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OSTRČILKA NEWS 17 
ZPRÁVIČKY ZE ZŠ A MŠ - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V PRAXI – 
NOVÁ TVÁŘ NA OSTRČILCE - VÝUKA V NOVÝCH ODBORNÝCH 

UČEBNÁCH  - ERASMUS + 

Co nás čeká v tomto školním 

roce 2022/23 

LENKA LEDNICKÁ 

 

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy, 

 

školní rok se nám rozběhl na plné obrátky! I já mám pocit, že prázdniny 

jsou časově hodně dlouho za námi, ale při listováním v kalendáři 

zjišťuji, že tomu tak není. 

 

Vstupní prostory před naší školou doplnily hrací a edukační prvky, které 

jste vymysleli vy, naši žáci, a to ve spolupráci s paní Jitkou Kynčlovou. 

Po prázdninách se otevřely dveře našich nově zrekonstruovaných 

odborných učeben - fyziky, chemie a školní kuchyně a také badatelského 

a environmentálního kroužku. Jsme velmi rádi, že opět můžeme učit s 

novými pomůckami, které mají šanci vzbudit pozitivní vztah právě k 

předmětům jako je fyzika či chemie. 

 

Nicméně, to, že velebíme naše prostory neznamená, že zanedbáváme 

naše žáky. Již druhým rokem na naší škole fungují tzv. učící se skupiny 

pedagogů. I my se scházíme a učíme se, jak zavádět metody a techniky 

formativního hodnocení, sdílíme dobrou praxi. Jsou to příjemné chvíle, 

kdy zjišťujeme, jaké inspirativní a kreativní kolegy kolem sebe máme. 

  

Letošní rok se soustředíme na wellbeing. Cizí slovo, které se do doby 

pandemických opatření objevovalo jen sporadicky. A co pro mě 

znamená? Harmonii, rovnováhu a radost ze života. Není to ale něco, co 

se dá jako předmět zařadit do vzdělávání. My k tomu budeme potřebovat  

 

 

 

 

 

 

i vaši podporu a pochopení. Pro více informací k tomuto tématu se 

můžete podívat např. zde. 

 

První akci na podporu wellbeingu organizuje školní parlament ve 

spolupráci s naší paní psycholožkou a uskuteční se 10. října, právě na 

den duševního zdraví. 

 

Celoroční projekt pro tento školní rok nese název Ostrčilka má ráda 

Česko, plán projektových dnů je pestrý a my se už teď těšíme na vánoční 

jarmark a tradiční festival v květnu, který se bude konat znovu po 3 

letech. 

 

Přeji vám spoustu nezapomenutelných zážitků a duševní pohodu! 

 
Wellbeing zaměstnanců školy 30. 8. 2022, rozhledna Miloňová u Velkých Karlovic.  

 

 

Participativní rozpočet 

v praxi – fotbálek je tu 
JAKUB MEZÍRKA 

 

V rámci školního participativního rozpočtu PÉBÉČKO se povedlo 

realizovat první z vítězných návrhů, vybraných samotnými dětmi! 

Zakoupeny byly dva stolní fotbaly a příslušenství.        

Žáci tak poprvé na vlastní kůži zjistili, že jejich práce s projektem a 

strávený čas jeho zpracováním má opravdu cenu, že se vyplatí se do 

akcí zapojovat, a to je pěkný příslib do příště… 

Fotbálky budou moci žáci 2. stupně využívat o přestávkách a volných 

chvílích a jako další z relaxačních prvků jim tak zpříjemní pobyt ve 

škole.  
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Máme ERASMUS + !  

PETRA LEXOVÁ 

 

Výjezdy do zahraničí a spolupráce se zahraničními odborníky jsou 

přidanou hodnotou každé vzdělávací instituce. Máme proto upřímnou 

radost z toho, že jsme se stali akreditovanou organizací vzdělávacího 

programu Erasmus+. 

