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POVÍDÁNÍ

Jak se pejsek s kočičkou
naučili počítat
Kniha Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ se dětem ze 3. A natolik
líbila, že napsali své vlastní příběhy.
Posuďte sami, jak se to povedlo
Terezce Teplanské.

Jednou pejsek a kočička vstali o trochu dříve.
A protože neměli co dělat, pejsek řekl kočičce: „Víš co kočičko?
Půjdeme se za dětmi podívat do školy a něco se od nich naučíme.“
Kočička odpověděla: „To je dobrý nápad pejsku.“ A tak šli do školy.
Když přišli do školy, už zvonilo a paní učitelka je posadila vedle sebe.
Paní učitelka řekla: „ Tak děti, aby se pejsek s kočičkou něco pořádně naučili,
budeme mít celé vyučování čtení.“ Děti byly smutné, protože čtení nemají rády.
A tak se žákyně Adélka přihlásila a řekla: „Nemohli bychom mít raději matematiku?“ Paní učitelka řekla: „Tak dobře.“ Paní učitelka vyvolala pejska a zeptala se ho:
„Kolik je 70+30 ?“ Pejsek odpověděl: „70+30 = 100.“ Paní učitelka řekla:
„Správně, a teď půjde k tabuli kočička. Kočičko, kolik je 7-3 ?“
Kočička odpověděla: „No přece 4.“ Paní učitelka řekla: „ Správně.“
„Crn, crn!“ Najednou zazvonilo. Paní učitelka řekla: „Děti, máte velkou přestávku!
Můžete svačit!“ Ale pejsek a kočička neměli s sebou žádnou svačinu
a tak dal Ondra pejskovi kus salámu a Jůlie dala kočičce kus rohlíku.
„Crn, crn“, zazvonilo. Paní učitelka řekla: „Děti, konec přestávky. Teď budeme psát
test. Budou tam jenom dvě cvičení. Počítání příkladů a slovní úlohy.“
Tak pejsek a kočička a ostatní děti počítali a počítali, až zazvonilo a měli přestávku.
Děti si dojedly svačinu a zase zazvonilo.
Paní učitelka řekla: „Děti, otevřete si matematiku na straně 48,
máte tam cvičení 3.“ Paní učitelka zatím opravila testy. Všem se podařil
na jedničku s hvězdičkou, kromě kočičky, ta tam měla jednu chybu a dostala
jedničku. Měla špatně příklad 72+3, napsala, že to je 73 a přitom to je 75.
A potom šli pejsek s kočičkou domů a říkali si:
„To byl teda krásný den a naučili jsme se počítat.“

O prázdninách
O prázdninách u moře,
racci letí od moře.
Loďky plují sem a tam
snad neví, kam plout dál.
My na loďce pozorujem´,
co všechno se děje kolem.
Kapitán nám dá pak povel:
„Pozorujte dál vše kolem!“
Delfínky jsme viděli
i želvičky tam plavaly.
Rybky neví, co se děje,
když veliká paní pluje.
Pak na pláži mušle sbírám
a krabovi pomůžu jít dál..
(Eva Jahnová, 4. tř.)

Pátek 13. Pro mnoho lidí zvláštní a nešťastné
datum, ale pro žáky 6. B tentokrát den příjemný. Konal se totiž adaptační den - den plný her
a soutěží. Organizaci dne však přeci jen trochu
zamotala „nešťastná třináctka“. Pršelo, takže
naplánovaný pobyt v přírodě se musel přesunout do školní budovy. Dětem to však vůbec
nevadilo a zúčastnily se mnoha her, které
pro ně nachystala naše školní psycholožka
Mgr. Lucie Prosková. Zábavným způsobem si
vyzkoušely vlastní pozornost, pohyblivost,
postřeh a schopnost organizace. Jak je patrné
z ilustračních fotografií, všem se den opravdu
líbil. Jen byl podle jejich soudu krátký …
(Bc. Milena Koudelová)

Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2013 jako čtvrté číslo vložené do Hradeckých novin. Grafika Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová

Na workshop vyjeli žáci naší ZŠ už podruhé.
Letošní se konal ve dnech 5. 6. - 7. 6. 2013 na
chatě Moravici v Karlově pod Pradědem. Byl
součástí projektu Technika nás baví, do kterého je naše škola zapojena. Záměrem je zpopularizovat mezi žáky technické vzdělání, případně směrovat v budoucnu jejich profesní zaměření do této oblasti. Akci přichystala Agentura
pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Byla plně
hrazena z prostředků EU.
O workshop je každoročně mezi žáky velký
zájem. Tentokrát jsme vyjeli v počtu 47 dětí, tři
nám bohužel v den odjezdu onemocněly.

