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VÝUKA DĚTÍ Z UKRAJINY– PROJEKTOVÝ DEN KOMIKS

Slovo úvodem
LENKA LEDNICKÁ
Vážení rodiče, milí kolegové, žáci a přátelé naší školy,
máte před sebou už 15. vydání OSTRČILKA NEWS, vlastně
předposlední číslo tohoto školního roku, poslední bude opět patřit našim
třídám MŠ a ZŠ.
Pomalu se nám blíží konec školního roku, který byl ve znamení
rekonstrukcí našich učeben. Tři učebny jsou již předány a u dvou
počítáme s dokončením do konce června. Jmenovitě tak již zabydlujeme
odborné učebny chemie, fyziky a školní kuchyňky. Nově tak budou mít
třeba žáci možnost vidět v nové učebně chemie a přírodopisu sbírky
ptáků, motýlů apod.
Úplnou novinkou budou v této učebně stahovací elektrické zásuvky ze
stropu - díky nim žáci budou moci pracovat ve skupinách např. s
mikroskopy.
Kuchyňka již v červnu zažije první test, kdy se zde budou chystat
pokrmy španělské kuchyně pro soutěž španělského jazyka.
V neposlední řadě musím zmínit kabinety našich pedagogů, kteří
konečně získají příjemné a důstojné vybavení i pro případné jednání s
vámi, žáky a rodiči.
Toto číslo vám opět zprostředkuje novinky napříč naší školou,
od školky v přírodě, přes novinky v rámci celoročního projektu
Ostrčilku O5 čtení baví, až po neuvěřitelné výsledky našich žáků ve
výtvarných soutěžích, kterých dosáhli pod vedením Jitky Kynčlové.
Přeji vám příjemné počtení novinek z naší organizace!
Lenka Lednická
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Ostrčilku čtení o5 baví KOMIKS
GABRIELA BOHANUSOVÁ
Konec května se nesl pro žáky prvního stupně ve znamení zážitků,
tvůrčího psaní a vyrábění. V rámci celoročního projektu „Ostrčilku o5
čtení baví“ jsme tentokrát naši pozornost soustředili na komiks.
Sama jsem vyrostla na Rychlých šípech a Čtyřlístku a na tyto komiksy
nedám dopustit. Mé znalosti hrdinů jako byli Fifinka, Myšpulín, Pinďa,
Bobík, bezchybný a kladný hrdina Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra
Hojer, Rychlonožka a Červenáček, byly díky dětem výrazně obohaceny.
Ve škole se to hemžilo Spidermany, Ironmany, Batmany, Kapitány
America, Cat Womankami, želvami Ninja, ale také myškami Mickey a
dalšími.

Adopce na dálku pokračuje
HANA KIMEROVÁ
Již osmnáct let žáci naší školy finančně podporují ve studiu v rámci
projektu Adopce na dálku děti z Indie, kde negramotnost není výjimkou.
Jak jsme již zmiňovali v předešlém čísle, letos v květnu chlapec
Ashruff, kterého naši žáci podporovali ve studiu od roku 2014, dokončil
svá středoškolská studia. V programu nadále zůstal chlapec Abay,
kterému bude v srpnu 9 let.

Děti se zábavnou formou dozvěděly mnohé o této umělecké formě,
poznaly, jak komiks vzniká, jak se pracuje s jednotlivými obrazy
(panely) a jak vznikají dialogy postav pomocí „bublin“. Při tvorbě
vlastních komiksů jsme pak měli možnost se přesvědčit, jak nápadité
děti jsou!
Děkujeme všem pedagogům, rodičům a dětem, kteří se do akce zapojili.

Finanční příspěvek vždy zahrnuje roční podporu ve studiu, a tak za
pomoci školního parlamentu byli osloveni žáci školy, zda adopci opět
podpoří. Finanční částka předčila veškerá očekávání, nádherných
30 720 Kč. Kromě Abaye tak můžeme podporovat i dívku Adithi, která
navštěvuje první třídu a chlapce Meldena, který chodí do školy pátým
rokem. A protože částka přesahuje výši potřebného ročního daru, mohli
tak žáci podpořit i rodinu dětí.

Naší žáci už se těší na další dopisy od Abaye a první zprávy od Adithi a
Meldena.
Vedení školy a školní parlament děkuje všem dárcům.
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Přijímačky aneb den D pro
všechny deváťáky

Akreditace ERASMUS

JAKUB JEŽO, 9.A

V rámci maximální podpory cizojazyčné výuky a zavádění
formativního hodnocení, se naše organizace rozhodla v roce 2021
zažádat o Akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období
let 2022-2027.

