byly tedy blíže u sebe. Levá paže se znatelně
zkrátila a na pravé se mezi malíčkem a ukazováčkem utvořily jakési blány,
protože při práci s myší se tyto dva prsty moc nepoužívaly.
Dolní končetiny zakrněly a svalstvo na nich bylo velice ochablé, jelikož člověk počítačový téměř nechodil díky donáškové službě a kolečkovému křeslu.
Živil se skoro výhradně pizzou a jídlem z rychlého občerstvení. Za to, že
jsme se vůbec vyvinuli, můžeme poděkovat těm, co na počítač neměli dostatek financí, a těm, co se živili jako donášková služba.
Tereza Majdanicsová, 8.B