Co to znamená pro naše učitele a žáky? Budou mít příležitost zvyšovat 

své jazykové dovednosti (v Irsku, ve Španělsku nebo v jiné zemi 

Evropské unie), dále možnost rozvíjet globální a interkulturní 

kompetence (a získat tak nové pohledy na řešení problémů), stínovat  

 

 

 

 

 

své kolegy (tzn. pozorovat je ve výuce) nebo se přímo u nás ve škole 

setkávat s hostujícími zahraničními odborníky (a diskutovat s nimi např. 

to, jak předcházet šikaně nebo rasismu). Zkrátka nepřijde ani naše 

mateřská škola; účelem plánovaných návštěv zahraničních expertů je 

zavedení nových výukových metod a nakonec větší atraktivita celého 

předškolního vzdělávání.  

Krátkodobé (minimálně čtrnáctidenní!) zahraniční výjezdy jsou 

plánované pro 65 žáků 2. stupně ZŠ (převážně ze 7. a 8. třídy) a 18 

pedagogů, a to každý rok po dobu pěti let (až do 31. prosince 2027)! 

Erasmus+ je nepochybně výzva. Je jisté, že nás čeká spousta práce (s 

hledáním vhodných škol, s administrativou…). Jisté ale také je, že  

zahraniční zkušenosti a rozšířené kompetence nám dají inspiraci a 

nadhled a posílí naše sebevědomí a konkurenceschopnost. A to pro 

dosažení vize moderní a přátelské školy není málo! 

 

 

Adopce na dálku – Ostrčilka 

pomáháme dál…  

HANA KIMEROVÁ 

 

Milá zpráva nám byla doručena z Centra zahraniční spolupráce!  

Naše škola podpořila projekt Adopce na dálku mimořádnou platbou, a 

to je výsledek! Dívenka Adithi Lakshman, kterou podporujeme v jejich 

studiích dostala díky naší mimořádné platbě nové kolo a potraviny.  

Milí rodiče a žáci, děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat!  

 

 

Nová tvář na Ostrčilce -  

Olena Bezdudna 
KATEŘINA ZEMČÍKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Z které části Ukrajiny pocházíte, Oleno? 

Jsem z Charkova, který se nachází asi 30 km od hranic s Ruskem. 

 

2. Jaké bylo vaše povolání před příchodem do České 

republiky? 

Jsem učitelka ukrajinštiny a angličtiny. Vždy jsem učila na škole ráda, 

toto zaměstnání mne velmi naplňuje. Ráda pracuji s dětmi. Musela jsem 

Ukrajinu opustit a má rodina vůbec netušila, kam se vydat. V České 

republice jsem už byla čtyřikrát (v Karlových Varech, Českém 

Krumlově, Moravském krasu apod.) a moc se mi tady líbilo.  

Doposud jsem ale nikdy nenavštívila Ostravu. 

 

3. Co vás přimělo usadit se v Ostravě? 

Byli to mí přátelé. Jedna z mých kamarádek, učitelka pocházející také z 

Ukrajiny, mi toto město doporučila. Tak jsem se v dubnu rozhodla přijet 

do Ostravy a pracovat tady jako dobrovolník pro školu. Pomáhala jsem 

žákům z Ukrajiny adaptovat se v českých školách. Neučila jsem český 

jazyk, ale angličtinu a další předměty – literaturu, matematiku aj. 

Během léta jsem svého syna poslala na český tábor, kde jsem se 

seznámila s paní, která mi vaši školu doporučila. A tak jsem tady. Bylo 

to pro mne překvapení, protože jsem zjistila, že vaše škola je jedna z 

nejlepších v Ostravě a nyní je pro mne ctí zde pracovat. Jsem šťastná, 

že systém vzdělávání je zde na tak skvělé úrovni. 

 

4. Jaké jsou Vaše koníčky? 

Plavání, turistika, cyklistika – v České republice máte pro jízdu na kole 

výborné podmínky. 