Můj den D
A je to tady, začíná únor a do konce února se podávají přihlášky
na střední školy. V této době jsem se ještě ani nepodíval na jediný test,
ale to byla chyba. První testy jsem si vyzkoušel ke konci února a zjistil
jsem, že je to katastrofa. Hned jsem zintenzivnil učení, až to došlo do
bodu, kdy jsem si za den dělal 4 testy. Takhle to vypadalo asi měsíc.
Díky tomu jsem přestal stíhat školu, proto jsem si musel dát od testů
týdenní pauzu. Musím uznat, byl to dobrý týden. Ale čím více se
přijímací zkoušky blížily, tím méně jsme psali testů ve škole. Znovu
jsem se začal intenzivně učit.

SÁRA HAMOVÁ

Čekal nás nelehký a časově náročný úkol, kdy se vedení školy společně
se zkušenými pedagogy společně zapojilo do tvorby strategických
oblastí, které jsme museli obhájit v rámci této žádosti.

Den D začal, 12.duben, den 1. přijímací zkoušky na gymnáziu
Hladnov. Protože jsem věděl, že jsem do toho dal maximum, nebyl jsem
ve stresu. Na gymnáziu byli milí učitelé a byl jsem tam se spolužáky
s ostatních 9. tříd. Nejdřív jsme psali matiku, která mi osobně přišla
v pohodě, ale pro jistotu jsem se o přestávce ptal spolužáků, jaké měli
odpovědi oni. Potom jsme psali český jazyk, který byl pro mě horší, což
jsem čekal. Ještě ten den byly správné odpovědi vyvěšené na
internetovém webu a vypadalo to dobře, proto jsem na 2.termín šel
s jistotou, i když pořád bylo co zlepšit. 2.termín jsem psal na
Kratochvilce. Nikoho jsem tam neznal, ale zase učitelé byli v pohodě.
Matematika i český jazyk na 2. termínu dopadli hůře, ale doufal jsem,
že to bude stačit, proto jsem tím už hlavu nelámal.
Po čtrnácti dnech se naštěstí ukázalo, že moje snaha stála za to,
dostal jsem se na obě školy. Nakonec jsem si vybral gympl. Teď už jen
zbývalo to s rodinou pořádně oslavit.

Naše žádost byla úspěšná a grant byl schválen v celkové výši
neuvěřitelných 247 855,00 €!
Za tyto finanční prostředky plánujeme nesčetnou spoustu jazykových i
jiných aktivit, jak pro naše žáky, tak i pedagogické pracovníky.
Můžeme se těšit na aktivity jako:
• Mobility tříd, kdy mohou žáci vyjet na zahraniční pobyty, aby si
zde zvýšili své jazykové kompetence, poznali jiné kultury,
zvyky, tradice či poznali nové styly učení.
• Naše pedagogické pracovníky čekají možnosti stínování na
pracovištích, kde mohou společně se zahraničními kolegy sdílet
své „know how“, objevit nové moderní metody výuky, předat
své znalosti a dovednosti dále, či naopak nové touto zkušeností
získat.
• V mateřské škole se můžeme těšit na hostující odborníky z
praxe, kteří představí různé moderní výukové metody v rámci
předškolního vzdělávání, Montesori aj.
Dnes již „Erasmus“ neznamená jen zvýšení jazykových kompetencí
našich žáků a pedagogů, ale také jejich studijní a profesní rozvoj,
prohlubování respektu a vzájemné spolupráce. Toto pak plně
koresponduje s novou vizí naší organizace, na které všichni společně
pracujeme. Věříme, že tento krok je pro naši základní i mateřskou školu
jistě krok správným směrem…

Není škola jako школa
TEREZA VRÁBLOVÁ
Díky nelehké situaci na Ukrajině jsme i na Ostrčilce mezi nás
přivítali ukrajinské žáky, od března pak postupně 21 žáků, kteří byli
zařazeni do českých či bilingvních tříd. Musím říci, že se se samotnou
situací poprali na výbornou! Přesun do cizí země, nové školy, mezi děti,
kterým rozumí trochu jen díky tomu, že oba jazyky jsou slovanské.
Mnozí z nich pak jedou tzv. druhou šichtu doma, kdy se připojují online
k výuce ve své zemi. A kdyby jen to … není škola jako škola. Žáci z
Ukrajiny si museli zvyknout i na jiný systém známkování! Z dvanácti
bodové škály, kdy nejlepší je 12 si zvykají na to, že nejlepší výkon je
jednička. :-) Největším překvapením pro ně však bylo to, že v ČR jsou
letní prázdniny jen dva měsíce!
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Žáci do výuky českého jazyka skočili rovnýma nohama! Každý
den ať na prvním či na druhém stupni je čekají 2 hodiny ČJ pro cizince,
kde se učí hlavně dorozumět v běžných životních situacích. Na druhém
stupni tak zvládli témata jako rodina, orientace ve městě, v obchodě či
situace v restauraci. Seznámili se i s některými záludnostmi české
gramatiky. Každým dnem společně zjišťujeme, že mnohá slova jsou si
podobná, což velmi ulehčuje učení. Hodiny českého jazyka jsou
pravidelně doplňovány o interaktivní aktivity, a tak se hrají souboje v
KAHOOTu či rychlosti a správnosti ve Wordwallu.
Situace na Ukrajině je stále nejasná, stejně jako mnohé osudy
našich žáků, někteří se svými rodinami se již rozhodli odjet zpět do své
domoviny, někteří si tady u nás vytvářejí nový domov. Velkou oporou
jsou určitě i noví spolužáci či učitelé. Ne vždy je jednoduché zapojit
hlavně starší žáky do odborných předmětů, když jim chybí znalost
českého jazyka, ale naši učitelé to nevzdávají a spolužáci se snaží být
nápomocní.

