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

Mezinárodní soutěž v zahradnických dovednostech
www.zshradec.cz

S novým školním rokem přicházejí i nové soutěže. Jako
jedna z prvních se konala mezinárodní soutěž
v zahradnických dovednostech v Ostravě na Černé
louce u příležitosti výstavy Život na zahradě. My jsme
se na již třetí ročník této soutěže vypravili v pátek
27.9.2013. Za naši školu se pod vedením pana učitele
Šebesty vydalo bojovat šest statečných:
Daniel Hynar (9. A), Šárka Škrobánková (9. A), Barbora
Jahnová (8. A), Klára Mazurová (8. A), Marie Valíková
(8. A) a Tomáš Wolf (7. B). Šárka a Daniel se této soutěže zúčastnili již potřetí. Ostatní byli nováčci.
Nejprve jsme museli uplatnit své vědomosti
v teoretické části, která byla provedena formou testů,
kde nás čekalo čtyřicet ne zrovna lehkých otázek. Po
teoretické části přišla část praktická, která zahrnovala
poznávání rostlin a aranžování. Při aranžování jsme
však dostali ještě jeden těžký úkol, a to vymyslet svému dílu jméno. Když jsme splnili všechny úkoly, měli
jsme možnost trošku se porozhlédnout po výstavišti.
K vidění bylo spousta květin, rostlin, produktů z medu
a atmosféru dotvářela cimbálová kapela.
Dne 3. 10. 2013
se zúčastnili žáci
vyššího stupně s paní učitelkou Kořistkovou a paní učitelkou Mainušovou výstavy Flora Olomouc. Na výstavišti
dostali žáci rozchod a měli možnost navštívit pavilony
s různými druhy rostlin a živočichů. Zajímavé byly
zejména kaktusy, tropické rostliny, různé druhy ryb,
hmyzu, ptáků a hlavně… krokodýl!
Ve výstavních pavilonech byly vystaveny nové odrůdy
mrkve, jablek, brambor... Jeden pavilon byl věnován
vínu a vinné révě. Nechyběly zde také stánky s podzimními rostlinami, občerstvením a suvenýry, kde někteří
z žáků nakoupili drobnosti pro své blízké.
Nicola Dvořáková, 7. B

V rámci prevence rizikových
projevů chování navštívily naši školu
lektorky Linky bezpečí. Hlavním záměrem projektu je seznámení dětí a dospívajících s možnými způsoby řešení problémů
a náročných životních situací a zvýšení jejich
informovanosti o odborných službách, včetně
informací o Lince bezpečí. Akce proběhla ve
třetích třídách pod názvem Když je mi smutno.
Žáci šestých tříd se seznámili s nástrahami
moderních technologií prostřednictvím
tématu Já a virtuální svět.

Nakonec přišlo všemi očekávané
vyhlášení výsledků.
Dopadlo to následovně:
Klára Mazurová se umístila
na 26. místě,
Barbora Jahnová na 24. místě,

Tomáš Wolf na 18. místě,
Marie Valíková na 12. místě,
Daniel Hynar na 10. místě
a Šárka Škrobánková na 4. místě.
Šárka Škrobánková, 9. A

Krajinné umění v podání 9. A

Dne 18. 10 se páťáci vydali do Domu
umění v Opavě na výstavu Jiřího Blaty
„Duch Afriky“, kde se zúčastnili
animačního programu „Co nesežrali
termiti“. Děti se seznámily s různými
africkými zvyky, pravidly, zákony
a rituály, prohlédly si
zajímavé exponáty a fotografie. Plnily připravené
úkoly, vyráběly si šamanské talismany pro štěstí
a zahrály si na různé
hudební nástroje
(bubny, trsátka).
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Ozdravák

Karlova Studánka se blíží,
peníze nás velmi tíží.
Utrácet tam musíme,
dárky rodičům koupíme.

Žáci 3. A
Musím ráno vstávat,
kufr zabalený mám.
Mamince budu mávat,
taťkovi pusu dám.

Čtvrtek je dnes,
máme maškarní ples.
Vaneska, Marička
břišní tanečnice byly,
kovbojové Verča, Robert
a Lukáš se nepobili.
Drak Honza nás
nebude strašit,
vyhrál kuchař Martin,
který neumí vařit.
Lano jsme všichni podlézali,
za ruce jsme se držet měli.

Na ozdravák jedeme,
všichni se moc těšíme.
Dobrou náladu vezeme,
po horách
rádi chodíme.
Vylezeme na Praděd,
zimou se tam klepeme,
dole už jsme potom
hned,
na Barborce se pak
zahřejeme.
V úterý nám sluníčko
přeje
a krásně nás na cestu
hřeje.
Údolí Bílé Opavy je
samý kámen,
kdo tam spadne,
bude s ním amen.

Domečky jsme stavěli
a sjezdovku viděli.
Hráli jsme si na hřišti,
buřty opékali v ohništi.

My jsme ale šikulové
a pozor si dáme.
Nikam padat nebudeme
a na cestu si zazpíváme.

Domů se moc těšíme,
na počítač běžíme.
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Míša
Na Evropském dni jazyků vás vítáme, že jste přišli, radost
máme. Snad se budete dobře bavit, lepší než čas v hodinách
strávit.
Tom
Čekají vás tady zábavná stanoviště, bude to tady jako mraveniště. A abychom neztratili sluch, nesmí tady být velký hluk.
Musí být slyšet i srdeční tluk, ať nespadneme do věčných
muk.
Míša
Na chodbě obejdete všechny rohy a na stanovištích budete
sbírat body. Ti nejlepší budou vyhodnoceni, ale ti poražení
nemají být proč zdrceni. Je to přece jenom hra a za úkol
pobavit nás má.
Tom
„Sladké“ je dobré na starosti, a proto výherci dostanou
sladkosti. Tak se hodně snaž, ať z výhry radost máš.
Oba
A teď už se do práce dejte a hodně štěstí přitom mějte.
V úterý 12. listopadu 2013 žáčci 1. tříd předvedli v ukázkové hodině svým rodičům, co se již od začátku školního roku stihli naučit.
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