Nahlédněte prostřednictvím Okénka
do školního života vašich dětí—našich žáků.
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Měsíce březen a duben značně prověřily soutěživého ducha našich žáků,
kteří se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. Jejich pečlivá příprava
pod pedagogickým dohledem a šikovnost přinesly výborné výsledky
v mnoha oblastech—viz přiložená tabulka výsledků v okresních kolech.
Do dnešního dne se konala tato krajská kola: olympiády v českém jazyce, kde
Luba Cingelová z 9. A získala 10. místo, fyzikální olympiády, kam postoupil Ondřej
Kušnír z 9. A a skončil na 27. místě. V krajském kole biologické olympiády se Jan
Vaněk ze 6. B umístil na 8. místě, Jana Očadlíková z 9. A na 20. místě a Tomáš Wolf
ze 7. B na 25. místě. Soutěžícím gratulujeme a dalším postupujícím
žákům držíme palce. Mgr. Hana Doležalová
Přehled úspěchů našich žáků v okresních kolech

Jarní nálada konce března a začátku dubna inspirovala naše žáky ke krásným jarním a velikonočním výzdobám tříd. Na oknech, zdech, tabulích, parapetech, katedrách se objevili velikonoční zajíčci, ovečky, kuřátka, plno krásně namalovaných kraslic, rozkvetly květy, vyrašila tráva… Prostě
radost se podívat! Čtyřčlenná porota, která měla vybrat tu nejhezčí třídu, to měla opravdu těžké, protože všechny třídy vypadaly moc pěkně. Nakonec hodnocení dopadlo takto:
Na 1. místo byly vybrány dvě třídy – 6. B a 9. B – a získaly tak
každá 2 STOP KARTY. 2. místo a 1 STOPKARTU získala 7. A
a na 3. místě, také s jednou STOPKARTOU, se umístila třída 9. A.
Chtěli bychom touto cestou pochválit všechny žáky a pedagogy
za krásnou jarní a velikonoční výzdobu, a tím vytvoření příjemné jarní atmosféry v celé škole.
Rita Grusmanová
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Děti ze Základní školy v Hradci nad Moravicí přivítaly
ve středu 14. května vzácného hosta. Potomek knížecího rodu Lichnowských, Eduardo Graf Lichnowsky, si
přišel popovídat s žáky o svém slavném rodu, současném životě a v neposlední řadě představit svá výtvarná díla, která vystavuje v místní galerii.
Rod Lichnowských vlastnil hradecký zámek více než
160 let, až do roku 1945, kdy Eduardovi předci odešli
před frontou a usídlili se v Brazílii. Eduardo, stejně
jako jeho dva bratři, se narodil právě tam. V roce 2009
na pozvání starosty Hradce nad Moravicí ing. Karla
Hanáka navštívil kníže Lichnowsky Hradec poprvé.
Z návštěvy Hradce nad Moravicí byl nadšen a rozhodl
se zde pravidelně vracet.
Děti provedly knížete Lichnowského celou školou,
představily mu svá výtvarná díla, která zdobí všechny
chodby a třídy, srovnávaly systém českého a brazilského školství a podrobily pana Lichnowského dalším všetečným otázkám. Eduardovi se žákovské práce velice
líbily stejně jako jejich bezprostřednost a výborná znalost angličtiny. Při povídání o jeho současném životě
v Brazílii, kde pracuje jako novinář a instruktor kitesurfingu, nepotřebovaly děti pomoc překladatele. Slíbil, že
při své další návštěvě, kterou plánuje na léto příštího
roku, si určitě opět udělá čas, aby si s nimi popovídal.
Mgr. Markéta Mazurová
Během celého projektového
dne žáci plnili různé zajímavé
úkoly a pokusy, a to nejenom
v prostorách školy, ale i mimo ni.
V tomto okénku jen malinko nahlédneme do výuky fyziky v 7. B
a výuky chemie v 9. A. Podrobněji
se o projektu „Cesta za poznáním“ můžete dočíst na našich
webových stránkách a v příštím
okénku.
Rita Grusmanová

Žáci 2. - 4. ročníků se od 25. února do 29. dubna
2014 účastnili plaveckého kurzu v krytém bazénu
v Opavě. Pod vedením zkušených lektorů zlepšovali nejen fyzickou kondici, ale hlavně své plavecké
dovednosti. Tradičně byli plavci rozděleni podle
svých schopností do sedmi družstev. V nich pak
rozvíjeli, mnozí velice úspěšně, své plavecké umění. Za odměnu pak mohli postoupit do lepší
skupiny. V hodinách plavecké výuky mnozí
překonávali i vlastní strach, a to když se měli
potopit pro puk nebo skočit z můstku.
V poslední hodině se však smích a radost nesl
nad hladinou, když všichni řádili ve vodě
s netradičními pomůckami a hráli hry např.
přehazovanou ve vodě. Proto věřím, že
na plavání budou rádi vzpomínat.
Mgr. Hana Seidlová

Již nějakou dobu jsem přemýšlela, jak zpestřit
hodiny tělesné výchovy. Pak mě napadla myšlenka oslovit
cvičitelku Janu Palzerovou ze sportovního centra Olymp Inn
v Opavě Kylešovicích, se kterou se znám z hodin chi-toningu.
Paní Jana byla velice vstřícná. Domluvily jsme společný termín, a to čtvrtek 6. března 2014. Děvčata a chlapci 9. ročníku
měli možnost si vyzkoušet cvičení zaměřené na posilování
vnitřních svalů. Při cvičení byly využity prvky body stylingu,
power yogy, chi-toningu. Počáteční rozpaky vystřídaly krůpěje potu na tvářích některých žáků. Po 45 minutách intenzivního cvičení odcházeli unaveni, ale s dobrým pocitem, že pro
sebe něco udělali. Druhý den to ovšem ve škole vypadalo jak
v polní nemocnici, neboť kyselina mléčná ve svalech je prevít
a dokáže pořádně potrápit.
A jak hodnotí toto cvičení samotní žáci? Dominik Binar (9. B):
„Já jsem si myslel, že to je cvičení pro baby, ale …“
Natálie Marošová (9.A): „Bylo to fakt super, všechno mě bolí,
ale stálo to za to.“ Tímto bych chtěla poděkovat paní cvičitelce Janě Palzerové, která obětovala svůj volný čas a zcela zdarma tuto hodinu pro žáky připravila. Navíc přislíbila, že je
ochotná toto cvičení zopakovat. Děkujeme a těšíme se
na další setkání.
Mgr. Monika Halšková

