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

www.zshradec.cz

Projektu Běžící světlo se mělo možnost
zúčastnit 12 žáků 8. či 9. třídy. Šlo hlavně
o to, aby žáci poznali, že i elektřina může
být zábavná. Tento projekt běží již od
roku 2012 a pořádá ho Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky
v Ostravě. My jsme se do tajů elektrotechniky ponořili 15. a 16. 4. 2013.

Druhý den už to bylo zase
o něco složitější. Na projektu
jsme pracovali nejen virtuálně, nýbrž i prakticky. Bylo to
také nebezpečnější, naštěstí
se nikomu nic nestalo. Vždy
jsme museli vzít nějakou
součástku a řádně ji připájet.
Nejdříve jsme byli poněkud
nervózní, ale potom jsme už
našli jakýsi „grif“ a vše šlo
jako po másle.

První den jsme
pracovali s počítači
v programu EAGLE.
Pro ty, kteří nejsou
s počítači moc kamarádi, jako třeba
já, to bylo velice
náročné.
Dávali
jsme dohromady
různé
rezistory,
LEDky a další věci.
Nakonec to všichni
zdárně zvládli.
Na jaře navštívili naši školu místní hasiči.
Nezavítali k nám kvůli požáru, ale představit dětem projekt Hasík, který je preventivním programem nazvaným „Výchova dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
Výuka probíhá hravou a názornou formou
ve 2. a 6. třídách. Vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních nebo
dobrovolných hasičů.
Pro děti je výuka zajímavá a poučná. Seznámí se s výstrojí a vybavením hasičů, učí se
respektu z ohně, jak odklonit požár, jak

Naše urputná práce přinesla
však nejenom pár blikajících
světélek, ale i dobrý pocit
z úspěchu. Výrobek jsme si
mohli odnést domů a řádně
se s ním pochlubit.
Šárka Škrobánková, 8. A

přivolat pomoc, jak se chovat při požáru
nebo mimořádné události.
V květnu se pak druháčci vydali na návštěvu hasičské stanice v Opavě. Děti nejvíce
zaujala posilovna s horolezeckou stěnou
a hasičské vozy.
Chtěli bychom poděkovat našim instruktorům Tomáši Rozehnalovi, Zuzaně Banasové a Martinu Banasovi za poutavou
výuku a profesionální přístup.
Mgr. Eva Klabanová,
Mgr. Lucie Škrobánková
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Každý ve škole zaznamenal "Vzorovaný týden". Soutěž se uskutečnila ve třetím aprílovém týdnu, byla velice vydařená a zapojily
se do ní vyjma devítek všechny třídy. Škola se najednou rozzářila
a fantazii se meze nekladly. A jak to dopadlo?
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Na nižším stupni to dopadlo takto:
1. místo - 1. A, 2. místo - 1. B,
3. místo - 3. třída.

Na vyšším stupni se na 1. místě umístila 8.A,
na 2. místě 8.B a na 3. místě skončila 6.A.
Vítězná 8. A

1. A přebírá sladkou odměnu
Kristýna Ďurkovičová ze 7. A
ve zvířecím
vzoru

Za organizátory děkuji všem třídám,
které se zapojily a srdečně gratuluji třídám,
které vyhrály. Šárka Škrobánková, 8. A

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

U příležitosti 90. výročí založení naší školy
byly na 2. stupni vyhlášeny 3 soutěže
Literární soutěže s tématem

„O čem se mi snívá“ se zúčastnilo
6 žáků (Denisa Majdanicsová ze
6. A, Lenka Víchová ze 7. B, Šárka
Škrobánková z 8. A, Michaela
Dušková z 8. A, Adéla Střižíková
z 9. B, Zdeněk Vyležich z 9. B)
s osmi texty. Všichni zúčastnění
se tématu zhostili zajímavě; byly
zastoupeny např. pohádkové příběhy, text psaný formou dopisu
i tři básně.
Porotu tvořili učitelé českého
jazyka, byla udělena tato první
místa:
V kategorii PRÓZA Zdeněk
Vyležich z 9. B za text O čem
sní pravý král,
v kategorii POEZIE Michaela
Dušková z 8. A za básně
Maska života a Nová cesta.

Je to jak veselí, jako úsměv, něco v našem hlase, co v nás vyvolává říct:
„Pojd“ a co nám dává dobrý pocit …
Když slunce tiše zapadlo a den se do tmy ponořil, zdál se mi sen,
co by mi snad ani nikdo nevěřil. V té době, a nebylo to tak dávno,
se žilo životem, o jakém se nám dívkám už mnohdy snad zdálo.
Byla to noc, co dlouhý příběh měla, ale já ho ovšem celý protančila.
Byla to noc roku 1916 a já byla na plese,
v zámeckém impériu, co skvostem jen nesl se.
Byla jsem na plese a tančila v šatech jako z pohádky, v těch šatech,
co byly ještě hezčí než od Popelky.
Sál se houpal s písní tou a den se loučil, jak slábl tmou.
Páry tančily a smích tu zněl, jak v dobách, kdy největší slávu měl.
Však sláva dní, zář a zář, ztrácí lesk a vše zdání.
Víra v nás ale zůstat má, zbývá jen vzpomínání …

Výtvarná soutěž se nesla v duch citátu Eduarda Basse „Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti
mají žáci i učitelé školu rádi:
Jsou tam přestávky!“
V kategorii KRESBA A MALBA zaujali nejvíce
svými pracemi: Marie Paterová z 8. A, Zdeněk Vyležich z 9. B, Natálie Valentová z 8. B,
Jana Očadlíková z 8. A, Nikola Dvořáková ze
6. A a Markéta Mašlanová z 8. B.

Marie Paterová, 8. A

Adéla Střižíková, 9. B
Za NÁPAD A VTIP jsme ocenili
žáky: Václav Raida ze 7. B, Vojtěch
Švaniga ze 7. A, Natálie Marošová
z 8. A, Klára Mazurová ze 7. A
a Patrik Bareš z 8. A.

Václav Raida, 7. B

Můj spolužák—Michaela Dušková, 8. A Z cyklu Pastelky—Jana Očadlíková, 8. A
Ve fotografické

soutěži s podtitulem „Škola základ
života aneb jak to
vidím já“ byly oceněny práce Michaely Duškové a Jany
Očadlíkové z 8. A
a Petra Ochonského ze 6. B.
Z cyklu Šatna—Jana Očadlíková, 8. A

Za PLAKÁT vítězí žáci: Michaela
Dušková z 8. A, Zuzana Stošková
z 8. B, Nicola Grundzová z 8. A, Bára
Šafarčíková ze 7. A, Marco Dušek
z 8. A a Sára Holásková ze 6. B.

Michaela Dušková, 8. A

Úplněk –Petr Ochonský, 6. B