 

5. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Vím, že vaše oblíbené jídlo jsou knedlíky, ale u mne to tak není. Jsou 

sice výborné a vím, že jako národ jste knedlíky proslulí. Já mám ale ráda 

boršč. 

 

6. Jaká slova jsou v českém jazyce pro vás matoucí? 

Například овочі vysloveno [ovoči]. V ukrajinštině ovoce znamená 

zelenina.  

Slovo черствий [čerstvyj*] znamená zase starý – jako třeba u chleba. 

Čerstvý chléb znamená starý, tvrdý chléb. 

Úžasný je v ukrajinštině hrozný. 
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7. Jsou některá slova podobná? 

Ano, určitě. Například tato: 

 

дякую              [ďákuju]         děkuji 

добрий день     [dobryj deň]   Dobrý den 

добрий ранок    [dobryj ranok]Dobré ráno 

червень             [červeň]         červen 

серпень             [serpeň]         srpen 

червоний            [červonyj]      červený 

жовтий               [žovtyj]           žlutý  

зелений             [zelenyj]         zelený 

блакитний         [blakytnyj]      modrý (blankytný)  

 

8. Umíte česky? 

Ne, ale chodím na večerní kurzy studovat češtinu. Je to těžký jazyk, ale 

jako slovanské národy toho máme mnoho společného. 

 

Děkuji vám mnohokrát za příjemný rozhovor. 

Také děkuji. Věřím, že pro vás budu užitečná a pomohu.  

 

* v ukrajinštině znak и je ypsilon, kdežto v ruštině měkké i. 

 

 

 

Nové učebny = nové zážitky! 
JANA DLOUHÁ a OLGA MALOHLAVOVÁ 

 

Na konci školního roku 2022-23 jsme se konečně dočkali nových 

odborných učeben chemie a fyziky a i s pomocí žáků jsme je zabydleli 

Letos už druhý stupeň naplno učebny využívá a spolu se svými učiteli 

se seznamuje s novým vybavením. 

 

A jak to tedy vidí žáci?  

Žákům se učebna velice líbí. Poukazují především na vzdušnost a pěkně 

sladěné barvy. 

Líbí se jim sezení v „účku“ a vitríny, kde jsou vystavené všelijaké 

pomůcky, které mohou denně obdivovat. 

Někteří zmínili schůdky v bývalé učebně, které jim údajně moc 

vyhovovaly. Ale vysvětlili jsme si nepraktičnost a jsme moc rádi, že 

máme takovou krásnou učebnu, kde spolu trávíme klasické hodiny. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA  
PAVLA BEŇOVÁ 

 

Začátek školního roku u nás v družině proběhl velmi aktivně. Naši milí 

prvňáčci se seznamovali s prostředím školy a jejich starší kolegové si to 

s radostí zopakovali. Mám velkou radost, že mohu přivítat v naší ŠD 96 

nových členů a přeji jim u nás nejen skvělou zábavu, ale i mnoho 

úspěchů ve škole.  

 
       paní vychovatelky očima dětí 

 

 

 

 

 

 

Děti si zopakovaly dopravní značky, projížděly se na koloběžkách a na 

školním hřišti jsme hráli různé možné i nemožné hry. Každé oddělení 

se seznamovalo s vlastní celoroční hrou. Někteří z nás se promění v 

pohádkové postavy, jiní poletí do vesmíru a ostatní se už domluvili na 

cestu kolem světa. V tomto školním roce toho máme naplánováno 

opravdu mnoho.  

Když nám počasí nepřálo, zůstali jsme pěkně v suchu a tvořili. 

Zavzpomínali jsme na léto, povídali jsme si o sluneční soustavě a začali 

pomalu tvořit podzimní výzdobu. Když už nás tvoření nebavilo, 

odpočinuli jsme si u deskových her a poslechu hudby. 
 