Většinu účastníků představovali osmáci, ale
i několik deváťáků si akci rádo zopakovalo.
Výuka se dělila mezi část elektrotechnickou
a stavební. Žáci pracovali s pájkou, sestavili
elektrický obvod houkačky, ve stavební části
za použití různých materiálů a stavebnic promýšleli a konstruovali určené objekty. Lákadlem byly činnosti v terénu, kde se orientovali
podle GPS, vyhledávali kovové předměty detektorem kovů, měřili intenzitu hluku. Své výrobky prezentovali na výstavce při příležitosti
90. výročí založení naší školy.
PhDr. Drahomíra Mravcová)

Adopce pandy červené v ZOO Ostrava
Číslo

Třída

1.
1. A
2.
1. B
3.
2. A
4.
2. B
5.
3. třída
6.
4. A
7.
4. B
8.
5. A
9.
5. B
10.
6. A
11.
6. B
12.
7. A
13.
7. B
14.
8. A
15.
8. B
16.
9. A
17.
9. B
Pedagogický sbor
Celkem (Kč)

celkem
( Kč)
290
477
581
742
881
0
230
925
619
279
951
678
197
130
220
131
217
267
7815

V období od listopadu
2012 do konce května
2013 nastřádali žáci
a pedagogové celkovou částku 7815,- Kč
na adopci pandy červené.
ZOO Ostrava zaslala
naší škole děkovné
listy za přispěné částky
a volné vstupenky,
které byly předány
žákům, kteří nejvíce
na adopci pandy červené přispěli.
Všem žákům
a pedagogům, kteří
se do adopce zapojili,
děkujeme.

Úřad práce
a knihovna
Petra Bezruče
V Opavě
Úřad práce, pro mnohé z nás nepředstavitelná,
hrůzostrašná idea. Fronty lidí a málo pracovních
míst. Tato místa musíme však taky poznat, kdyby
nám náhodou naše kariéra nevyšla. Úřad práce
a taky knihovnu jsme my deváťáci navštívili
ve středu 18.9.2013.
Do Opavy jsme dorazili vlakem a ihned jsme se
vydali do knihovny, kde nás přivítala v dětském
oddělení milá a usměvavá zaměstnankyně knihovny. Nejdříve jsme krátce pohovořili o knihách

a potom nám paní knihovnice ukázala knížky, které by se nám mohly líbit a mohly by nás zajímat.
Potom jsme si prošli i dospělé oddělení a studovnu. Už ale nezbývalo moc času, a tak jsme pospíchali najít zmiňovaný úřad práce.
Naše prohlídka začala ve školící místnosti, kde
jsme si vyslechli přednášku o tom, jaká povolání
jsou nejvíce žádaná, a naopak, kterých je nedostatek. Poté jsme si prošli statistiky za srpen 2013
a zjistili, že lidí bez práce je čím dál tím víc. Nakonec jsme se přesunuli k počítačům a udělali jsme
si test, která povolání by nám vyhovovala, a ve
kterém oboru bychom byli dobří.
(Příspěvek Šárky Škrobánkové z 9. A pro školní
časopis Š.U.M. 9/2013)

LAST
MOMENT
Podzim zvolna přichází,
častý déšť ho provází.
Krokodýl se raduje,
v blátě rád si tancuje.
Bláto ale brzy skončí,
slunce, zeleň, vše se loučí.
Podzim brzy odejde,
bílá zima nadejde.
Den se krátí, vítr sílí,
příroda se k spánku chýlí.
Krokodýl však spánek nerad,
teplé kraje musí hledat.
Kam má utéct podzimu?
Jak zachránit rodinu?
Dnešní doba má své triky –
„ Na last moment do Afriky“.
(Tereza Kořená, 8.A)

