OKÉNKO DO HRADECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úplné texty článků doplněné fotografiemi najdete ve fotogalerii na našich webových stránkách.
Mr. a Miss Šikula

www.zshradec.cz

nám přispěl na volnočasové aktivity

V loňském roce získala naše škola dotaci
na projekt „ŠIŠKA = Šikovná škola“. Touto
dotací byly podpořeny aktivity všestranného charakteru. Podnikli jsme různé výlety
za poznáním i za dobrodružstvím, zorganizovali jsme tvořivé dílny, kterých se mohli
zúčastnit i rodiče, zrealizovali jsme zajímavé akce jako třeba Broučkiáda, Mr. a Miss
Šikula, vernisáž výtvarných prací a zúčastnili jsme se mnoha soutěží, z níž nejúspěšnější Šikulové
byla pořádaná Střední zemědělskou školou v Opavě, kde jsme se stali absolutními
vítězi s nejkrásnější svíčkou zdobenou kytkami metodou quilling. Projekt byl přínosný
i tím, že obsahoval environmentální část,
kdy jsme použili minimální náklady

s maximálním nasazením pro ochranu přírody pečováním o hradecké orchideje.
Zhotovili jsme ptačí budky a krmelce pro
zajíce a rozmístili je v našem zámeckém
parku, ale i „zachraňovali“ raky u Žimrovického splavu. Další částí projektu je vydání
tří publikací. První nese název Almanach
volnočasových aktivit hradeckých šikulů.
Jedná se o popis výtvarných technik, pracovních činností a receptů, do kterých je
zakomponována naše konkrétní tvorba.
Druhou publikací s názvem Očima malých
hradeckých reportérů je souhrn prací žáků,
kteří na tematických besedách o různých
povoláních naslouchali pozvaným hostům
a společně pak sepisovali články.

Třetím výsledkem společného tvoření je
Zápisník šikuly, do kterého si děti budou
moci zaznamenávat poznámky, kresby,
předsevzetí a třeba i motta.
Každá pomoc formou dotace je pro školu
i realizátory velkou výzvou. Je třeba ji dobře uchopit a vést děti správným směrem,
který jim dovolí smysluplně trávit volný čas,
naučí je něčemu novému, zajímavému, a to
vše s nadšením a chutí.
Petra Tomanová
vedoucí volnočasových aktivit projektu
O aktivitách projektu se dozvíte více na:
www.zshradec.cz/Projekty.

Jeseník—Cesta za zdravím
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Podzimní tvořivá dílna

Krmelce

Zimní tvořivá dílna

Soutěž Bricks Game
a Bridge Builder Game
Naši školu reprezentovaly celkem 3 týmy z 9. ročníku. V soutěži Bricks Game soutěžili žáci Škrobánek Martin, Večerka Dalibor, Pracný Ondřej, Tichavský Jiří a Szczepański Lukáš. Měli za úkol
z kostek Cheva postavit budovu autosalónu. Hodnotila se architektura a nápaditost stavby. Žáci
obsadili nádherné 3. místo. V soutěži Bridge Builder Game nás reprezentovaly dva týmy. Jeden,
složený z děvčat (Kadlubiecová Kateřina, Dvořáková Kateřina, Drešlová Zuzana, Scholtzová Linda
a Kvasničková Hana), postavil nejpevnější most,
který unesl neuvěřitelných 19,5 kg, ale na vítězství to nestačilo. Dívky získali 13. místo. Druhý,
chlapecký tým (Čech Jan, Stuchlík Lukáš, Mazur
Vojtěch, Polášek Ondřej, Rozehnal Patrik), postavil konstrukčně pěkný most a obsadil 17. místo.
Gratulujeme.

Strom života

Zástupci společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. připravili pro školy interaktivní vzdělávací hru o významu vody pro člověka
a pro planetu. Na naší škole si ji vyzkoušeli sedmáci
- učili se spolupracovat v týmu a ze hry si odnášeli
nevšední zážitek a současně celou řadu vědomostí,
které získali formou atraktivních pokusů a experimentů. Žákům se hra velice líbila a moc si ji užili.
Oba příspěvky připravila Mgr. Monika Halšková

Stránku připravily Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová, Základní škola Hradec nad Moravicí, leden 2018.