 

Ani naše školní zahrádka nezůstala ležet ladem. Ve spolupráci s žáky 

druhého stupně jsme zahrádku očistili od nežádoucího plevele a 

připravili ji na zimu. V projektovém dni ,,Školní zahrádka ožívá“ , který 

nás v tomto měsíci ještě čeká budeme vyrábět nové eko květináče, sadit 

trvalky, poznávat prapodivné plodiny a nebude chybět ani zábava v 

podobě jízdy kolečkem po školním hřišti.  

 

 
 

Hezký školní rok přejí všem dětem i rodičům vychovatelky ŠD 

Ostrčilova.  

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

ŠÁRKA KALOČOVÁ 

 

V novém školním roce naše řady rozšířily nové posily. Nyní mezi námi 

máme dvě nové paní z Ukrajiny - Mirku a Irynu. Naskytla se nám tak 

možnost, vyzkoušet si třeba přípravu ukrajinských tradičních jídel pod 

vedením místních obyvatelek! Nemohla chybět jídla jako pravý 

ukrajinský boršč a pelmeně. Všichni museli uznat, že to byl výborný 

kulinářský zážitek.  

Nyní chystáme pro děti další ukrajinské menu, jeho obsah je však pro 

strávníky překvapením. 😊.Již předem víme, že se opět máte na co 

těšit!  

 

Od 12. září máme v provozu školní bufet. Děti už si nemusí nosit pití, 

svačinu, vše mají přichystané ve školním bufetu. Na výběr mají čerstvé 

obložené pečivo, zeleninové a ovocné saláty, jogurty, smoothie a další 

dobroty.  

Sortiment v bufetu jsme doplnili i o stále chybějící školní pomůcky jako 

jsou tužky, gumu, úhloměr, sešity a další školní pomůcky. Díky tomu 

našim žákům už nehrozí poznámky za zapomínání! 😊 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
HANA STŘELÁKOVÁ 

 

Naše mateřská škola se s příchodem nového školního roku musela 

vypořádat s prostorovými i organizačními změnami, vzhledem k 

uzavření třídy Liška z technických důvodů. Momentálně je budova 

uvedena mimo veškerý provoz a započala se oprava střechy této 

budovy. V této souvislosti proběhla mezi mateřskou školou a školní 

družinou akce „kulový blesk“ a dvě třídy školní družiny se přeměnily 

na dvě místnosti uzpůsobené potřebám předškolních dětí, tedy na 

místnost denní a odpočinkovou. Velké díky patří všem, kteří se na této 

„přestavbě“ podíleli, především však pedagogům, kteří pro děti nadále 

vytváří bezpečné a podnětné prostředí pro zábavu i poznání, a také 

rodičům, bez jejichž pochopení a spolupráce by toto řešení nebylo 

možné. 

V celé mateřské škole je v tomto školním roce přihlášeno celkem 77 dětí 

s povinným předškolním vzděláváním a tvoří tedy více než polovinu 

všech zapsaných dětí. Na všech čtyřech třídách těchto starších dětí je 

zajišťován lektorovaný kurz plavání s autobusovou dopravou, Metoda 

dobrého startu spojená se skupinovou přípravou dětí pro nástup do 

základní školy a v multilingvních třídách také pravidelná výuka 

angličtiny s pedagogy a dvakrát týdně také s rodilými mluvčími. Děti se 

hned v září zúčastnili sportovní akce Běh naděje v Komenského sadech, 

navštívili Divadlo loutek Ostrava, vydaly se poznávat Ostravu do ZOO, 

na konzervatoř, na radnici…prostě všude, kam je toulavé boty zavedly.  

 

Do konce října nás také čeká několik akcí a projektů spojených s 

podzimní tématikou a akce pro rodiče s dětmi na zahradě MŠ. Začátek 

školního roku jsme rovněž zpestřili nabídkou zájmových kroužků, o 

které byl opět enormní zájem, což nás samozřejmě těší a naši 

pedagogové se na jejich realizaci opravdu těší.  

