Okénko do školy
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V průběhu druhého pololetí školního roku 2011-2012 zpracovávali
žáci v hodinách českého jazyka téma ŠKOLA. Sami či ve skupinách
se zamýšleli nad vzděláváním v naší škole. Tato speciální stránka
Okénka vám umožní nahlédnout do školního života a světa hradeckých žáků. Příspěvky nejsou upravovány.
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Všechny
fotografie
ze tříd jsou
ze 17. 9. 2012

Kámošky od školky
Míša bydlí na zámku,
Ivana zase v Kozím Hrádku.
CHodí spolu do školy
A dělají úkoly.
Eva je kamarádské povahy,
Lenka je ve znamení váhy
A dalo mi to spoustu námahy.

Autorka básničky je žákyní 2. stupně
a její jméno naleznete v samotném textu.
Už víte, jak se jmenuje?
Dáša jezdí po Evropě,
Uţ jsme jí však na stopě.
Šárka říká:“Pozor,
pavouk na stromě,

Který neví, co se děje,
Ovšem na nás se jen směje.
Všude na nás volají
Á uţ nic nedělají.

Učebny jsou hezky a vkusně vyzdobené našimi výtvory a jsou
pěkně osvětlené. I když jsme blízko hlavní silnice, hluk příliš
nepociťujeme. Učitelé na nižším stupni se nám často střídali,
ale zatím nás učili samí dobří a dali nám dobré základy. Výhodou na naší škole je jídelna, která je uvnitř naší školy.
Škola má za sebou skvělé akce, jako například zahradní slavnosti, Den zdraví a různé sportovní turnaje. Dále škola pořádá
lyžařské kurzy.
Do této školy chodím rád, protože jsem si tu našel hodně kamarádů a máme tu také školní kroužky, které rád navštěvuji.
Robin Jaroš, žák 1. stupně
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Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2012 jako čtvrté číslo vložené do Hradeckých novin. Graficky upravila Mgr. Radka Očadlíková.

Má učebnice,
kaţdý den, kdyţ na tebe pomyslím, je mi úzko, a doufám, ţe jsem nedostala za úkol
studovat tvé moudré obrázky. Většinou na tento úkol zapomínám a pak jen zoufale
zpytuji své svědomí a lituji, ţe jsem se aspoň na malou chvíli nezačetla do tvých úhledně napsaných řádků.
Tvůj aţ předokonalý obal mě straší ve snech. Při čtení nadpisu Učebnice pro
8. ročník mi tuhne krev v ţilách, jako bych četla nadpis nějakého hrůzostrašného románu.
Kdykoliv slyším větu "Otevřte si učebnici," přepadá mě panika a opadne aţ se zvoněním na přestávku. Nemám ti to za zlé, ale musíš pochopit, ţe tvé bílé stránky
s rádobymotivačním vzhledem mě nikdy nebudou zajímat.
A proto se ti omlouvám, moje drahá moudrá bichle. (Markéta Blatecká, 2. stupeň)

1. A

1. B

Školní chodby, třídy i schodiště mají skvělý vzhled, Zdobí je některé práce ţáků.
I tímto má škola příjemné a pozitivní prostředí. Chodby jsou vyzdobeny výtvarnými
i fotografickými díly. Třídy si zdobí ţáci podle svého vkusu a tak, jak se jim to líbí.
Velké pozitivum je aktivita ţáků v zájmových krouţcích, které provozuje škola.
Krouţkům se věnují ţáci ve svém volném čase. Mezi pozitiva patří i doučování. Ţáci,
kteří jsou v učivu slabší, můţou být vděční učitelům, kteří s nimi tráví o svém volném
čase nějakou chvíli a snaţí se jim v tom pomoct.
Škola má taky své tradice, mezi které patří vánoční a velikonoční trhy, mikulášská
nadílka, maškarní karneval. Taky jezdíme na vzdělávací exkurze a na exkurze při
volbě povolání, coţ je pro ţáky posledních dvou ročníků dost důleţité.
No, mohla bych popsat hodně listů, abych vypsala všechny pozitiva. Snad nejsem jediná, která má ráda školu. (úryvek, Denisa Fajkusová, 2. stupeň)

