Nahlédněte prostřednictvím Okénka
do školního života vašich dětí—našich žáků.
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Barvy jsou samozřejmou součástí našeho světa. Člověk je nevnímá
pouze vizuálně, ovlivňují velice často také naši psychiku.
Žáci 8. A se na konci minulého školního roku rozhodli, že půjdou
barvám „naproti“ a vytvoří si ve své domovské třídě prostředí,
ve kterém se budou cítit příjemně a kde jim učení zkrátka půjde
samo. Rozhodli se vlastními silami třídu vymalovat. Protože
však byly stěny již pokryty několika vrstvami předešlé omítky, museli
je nejprve seškrábat, „nahodit“ novou omítku, zdi natřít penetrací
a teprve poté si je dle svých přání vymalovat. Nebyla to práce lehká,
ale vrhli se do ní s vervou této třídě vlastní. V pracovním vyučování
třídu společně připravili na novou omítku. Tatínek jedné z dívek nám
pomohl s omítnutím stěn. Chlapci třídu vymalovali barvami, které
vybralo třídní referendum. Jednalo se o kombinaci modré a broskvově
oranžové. A přišla na řadu práce pro děvčata. Se smetákem, hadrem
a kbelíkem to zvládla úžasně a třída se skvěla čistotou.
Rádi bychom tímto způsobem poděkovali panu Liborovi Chromému
ze Žimrovic, který ve svém volném čase natáhl na zdi nové omítky,
stejně jako dalším rodičům, kteří nám darovali několik pytlů
s omítkou, penetraci a samotné barvy.
Nezbývá, než popřát dětem, ať se jim v jejich staronové třídě daří.

Oškrábání staré malby
květen 2014

Třída 8. A v nově vymalované a ozdobené třídě
září 2014

Mgr. M. Mazurová

První září
V rámci
základní školy je přechod na vyšší stupeň důležitým
mezníkem v životě každého žáka. Aby ten přechod proběhl lépe,
pořádá naše škola každým rokem adaptační den pro nové šesťáky. Důvod je, aby se šesťáci sžili se svým novým třídním a nově
příchozími žáky z Branky.
6. A se vypravila společně se školní psycholožkou Mgr. Lucií Proskovou a třídním učitelem Tomášem Holatou do okolí našeho malebného městečka Hradec nad Moravicí dne 10. září. Naše cesta
začala hned ráno, kdy jsme si dali sraz v šatnách. Během dne jsme
společně se školní psycholožkou zahráli spoustu her, ve kterých
jsme si vyzkoušeli pozornost, pohyblivost, postřeh a schopnost
organizace. Adaptační den jsme zakončili na staré poště, kde
jsme nasytili své lačné žaludky. Naštěstí nám celý den přálo počasí a mohli jsme jej celý strávit v přírodě.
Mgr. T. Holata

Už nás volá první září,
rychle všichni do školy!
Letos máme pátou
třídu,
čekají nás úkoly.
My se jich však
nezaleknem´,
učení je zábava,
i když se vše nepovede,
zdravá mysl vyhrává.
Vendula Solná, 5. A

„Hurá,“ ozvalo se v 6. B, když se
žáci dozvěděli, že se ve čtvrtek
nebudou učit. Dne 11. 9. 2014
tak děti vyrazily za doprovodu
školní psycholožky Lucie Proskové
a třídní učitelky Lenky Mainušové
do hradeckého okolí.
Cílem tzv. adaptačního dne bylo, aby se všichni lépe poznali, aby
si navzájem více porozuměli, aby
respektovali
jeden
druhého.
K tomu nám dopomohly zajímavé
hry, u kterých jsme se všichni dobře bavili.
Přestože nám počasí příliš nepřálo, nenechali jsme se odradit
a prožili jsme spolu pěkné dopoledne.
Mgr. Lenka Mainušová
Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2014 jako čtvrté číslo vložené do Hradeckých novin č. 5. Grafika Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová

