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

Tradiční turnaj ve florbalu na 1. stupni – 5. 3. 2013
www.zshradec.cz

Sportovního zápolení se zúčastnili jak chlapci,
tak letos poprvé samostatně i děvčata.
Umístění tříd:

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 žáci 8. ročníku navštívili v rámci projektu Technika nás baví opavské firmy Ostroj a Hagemann. Prohlédli si
výrobní haly, zhlédli video o historii a současnosti podniku Ostroj a v besedě s pracovnicí personálního oddělení se dověděli
aktuální podmínky přijetí do pracovního
poměru. Profesní nároky byly pro nás v mnohém překvapující. Prvořadá je délka praxe
v oboru a hned po ní znalost dvou cizích
jazyků. Předpokládá se flexibilnost a ochota
vzdělávat se v rámci podnikových kurzů. Na
rozvoj svých pracovníků Ostroj vynakládá
ročně 4 miliony korun.
Celoživotní vzdělávání vás nemine!!!
Text a foto PhDr. D. Mravcová

Děvčata 1. - 3. ročník
1. místo
3.B (bývalá)
2. místo
2.A
3. místo
1.A
4. místo
3.A (bývalá)
5. místo
2.B
6. místo
1.B

Umístění tříd:
Děvčata 4. - 5. ročník
1. místo 5.B
2. místo 4.B
3. místo 4.A
4. místo 5.A

Umístění tříd:
Chlapci 1. - 3. ročník
1. místo 3.A (bývalá)
2. místo 1.B
3.místo
2.A
4. místo 3. B (bývalá)
5. místo 1.A
6. místo 2.B

Umístění tříd:
Chlapci 4. - 5. ročník
1. místo 4.B
2. místo
5.A
3. místo
5.B
4. místo
4.A

Při hodnocení sportovního dopoledne dostali vítězi, ale i poražení sladkou odměnu
v rámci prostředků SRPŠ. Mgr. Jan Vícha
Když už tvá křídla začnou tát
a ty nemáš chuť se smát,
jsi nucen na dně stát
a sám se sebou bojovat,
musíš vstát a pokračovat
a všechny překážky překonat.
Musíš jít za svým snem,
i když to nejde třeba za jeden den,
na konci tě čeká odměna
a tvůj život bude jedna velká změna.
Začneš zase mít svět rád
a tvá křídla nebudou tát.
Michaela Dušková, 8. A

Zasněžená
krajina
Práce z hodin
informatiky
v 6. ročníku
(program
Malování
sprejem,
podle předlohy)
Denisa
Valentová, 6. B

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

16. 2.2013 jsme vyjeli na lyžařský kurz na chatu Polanka v Písku u Jablunkova.
Pobyt v chatkách byl velmi příjemný, jelikož jsme tam byly jenom dvě, takže
luxus. Se zařazením do skupin jsem byla velmi spokojená, protože se nám
instruktoři věnovali a my si osvěžili začátky a zkoušeli nové věci zábavnou
formou. První den jsme museli šlapat a u toho jsme se dost zpotili, ale ostatní
dny, už jsme jezdili na vleku, což bylo fajn. V chatkách bylo příjemné teplo,
takže si nemůžeme na nic stěžovat. Jídelna byla taky pěkná a vařili tam vážně
dobře. Snídaně ve formě bufetu, obědy, večere, nebylo tam jídlo, které by mi
nechutnalo. Svah byl každé ráno urolbovaný, takže to bylo moc fajn. Také
večerní zábava byla fajn. Všichni učitelé se snažili, aby se nám tam líbilo
a taky že jo, ale my jsme se jim moc neodvděčili, ale měli jsme, protože oni
tu byli pro nás, když se něco dělo a my jsme si nedokázali ani udržet pořádek ve svých věcech. Učitelé s námi měli velikánskou trpělivost, a taky měli
velikánskou zásluhu na tom, jak se nám tam líbilo. Naplánovali závody a různá zpestření např. výlet na běžkách, z něhož jsme všichni měli nejméně
jednu modřinu. Dalším zpestřením bylo večerní lyžování, kde jsme mohli lyžovat, jak se nám chtělo a bowling, u kterého jsme se bavili. Dávali nám
také přednášky o všem, co k horám patří. Paní učitelka Vičánková nám také dovolila, abychom mohli naučit spolužáka lyžovat a povedlo se! Na
konci kurzu sjel celý svah. Nejvíce jsme si užili poslední den. Ráno závod na lyžích, ve kterém jsme si vyzkoušeli, jak zvládáme lyžování. Potom
závod na běžkách, ze kterého byli všichni značně vyčerpáni. Ale to nejlepší bylo na závěr. Diskotéka, kdy si všichni alespoň jednou zatancovali
a někteří tančili ploužák i na rychlejší písničky. Když jsme pak odjížděli, tak nikdo nechtěl domů, protože jsme byli všichni naprosto spokojení.
Nejradši bych se tam vrátila a doufám, že se mi podaří příští rok jet znova.Jestli bych měla říct, co se mi líbilo nejvíc, tak to bylo to panorama, a taky
to, že jsem strávila několik dní se svými spolužáky a s děckama, o kterých jsem skoro nevěděla. Ted je znám a jsou naprosto fajn. Kéž by šel vrátit
čas. Kristýna Ďurkovičová, 7. A