A i o tom je vzdělávání - přijmout výzvy a učit žáky, že nic není
samozřejmé a že život přináší různé životní situace.

Kolaudace v Galerii Plato
JITKA KYNČLOVÁ
Žáci 6.B třídy dostali dne 18.5.2022 příležitost vstoupit jako
jedni z prvních návštěvníků do nových prostor Galerie Plato ve
zrekonstruovaném areálu bývalých městských jatek. Příležitost
zúčastnit se vstupního edukačního programu s názvem Kolaudace byla
nabídnuta pouze třem školám, které se v minulosti svou četnou
návštěvností výstav a další spoluprací sahající až k době vzniku galerie
zapsaly do její historie.
V rámci programu jsme měli možnost přestřihnout vstupní
pásku a poté s doprovodem organizátorek prošmejdit všechny prostory
zatím nezabydlené galerie, včetně těch, které nebudou přístupné
veřejnosti, prodiskutovat její minulost a prohlédnout si dvě zajímavé
architektonické foto výstavy, které v prostoru organizuje město. Na
závěr pro nás byl připraven program ve formě tvořivého pohoštění. Žáci
připravili v prostorách jatek kompozice symbolicky pouze z ovoce a
zeleniny. Poté si připili dětským šampaňským a pochutnali si na
vegetariánském menu, které si připravili.

Jelikož nové prostory galerie působí trochu jako církevní stavba
(mají půlkruhová sdružená okna, masivní zdi, výklenky atd.), plastové
pohárky jsme pojali v duchu vitráže a vytvořili jsme z nich „kalichy“.
Výsledek naší práce jsme vyfotili a vzniklé fotografie jsme zaslali
pořadatelkám výstavy, čímž se koncept naší návštěvy završil.

"Jatka" se od léta stanou novým sídlem galerie. Pro veřejnost budou
nyní otevřena jen zhruba měsíc (od 16.5.) a potom galerie otevírá zase
až od září. Všichni se těšíme na další zajímavou spolupráci.

Prázdné kelímky od přípitku jsme si odnesli a v rámci tvořivé
recyklace jsme je v následující hodině výtvarné výchovy dále využili.

STRÁNKA 4

Autor: Lenka Lednická

email: lednicka@zs-ostrcil.cz

30. 5. 2022 / / PONDĚLÍ / / 15. VYDÁNÍ

Úspěchy našich žáků ve
výtvarných soutěžích
JITKA KYNČLOVÁ
6 žáků ze třídy 9.E se v dubnu zúčastnilo celostátní výtvarné a
literární soutěže s názvem Skácel se svět, která byla vyhlášena ke stému
výročí významné literární osobnosti, básníka a prozaika Jana Skácela.
Do soutěže bylo přihlášeno přes 170 prací z celé české republiky. Soutěž
byla určena dětem i dospělým. Soutěžící se inspirovali životními osudy
či dílem slavného literáta. Svůj nápad mohli ztvárnit prostřednictvím
vlastní literární tvorby, malby, kresby, sochařského díla, fotografie či
videa.
Druhé místo obsadila žákyně Francesca Mackrill a na místě
pátém se umístila Markéta Jemelková. Žákyně se o prázdninách
zúčastní slavnostního předávání cen v Dobříši.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za významnou
reprezentaci naší školy.