 

 
 

 

 

Zde je letošní nabídka zájmových kroužků: 

 

1) Hravá angličtina - starší děti (pátek, 13:00 - 14:00, kroužek základů 

angličtiny hravou formou pro děti 5-6 let, vedoucí Gabriela Čurdová, 8 

dětí ve skupině, cena 600,-/ pololetí) 

 

2) Hravá angličtina - mladší děti (pátek, 14:30 - 15:30, kroužek 

základů angličtiny hravou formou pro děti 3-4 roky, vedoucí Petra 

Hubová, 8 dětí ve skupině, cena 600,-/ pololetí) 

 

3) Logohrátky - starší děti (pondělí, 13:00 - 14:00, kroužek 

logopedické individuální prevence pro děti 5-6 let, vedoucí Bc. 

Dominika Sládková, 6 dětí ve skupině, cena 750,-/ pololetí) 

 

4) Logohrátky - mladší děti (pondělí,14:30 - 15:30, kroužek 

logopedické individuální prevence pro děti 3-4 roky, vedoucí Bc. 

Dominika Sládková, 6 dětí ve skupině, cena 750,- /pololetí) 

 

5) Pěvecký sbor Ostrčílci (úterý, 13:00 - 14:00, kroužek pěveckého 

sboru s prvky dramatizace, pro děti 4-6 let, vedoucí Radmila 

Novobílská, Dana Mokrošová, 25 dětí, cena 400,-/ pololetí) 

 

6) Máme rádi zvířata - mladší děti (úterý, 14:30 - 15:30, kroužek péče 

o zvířecí kamarády a o přírodě kolem nás, pro děti 3-4 roky, vedoucí 

Mgr. Hana Střeláková,12 dětí ve skupině, cena 500,-/ pololetí) 

 

7) Máme rádi zvířata - starší děti (úterý, 13:00 - 14:00, kroužek péče 

o zvířecí kamarády a o přírodě kolem nás, pro děti 5-6 let, vedoucí Mgr. 

Hana Střeláková, 12 dětí ve skupině, cena 500,-/ pololetí) 

 

8) Malý badatel (středa, 13:00 - 14:00, kroužek plný pokusů, objevů a 

bádání, pro děti 4-6 let, vedoucí Elen Eliášová, 12 dětí ve skupině, cena 

450,-/pololetí) 

 

9) Robotika pro nejmenší (čtvrtek, 13:00 - 14:00, kroužek zaměřený 

na techniku, pokusy a robotiku a dětské programování, pro děti 5-6 let, 

vedoucí Tomáš Křístek, 12 dětí ve skupině, cena 450,-/ pololetí) 

 

10) Kouzelná výtvarka (středa, 14:30 - 15:30, kroužek plný tvoření, 

malování a různých výtvarných technik, pro děti 3-6 let, vedoucí 

Magdaléna Soukupová, 10 dětí ve skupině, cena 500,-/ pololetí) 

 

11) Keramika - starší děti (úterý, 13:00 - 14:00, kroužek základů 

modelování a práce s keramickou hlínou a glazurami, pro děti 5-6 let, 

vedoucí Mgr. Lenka Matulová, 10 dětí ve skupině, cena 600,-/ pololetí) 

 

12) Keramika - mladší děti (úterý, 14:30 - 15:30, kroužek základů 

modelování a práce s keramickou hlínou a glazurami, pro děti 3-4 roky, 

vedoucí Mgr. Lenka Matulová, 10 dětí ve skupině, cena 600,-/pololetí) 

 

13) Hudební příprava (středa, 13:00 – 13:45, kroužek vedený 

pedagogy ZUŠ Eduarda Marhuly) 

 

14) Taneční příprava (středa, 13:45 – 14:30, kroužek vedený 

pedagogy ZUŠ Eduarda Marhuly)  
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Co se „ještě“ bude dít…  
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