Automat na mléčné nápoje

Nedávno jsem si na skypu přidala moji
Hanka Kvasničková, 1. st.
bývalou spoluţačku z Opavy. Povídaly
jsme si o všem moţném, kdyţ se mě najednou zeptala:
„A co škola?“ Tak jsem začala vyprávět.
Základní škola Hradec nad Moravicí leţí na ulici Opavská
217. Před šesti lety jsem navštěvovala Základní školu Edvarda Beneše v Opavě, tak jsem ji po pravdě řekla, ţe se to
s Hradcem nedá vůbec srovnat. Zatímco v Opavě není ţádná příroda, ţádné stromy, všude jenom hlavní silnice, hradeckou školu obklopují lesy s nádhernou krajinou, ve které
se krásně vyjímá Červený a Bílý zámek. Je tak velká, ţe
kaţdé auto jedoucí kolem, si jí musí okamţitě všimnout.
Kdyţ jsem tady poprvé nastoupila, nestačila jsem se divit,
protoţe moje bývalá škola, na rozdíl od hradecké, vypadala
jako krabice od bot.
V přízemí se nachází šatny všech tříd, společně s jídelnou,
ve které se dobře vaří, malou tělocvičnou a velkou halou,
na kterou můţe být škola opravdu hrdá. Je určena pro hodiny tělesné výchovy, pořádají se v ní například turnaje ve
fotbalu, florbalu a mimo školu i ve stolním tenise a soutěţe
v maţoretkovém sportu. V prvním patře se nachází nový
taneční sál se zrcadly, slouţící rovněţ k tělesné výchově
a taky výuce latinsko-amerických a scénických tanců. Ţáci
si jednou za čas vyzdobí třídy a dostanou moţnost získat
stopkartu, která umoţňuje stopnout jakoukoliv písemku.
Hradecká základní škola často jezdí na exkurze – nedávno
ţáci 8. tříd navštívili strojírenský podnik Ostroj v Opavě,
nebo se účastní různých kulturních akcí v blízkém Obecním domě.
V zimě mají ţáci moţnost zabruslit si na zamrzlém tenisovém kurtu. Myslím, ţe tato škola kaţdému zaručí dobrý
základ, dostatek vzdělání a dobře připraví na střední školy.
(Veronika Waignerová, 2. stupeň)

N: Na naší nádherné nejlepší nauce nás nenudí nic.
(Daniel Hynar)
Z: Základka zurčí závistivými zážitky, zvoněním začíná zoo z žáků.
(Ondřej Kušnír)
V: Ve výborné všeobecné výchově vyučují výborní vyučující
ve výborně vyzdobených vyučitelnách.
(Jana Očadlíková a Šárka Škrobánková)
B: Beznadějná bájná budova bez blbých batolat buduje
báječnou bezstarostnou bránu budoucnosti bez batohů!!!
(Michaela Dušková a Marie Paterová)
Z: Za základkou zakopali zesnulého zeměpisce Zajíce.
Žáci získali zkušenosti. Zahájili základní známkovací
zkoušky ze zeměpisu.
(Karolína Schönová a Nicola Grundzová)

Je tady bufet a dva automaty.
Na chodbách je pěkná výzdoba.
Je tady hodně akcí a výletů.
Můžeme se na konci pololetí stěhovat z A do B a naopak.
Jsou tady kroužky, např. keramik, psychorelaxace atd.
Nejsou tady staré židle a lavice.
Hodní učitelé, kteří všechno vysvětlí.
Jsou tady dvě tělocvičny.
Jeden den v týdnu můžeme na hodinu chodit ven.
O velké přestávce můžeme, kde chceme ve škole.
(Julie Jarošová a Klára Chromá, 1. stupeň)

Co mám na této škole rád
Kdyţ jsem přišel do této školy z Branky,
moc se mi tu líbilo. Máme tady bufet
a automaty na pití. Škola provozuje mnoho
sportovních nebo výtvarných aktivit. Máme
tady jednu víceúčelovou halu. Pak je tu
ještě malá tělocvična. Někteří učitelé jsou
hodní a je s nimi legrace. Některé předměty
se učím rád, protoţe mě to zajímá. Do školy chodím rád, protoţe tu mám hodně kamarádů, se kterými je sranda.
(Jakub Jaroš, 2. stupeň)

Proč rád chodím
na tuto školu?
Nevím, nevím. Dobrý kolektiv, ten tu máme určitě. Pro
šprty žádný problém, učit se
snad ani nemusí. Učitelé
super, každý v něčem jiném.
Bufet je perfektní a najíš se
tam. Záchodů je dost, fronty
tu opravdu nejsou. Vybavení,
taky dobré. Počítače máme
nové. V učebnách najdeš i
interaktivní tabuli. I třídu si
můžeme vyzdobit, jak chceme. Nových učebnic je taky
dost. 1., 2., 3. patro, vyjdi
schody a máš dost.
(Ondřej Kušnír, 2. stupeň)