Škola

Jaké
jsou
vaše sny? Čeho byste chtěli v životě dosáhnout? Čím byste
chtěli být? Na tyto otázky odpovídali žáci 2. stupně na besedě o finanční gramotnosti, které se zúčastnili ve čtvrtek 11. 9. 2014 v počítačové učebně naší školy.
Odborníky, kteří přijeli osvětlit tuto problematiku, velmi zaujalo to, co slyšeli
z úst žáků. Někteří žáci mají úplně jasnou představu a cíl, čím by chtěli
v budoucnu být. Věřte mi, nebyly to odpovědi typu miliardář a basketbalista, ale
naše děti chtějí být úspěšnými lékaři, výtvarníky, archeology. Přesně ví, kudy
vede cesta ke splnění jejich snů. Ví, kterou VŠ musí vystudovat, jaké musí mít
dovednosti či znalosti. Jejich koníčky, zájmy a záliby již dnes mají spojitost
s dosažením jejich snů. Uvědomují si, že se nic nestane samo a z toho vyplývá, že mají předpoklad být
v budoucnu opravdu úspěšní, protože ví, co pro splnění svých snů musí udělat a již na tom pracují.
Takže být úspěšný ve svém oboru je jedna věc, ale pro finanční nezávislost to někdy nestačí. Pokud
neumíme hospodařit s penězi, nikdy jí nemusíme dosáhnout. Odborníci ukázali na příkladech slavných a známých osobností, jak je důležitá schopnost nakládání s penězi tj. finanční gramotnost. Promluvili o rizicích, která finanční nezávislost ohrožují, upozornili žáky na klamavou reklamu o bezúročné půjčce a představili „finanční hru“, která je dostupná na internetu a po zadání příslušného kódu si
ji mohou zahrát i naši žáci. Jednotlivým třídám byly přiděleny kódy, pod kterými se mohou zaregistrovat a přihlásit k samotné hře. Prostřednictvím této hry, mohou naši žáci změřit své síly a svou finanční gramotnost s ostatními žáky z celé republiky.
Mgr. R. Přibylová
V pátek 5. září se vypravilo 16 deváťáků
na exkurzi do Milostovic, aby se zúčastnili
slavnostního odhalení pomníku věnovanému
československým legionářům. Během samotného aktu odhalení zazněly proslovy starosty
Milostovic, starosty československé obce
legionářské a norského korvetního kapitána.
Poté byl odhalen památník a slavnostní akci
zakončil sbor Domino z opavské školy ZŠ Ilji
Hurníka zpěvem československé hymny.
V rámci exkurze žáci navštívili i milostovický
bunkr, který byl vybudován před druhou světovou válkou v rámci opevňování československého pohraničí. Na zpáteční cestě jsme si
udělali malou přestávku v Opavě, kde jsme si
dali něco dobrého, a pak jsme spokojeně
všichni dorazili domů.
Mgr. T. Holata

