Okénko do školy
Nahlédněte prostřednictvím Okénka do školního života vašich dětí—našich žáků.

www.zshradec.cz

V kabinetě VV jsem objevila krabice, které byly plné různě barevných víček od
pet-lahví. Přemýšlela jsem, jak by se víčka dala využít pro tvoření v hodinách
výtvarné výchovy, až jsem došla k mandalám. Mandala znamená kruh nebo
dokonce magický kruh, v nejširším slova smyslu jde o kruhový diagram, kde se
chaos stává harmonickou formou a potkává se zde tvar s barvou. A právě
onen kruhový tvar a barvy jsem využila pro zadání výtvarného úkolu ve třídách na
vyšším stupni. Každá třída měla vytvořit společnými silami svoji mandalu, a to v časovém limitu hodiny a půl, kdy se žáci měli dohodnout
na jejím uspořádání a barvách, postavit ji a posléze zase
zbořit a uklidit.

Každá třída si s úkolem poradila
jinak, některým to trvalo déle, jiným to
šlo od ruky, ale všechny mandaly byly vydařené. Celý proces stavění jsem zaznamenávala fotograficky a z výběru fotografií jsem
každé třídě vyrobila koláž, kterou jsem zarámovala a pověsila do jejich třídy.
Nakonec jsem vyhlásila soutěž o nejhezčí mandalu, kdy každý žák hlasoval pro tu
mandalu,
která se mu nejvíce líbí (samozřejmě kromě té, kterou sám stavěl). Vítězem soutěže se stala
třída 9.B! Na druhém místě se umístila třída 8.A a na třetím místě třída 6.B. Gratulujeme! Všem žákům patří mé díky za skvěle odvedenou práci
a doufám, že si stavění užili. Fotodokumentaci této akce si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy
www.zshradec.cz v kategorii: „Školní život s fotogalerií“. Mgr. Věra Jurková
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Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace., Opavská 217
pořádá pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

DEN
OTEVŘENÝCH
DVĚŘÍ
Přijďte se podívat v úterý 5. února 2013
od 14:00 do 16:30 hod. do naší školy.
Těšíme se na vás!

pořádá v pátek 8. února 2013
od 13:30 do 17:00 hodin v budově školy
(vchod z Cihelní ulice, budova školní družiny)

ZÁPIS
dětí do 1. tříd pro školní rok 2013 - 2014.
Zápisu se zúčastní děti narozené
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Doklady: rodný list dítěte, občanský průkaz
Dítě, které dostalo v předchozím roce odklad,
nemusí jít k zápisu opakovaně
(stačí telefonické potvrzení o nástupu dítěte
ve školním roce 2013 - 2014).

Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2013 jako první číslo vložené do Hradeckých novin. Graficky upravila Mgr. Radka Očadlíková.

„Horké“ verše žáka 4. B
Za listopad
a prosinec 2012
bylo vybráno
celkem 5263,- Kč.
Částku jsme zaslali
do ZOO Ostrava.
Děkujeme.
Seznam jmen dárců
a výše příspěvků
najdete na
www.zshradec.cz

Kdyby slunce svítilo víc
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Kdyby slunce svítilo víc,
živého by tu nebylo nic.
V zimě by sem tekla láva,
v létě by mi praskla hlava,
kdyby slunce svítilo víc.
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Odumřely by mi buňky,
tahal bych mrtvé ryby z tůňky.
Usmažené v horké lávě,
nevypadaly by vůbec zdravě.
Z moře by se stalo bláto,
to by fakt nestálo za to,
kdyby slunce svítilo víc.
Kdyby slunce svítilo víc,
byl by tady hrozný hic.
Ohluchnul bych na obě uši,
zkusím letět na Venuši,
tam je horko moc a moc,
nevydržím tam ani do Vánoc,
kdyby slunce svítilo víc.
Přes horkou zem není most,
nezbyla by z nás ani kost.
Jasný důkaz toho,
že příčin konce světa je mnoho,
kdyby slunce svítilo víc.

Výtvarné práce žáků 2. B: Jakub Schaffartzik a Michaela Víchová

O přestávce chováme se
jak orangutani v pralese.
Já je viděl, věřte mi,
řvali jako střelení.
Děkujeme Tělovýchovné jednotě
Hradec nad Moravicí za možnost
bezplatně využít kluziště.

Já tam běhal mezi nimi,
abych patřil do skupiny.
Poznala to celá škola,
že 6.B je bez kantora.

Dříve než paní ředitelka,
přišla naše učitelka.
Ta se pěkně zlobila
a úkolem nás odměnila.
Tomáš Wolf, 6.B

Děkujeme provozovatelům vleku na Kalvárii
I. Holaňovi, D. Kořenému, R. Týnovi,
J. Sonkovi a M. Štalcerovi za umožnění jeho
bezplatného využití v hodinách tělesné výchovy.

Basketbalová přípravka pro chlapce 1. stupně funguje již druhý rok 3 x týdně
po 60 minutách pod vedením trenérů Basketbalového klubu Opava
a Mgr. Drahomíra Hlačíka. Zapsaných 48 žáků si trenéři velmi chválí.

