Nahlédněte prostřednictvím Okénka
do školního života vašich dětí—našich žáků.
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I letošní školní rok probíhaly pilné přípravy na recitační soutěž Dětská
scéna 2014 – recitace jednotlivců. V úterý 11. 2. 2014 se uskutečnilo
školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně, kdy přišlo 12 nadějných
recitátorů, aby se pochlubili se svým pečlivě připraveným přednesem.
V pondělí 17. 2. 2014 se konalo v prostorách hradeckého kina školní
kolo recitační soutěže pro žáčky 1. stupně, ve kterém vystoupilo 27 nejúspěšnějších recitátorů ze všech tříd nižšího stupně. Publikum tvořili
spolužáci soutěžících, kteří celé klání pozorně sledovali a svým potleskem a jásotem dávali jasně najevo, jak je které vystoupení zaujalo.
V pátek 21. 2. 2014 se uskutečnilo v Loutkovém divadle v Opavě okrskové kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2014“. Naše škola měla zástupce ve všech věkových kategoriích. Za nižší stupeň se v 0. kategorii představili naši nejmenší žáčci z 1. tříd Antonín Malík z 1. A a Michaela Juretzková z 1. B, v 1. kategorii soutěžili Viktorie Mazurová z 2. B a Šimon Bala
z 3. A, za 2. kategorii vystoupili Jan Hejhal ze 4. třídy a Martin Škrobánek
z 5. A. Za vyšší stupeň ve 3. kategorii recitovaly Kristina Rossi z 6. A a Eva
Plačková z 6. B a v poslední 4. kategorii školu reprezentovaly Klára Mazurová z 8. A a Eliška Selveková z 9. A.
I když ve velké konkurenci dalších zúčastněných škol do okresního kola
z naší školy nikdo nepostoupil, bylo to příjemně strávené dopoledne. Pro
všechny zúčastněné recitátory to byla jistě přínosná zkušenost, kdy si
vyzkoušeli, jaké to je stát na velkém pódiu před početným publikem.
Všichni si odnesli hezký zážitek, pamětní list a sladkou odměnu.
Z příspěvků Kláry Mazurové z 8. A, Mgr. Evy Klabanové, Mgr. A. Víchové
a Mgr. I. Vičánkové.

Ekologická
výchova

Lucie Grossmanová, Jana Očadlíková, Klára Mazurová, Eliška Selveková

Tomáš Tatarin z 9. A umí…
Získal Ocenění za nejlepší výsledek
v Moravskoslezském kraji v testování matematiky pro deváté třídy
mezi žáky základních škol.
Gratulujeme!

Škrobánek
Martin, 5. A

Antonín Malík, 1. A
Kristina Rossi, 6. A

Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2014 jako druhé číslo vložené do Hradeckých novin č. 2. Grafika Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová

Naše škola je partnerem projektu Ostravské
univerzity s názvem „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných
předmětů na základních školách”. V tomto projektu jsme si vybrali hlavní téma
„VODA“. V průběhu školního roku žáci prováděli pod vedením paní učitelky Mgr. M.
Halškové měření pH dešťové vody, sněhu, vody v řece Moravici i vody z kohoutku,
pH různých druhů nápojů, pH kosmetických přípravků. Dále prováděli fyzikální pokusy s vodou například změnu velikosti tlaku v závislosti na hloubce. V plánu je měření
vztlakové síly v kapalině. Možná jste také mohli zahlédnout po Hradci skupinky žáků
s notebooky a senzory, které měřily a sledovaly, jak se mění atmosférický tlak a teplota s nadmořskou výškou, jak se mění koncentrace CO 2 na různých místech, apod.
Tato různá sledování a měření pak byla vyhodnocována a zpracována do prezentací
na postery, powerpointových prezentací, křížovek a obrazových pomůcek. Tento
projekt se prolíná ve všech vzdělávacích oblastech např. v českém jazyce na toto
téma vznikly pěkné básničky, v hodinách matematiky byly řešeny slovní úlohy,
v hodinách praktických činností se vytvářely powerpointové prezentace, ve výtvarné
výchově byla inspirace vodou ztvárněna mnohými technikami. Nejzdařilejší práce
jsou vystaveny na panelech umístěných v 2. patře budovy naší školy.
22. březen byl vyhlášen jako Světový den vody. Důvodem je skutečnost, že na světě
více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody. Kanalizaci nemá 2,6 miliardy lidí.
Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem
pitné vody. Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme denně 120 litrů čisté vody.
Je důležité se zaměřit na čistotu a ochranu vodních zdrojů a jejich nejhospodárnější
využití. Voda je to nejcennější, co v životě máme.
Mgr. M. Halšková

Marie Paterová, 9. A

Lukáš Poláček, 6. B

Tradiční maškarní karneval jsme
pro děti školní družiny uspořádali v pátek 28. února.
V malé tělocvičně se karnevalový rej rozproudil ve 13:00
a bylo opravdu na co se dívat. Dětská fantazie je skutečně
nekonečná a tak nám tělocvičnu zaplnili vodníci, indiáni,
kouzelníci, princezny a mnoho dalších. Pro děti byly připraveny i soutěžní disciplíny, za které je čekaly sladké odměny.
Zuzana Curylová
Jan Vaněk, 6. B

zvířat. Nakonec všichni společně
vytvořili z tuku a semínek potravu
pro ptáčky. Březnový program byl
zaměřen na jarní období aneb co se
děje na jaře s přírodou. Děti se opět
zábavnou formou dověděly spoustu
informací - o hmyzu, o zvířatech
i léčivých rostlinách, ze kterých si na
závěr
uvařily
bylinkový
čaj.
Zuzana Curylová
Klára Sorgeová, 8. B

Adam Sendler, 8. B

Mgr. Zuzana Liliana Machurová připravila zábavně poučný program na
pokračování pro děti ze školní družiny. V únoru v programu zaměřeném
na zimní období se děti dozvěděly
mnoho zajímavého o tom, co se děje
v zimní přírodě, jak postavit sněhuláka bez sněhu, o koloběhu vody i to,
jak přikrmovat v zimě ptáky.
Děti se učily poznávat stopy lesních

Ve středu 5. března podnikly děti školní družiny návštěvu naší Městské knihovny, která sídlí v Národním domě. Hned ve vstupní chodbě jsme si prohlédli
fotografie zachycující "kulturní život" na Hradci. Dále se od milé
paní knihovnice děti dověděly, jak jsou knihy rozděleny, proč jsou
označeny barevně, kdo všechno může knihovnu navštěvovat, že
knihovna umožňuje přístup na internet pro veřejnost, pořádá
výstavy a prodává vyřazené knihy i časopisy. Celá akce se vydařila
a děti se jistě budou rády do knihovny vracet.
Zuzana Curylová