Prázdninový příběh. Jeden krásný prázdninový týden jsem s bráškou Martinem, maminkou
a babičkou Majkou strávil v Beskydech. Celý týden jsme měli spoustu zábavy. Hráli jsme
tenis, koupali se, chodili do lesa na borůvky a na hříbky. Po okolí jsme chodili na turistiku.
Na jeden den jsme naplánovali dlouhou turistickou trasu. Ráno jsme odjeli autobusem na
rozhlednu Čarták vzdálenou asi 15 km. Svítilo sluníčko, měli jsme dobrou náladu, batoh,
tričko a kraťasy. Z rozhledny byl krásný výhled do dalekého okolí. Po svačině nás čekala
dlouhá túra po vrcholcích Beskyd a zpět do našeho hotelu. Po obloze se začaly honit mráčky, začal foukat vítr, sluníčko se schovalo a obloha se zatáhla. Hory začaly ukazovat svoji
zrádnost. Přihnala se velká bouřka, oblohu začaly křižovat blesky a burácely hromy. Trochu
jsme zmokli, ale stihli jsme se schovat v turistickém přístřešku. Bouřka sílila, já se trochu
bál, ale nedával jsem to na sobě poznat. Po hodině čekání přestalo pršet. Čekalo nás ještě
asi dvě hodiny pochodu. Rychle jsme se vydali na cestu. Cesta bez deště trvala jen chvíli.
Bouřka se vrátila, nebylo kam se schovat. Všichni jsme byli úplně promočeni, i když jsme
měli na sobě pláštěnky. Najednou se rozjasnilo a před námi jsme uviděli údolí s naším hotelem. Potkali jsme skupinu turistů a ti vůbec nevěděli, že v horách tolik pršelo.
Přišli jsme do hotelu hodně
unavení, úplně promočení, ale spokojení, že jsme zvládli tak náročnou horskou túru. Čekala nás
dobrá večeře, večerní zábava,
ale hlavně se nám potom dobře
spalo.
Daniel Škrobánek, 3. B
Cesta do Prahy
Jeden prázdninový den jsme jeli
vlakem do Prahy. Cesta byla
dlouhá tři a půl hodiny. Navštívili jsme aquapark, Podmořský
svět a výstavu minerálů. Tam
mamka zjistila, že zapomněla
v Podmořském světě fotoaparát,
takže taťka pro něj musel jet metrem přes celou Prahu. Tam naštěstí
fotoaparát hodná paní schovala. Vše
dobře dopadlo a máme krásné fotky
z výletu.
Lucie Szczepańská, 3. B

Nocování ve stanu u babičky a dědy
S maminkou a tatínkem jsem se domluvil, zda mohu spát ve stanu
u babičky a dědečka. Odpoledne
jsem s dědou postavil na zahradě
stan. Do stanu jsme dali lehátka,
spacáky a svítilnu. Po večeři jsme si vyčistili zuby a pak
jsme šli do stanu, kde jsme si vyprávěli strašidelné
příběhy. V noci najednou vrzly vrátka a s dědou jsme
zaslechli kroky. Připravil jsem si svítilnu. Místo strašidla se objevil sousedův pes Rek. Bylo to dobrodružné
a moc se mi to líbilo.
Daniel Žurek, 3. B

Když chodíme do školy,
znamená to úkoly.
Znamená to učení –
to je někdy mučení.
Pololetí uteče
jako voda, člověče.
Info, čeják, matika,
čas pak rychle utíká.
Načerpáme znalosti
a prázdniny čekáme s radostí.
Zimmerová Barbora, 5. A

Škola začíná
Prázdniny nám skončily,
musíme už do školy.
Usedneme do lavic,
neznáme už skoro nic.
Číst, psát, počítat,
vlastivědu taky znát.
Rychle všechno zopakovat,
pak se můžem radovat.
Natálie Hamrozi, 5. A

Prázdniny jsou pro většinu dětí skvělým časem her, koupání, táboření, cestování … Pro děti,
které se naplno věnují „letním sportům“
jsou tyto měsíce zúročením jejich pečlivé
přípravy a tvrdých tréninků v turnajových
utkáních. S potěšením sledujeme Vanesu
Šulcovou, žákyni 4. A, jak úspěšně se probojovávala
letními
tenisovými
turnaji
v kategorii mladších žaček. Z červencového
turnaje v Hlučíně dovezla stříbrný pohár,
v Ostravě vybojovala zlato. Zlatý pohár pak
získala i dalších turnajích v Hranicích na Moravě a Frýdku – Místku, kde si zlato odnesla
i ze čtyřhry. Gratulujeme a přejeme další
skvělé úspěchy. Podrobnější popis jejich
sportovních úspěchů si můžete přečíst na
oficiálním webu Českého tenisového svazu
www.cztenis.cz nebo i webových stránkách
Hradce nad Moravicí.
Rita Grusmanová

Vanesa Šulcová při hře