Žáci naší školy se dále zúčastnili 3. ročníku ostravské městské
soutěže Moje rodina, která je pořádána pod záštitou Komise pro rodinu
a volný čas rady města Ostravy. Žáci se výtvarně zamýšleli nad
otázkami: Co si dnešní děti představí pod pojmem rodina? Jsou to
rodiče, sourozenci, přátelé, místo, kde žijí…? Z naší školy se zúčastnilo
sedm žáků. Z toho čtyři žáci postoupili do nejužšího výběru. Porota
vybírala finalisty, o dalším umístění se pak rozhodovalo
prostřednictvím internetového hlasování. V kategorii 12-13 let soutěžila
za naši školu Nela Pekárková ze 6. E1 a v kategorii 10-11 let Klára
Gebauerová, Daniel Halecký a Patricie Vaská ze třídy 5.C.
Ceny nakonec získaly žákyně Nela Pekárková a Klára Gebauerová.
Ocenění převzaly z rukou představitelů města na festivalu Ostravský
kompot.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Duben ve školní družině
PAVLA BEŇOVÁ
Duben se ve školní družině velmi povedl. Děti si užily Den Země v
Komenského sadech, kde si vyzkoušely třídění odpadů, poznávání
rostlinek, zvířat a stromů. Za zmínku také stojí malování na kamínky,
chemické pokusy a trampolínky. Také jsme začali navštěvovat náš
čtenářský koutek ve škole, kterým nás provedla paní učitelka Mgr.
Kateřina Svobodová. Na konci měsíce jsme oslavili den čarodějnic, kde
jsme hráli různé soutěže a moc jsme si tento den všichni užili.
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V měsíci květnu jsme oslavili Den maminek
tvořením drobností k tomuto krásnému svátku. Povídali jsme si, jak je
pro nás všechny maminka důležitá, jak vypadá a co má nejraději. Letní
počasí nás hodně láká ven, a proto trávíme na hřišti spoustu času.
Volnou chvíli nám přišla zpestřit Káťa, která děti učila základy
hoopingu.
Poslední měsíc v tomto školní roce bude věnován bezpečnosti na
silnicích. Pomocí grantu jsme do školní družiny pořídili nové
koloběžky, helmy, dopravní značky a semafory. Navážeme tak na teorii
o které jsme si již povídali ve třídě dříve. Těšit se jistě ještě můžeme na
různé
soutěže,
hry
na
hřišti
a
letní
tvoření.

Přejeme všem krásné léto, plné radostných zážitků
a budeme se těšit na setkání v září.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Školka v přírodě
IVA PSOTOVÁ
Začátkem května odjely starší děti ze tříd „Motýlek“ a „Krtek“
na týdenní pobyt do školky v přírodě.
Ubytování jsme byli v rodinném hotelu „Kryštof“ na Prostřední Bečvě
a byli jsme opravdu velice spokojeni. Personál hotelu se o nás pečlivě
staral, všude bylo čisto a útulno a výborně nám vařili.
Nádherné počasí umožnilo, že děti mohly být celý den venku, a to bylo
pro nás nejdůležitější - opravdová školka v přírodě plná pohody, legrace
a na čerstvém vzduchu.

V úterý jsme absolvovali celodenní výlet na Horní Bečvu.
Navštívili jsme zdejší lom s rozhlednou a den jsme prožili u nedaleké
přehrady, kde děti pozorovaly ryby, hrály si na dětském hřišti a
zkoumaly přírodu kolem sebe.
Velkou část zpáteční cesty jsme šli „po svých“ a pěšky jsme
zdolali celkem 10 kilometrů. Ani to však děti zcela neunavilo, vše
zvládly a ještě jim zbyla energie na večerní hry na louce u hotelu.
Nejvíce byly děti nadšeny z pobytu v lese, kde stavěly domečky pro
skřítky a další tajemné lesní bytosti. Jejich stavby byly úžasné a
kreativitě se meze nekladly.
Během týdne ještě děti stihly malování na trička, opékání buřtů a
navštívily také hotelový bazén.
Škola v přírodě splnila na sto procent svůj cíl - děti byly celý týden
součásti přírody!
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

To však není vše! Zelenina a ovoce je u našich malých, ale i
velkým strávníků čím dál více oblíbené, v chladícím boxu proto dlouho
nezůstanou zeleninové či ovocné saláty, o melounových miskách a
ovocných lodičkách ani nemluvě.

Zdravý školní bufet
ŠÁRKA KALOČOVÁ
Zdravý školní bufet je v plném proudu! Dětem je tak denně
poskytnuta možnost koupit si přímo ve škole čerstvé obložené pečivo,
které brzy ráno chystají naše úžasné paní kuchařky.

Na své si pak přijdou i ti, kteří mají rádi mléčné produkty či
bezlepkoví strávníci!
Školní bufet je zásoben i nápoji, snažíme se tak šetřit záda našich
zákazníků, kteří tak nemusí těžký nápoj donášet z domovů..

FOTOREPORT
z historického představení…
Na konci dubna zástupci školního parlamentu uspořádali pro své
spolužáky historický den. Žáci měli dorazit v dobových kostýmech,
které byly poté vyhodnoceny. Vrcholem dne bylo představení zástupců
školního parlamentu pro 4. a 5. třídy s názvem historické představení
aneb Cestování časem s Mezírkou.
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