OKÉNKO DO HRADECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Úplné texty článků doplněné fotografiemi najdete ve fotogalerii na našich webových stránkách.

Den otevřených dveří
www.zshradec.cz

V úterý 30. ledna 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnil v ZŠ Hradec nad Moravicí Den
otevřených dveří. Rodiče a děti si mohli prohlédnout celou školu a na mnoha stanovištích
si vyzkoušet aktivity spojené zejména se zdravovědou a prezentací práce zdravotnického
kroužku, který dlouhodobě dosahuje skvělých
výsledků v soutěžích. Měli možnost si prohlédnout vybavení učeben fyziky a chemie a stát se

svědky či aktéry jednoduchých pokusů. Lámali
si hlavu řešením skládaček a hlavolamů, mohli
si pohrát s legem, projít se historií nebo si zahrát hru „300 let po škole“. V tělocvičně předváděli hradečtí hasiči speciální výstroj
k různým zásahům a v atriu si mohli návštěvníci prohlédnout vybavení hasičských aut.
Vedení školy velmi děkuje všem vyučujícím
a správním zaměstnancům, kteří se podíleli na
zabezpečení celé akce, zejména pak Mgr. Lucii
Škrobánkové, která zajistila spolupráci s SDH
Hradec nad Moravicí, Českým červeným křížem Opava a Katedrou kybernetiky
a biomedicínského inženýrství. Dalšími partnery byli Ing. Michal Drexler, SRPŠ a VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektroniky
a informatiky. Poděkování patří panu Ondřeji
Víchovi, Marku Víchovi, Pavlu Curylo, Michalu
Židkovi a Martinu Banasovi za SDH, Danielu
Rotherovi, Mgr. Zuzaně Mikulové Gavendové,
Nele Jahodové, Ing. Vendule Onderkové
za ČČK Opava a Ing. Ivetě Bryjové za VŠB.

Lyžařský výcvik 2017/2018 (vyšší stupeň)
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky vyššího stupně se konal
v termínu 10. – 16. 2. 2018. Po patnácti letech jsme změnili místo konání lyžařského výcviku z důvodu ukončení provozu lyžařského střediska. Najít nové místo pro konání kurzu nebylo jednoduché, ale podle hodnocení účastníků byla chata Mečová
dobrou volbou. Celá chata byla k dispozici jen pro naši školu.
Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám na sjezdovce
u chaty Mečová samotný výcvik probíhal ve skiareálu Sachova
studánka vzdáleném 6 km od chaty. Doprava byla zajištěna skibusy. Lyžování ve výše zmíněném areálu si dovolím hodnotit
slovy žáků … prostě parádní!!! Diplomů a cen bylo rozdáno hodně - poděkování patří SRPŠ a všem rodičům, kteří finančně nebo
hmotně (pamlskově) přispěli.
Mgr. Drahomír Hlačík

Naše
škola
obdržela
od vlastníků honebních pozemků sdružených v Honebním společenstvu Hradec
finanční dar 7350 Kč.
Děkujeme.

Poslední foto před odjezdem domů

Také děkujeme panu Vlčkovi
za darované dřevěné palety,
ze kterých vzniknou na
chodbách školy relaxační
koutky.

Tradice a zvyky v česko-polském pohraničí
V pátek 2. března 2018 navštívili v rámci projektu Tradice a zvyky v česko-polském pohraničí
naši základní školu žáci z polského Babórowa.
Polština nebyla pro naše děti zase tak velkým
oříškem, a tak vzájemná spolupráce při tvořivých činnostech a snaživá komunikace vedla
k navázání nových přátelství na mezinárodní
úrovni. Pro žáky byly připraveny zejména činnosti místního charakteru, perníčky z Medové
chaloupky, které si samotné děti nazdobily. Paní
Anně Řemelkové děkujeme za zhotovení prostírání a předtisků velikonočních motivů, které si

děti na připravená prostírání přenesly. Žáci si
dále vyráběli drobné dekorace k zavěšení a malé „mařenky – morany“, kterými budou vítat
jaro. Po vynikajícím obědě připraveném v místní
kuchyni mateřské školy jsme se společně vydali
na prohlídku zámku. Projekt byl financovaný
městem Hradec nad Moravicí. Celý mrazivý den
provázely jeho účastníky úsměvy a dobrá nálada. Snad se zase s našimi polskými kamarády
opět brzy shledáme.
Petra Tomanová, DiS. a Ing. Katarína Čermáková, lektorky programu Velikonoční dílny

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
se koná v pátek 6. dubna 2018 od 13:30 do 17:00 hod.
Stránku připravily Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová, Základní škola Hradec nad Moravicí, březen 2018.