Školní kolo recitační soutěže
žáků 2. stupně
V úterý 29. ledna 2013 proběhlo školní kolo
recitační soutěže žáků 2. stupně. Umělecké
texty recitovalo 18 žáků, z toho překvapivě
7 chlapců.

Byl jeden učitel z hradecké školy
a po všech dětech chtěl domácí úkoly.
Děti však úkol nesplnily,
učitelé jim pětky nadělili.
Za toto všechno může učitel z hradecké
školy.
Lenka Víchová, 7.B
Znal jsem v Hradci jednu školu,
chodili jsme do ní spolu.
Řeknu vám to nevinně,
chodil jsem tam povinně.
To je škola v Hradci.
Barbora Hozová, 7.B

Porota složená z vyučujících češtiny rozhodla o následujícím pořadí:
III. kategorie (žáci 6. a 7. ročníku)
1. místo
Matyáš Navrátil
2. místo
Klára Mazurová
3. místo
Daniela Bartáková
Další zúčastnění v této kategorii:
Lucie Lysáková, Nikola Dvořáková, Marie
Valíková, Lucie Grossmanová, Marek Churavý, Daniel Stuchlík

V naší škole v Hradci
máme velkou legraci.
Cvičíme na velkém hřišti,
pobíháme tam jak svišti.
Nejvíc radosti užiješ v Hradci.
Daniela Bartáková, 7.B

Jednoho dne cestou do školy,
vzpomněla jsem si, že nemám úkoly.
Jak to teď mám vyřešit,
a přitom příliš nezhřešit?
No tak jsem do školy přinesla bláboly.
T. Kořená, 7.A

Navštívil nás ufon a podle
všeho se mu u nás líbí:-)!

Za to, že u nás je, děkujme holkám
z výtvarného kroužku,
především pak M. Blatecké z 9.B.
Ufon se usídlil v budově 2. stupně na
chodbě ve 2. patře naproti mapy země.

Byla jedna uklízečka v Hradci,
ta uklízela za tři.
Když měla dobrou náladu,
to jsme měli velkou parádu.
A tak to je ve škole v Hradci.
Anna Kudělová, 7.B
Jeden školník jménem Marek,
sáhl na drát, zbyl z něj škvarek.
Učitelé brečeli, žáci jen mlčeli,
že na drát se nesahá, všichni věděli.
Copak nechodil do školy ten
školník Marek?
T. Kořená, 7.A

IV. kategorie (žáci 8. a 9. ročníku)
1. - 2 .místo Markéta Blatecká
1. - 2. místo Natálie Marošová
3. místo
Jana Očadlíková
Další zúčastnění v této kategorii:
Martin Hon, Lukáš Masiarik, Šárka Škrobánková, Jakub Jaroš, Eliška Selveková,
Zdeněk Vyležich

První březnový
den v pátek se
všechny děti nižšího stupně zúčastnily maškarního
plesu. Naši sportovní halu ovládl
rej masek, ze kterých učitelé pečlivě
vybírali tři nejlepší
z každé třídy.

