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OSTRČILKA NEWS 18 
PODZIM PLNÝ BAREV, OBJEVŮ A ZÁŽITKŮ V MŠ – ADAPTAČNÍ 
KURZ 6. ROČNÍKŮ – DVA DNY V PRVNÍ REPUBLICE – ŠKOLNÍ 

PARLAMENT – ÚSPĚCHY BASKEŤÁKŮ 

Podzim plný barev, objevů a 

zážitků v MŠ 

HANA STŘELÁKOVÁ 

 

Podzimní období je vždy velkou inspirací a pokladnicí nápadů pro práci 

s předškolními dětmi. Nejprve se naše třídy přeměnily na ovocné sady 

a na dva týdny nám dělaly společnost jablíčka a hrušky. Děkujeme všem 

rodičům, kteří nás podpořili a umožnili nám opravdu bohatou sklizeň. 

Děti se s jejich pomocí učily třídit, řadit, počítat, srovnávat, vážit a v 

neposlední řadě jsme se také pustili do společného zpracování naší 

úrody. Děti s velkou radostí ochutnávaly, vyráběly ovocné špízy, 

jablečné pyré, křížaly a nakonec si vyzkoušely také pečení jablečného 

štrůdlu. Na projektové téma „Plody a barvy podzimu“ jsme plynule 

navázali tématem „Z pole až k nám na talíř“ a opět to ve školce krásně 

vonělo a lahodilo oku i mlsnému jazýčku dětí. Brambory nám dělaly 

společnost v následujícím týdnu a měli jsme opravdu hodně práce. Teď 

už všichni víme, kde a jak brambory rostou, co předchází tomu, než je 

maminka koupí v obchodě a připraví je k obědu. Děti také zjistily, že 

brambory nejsou jen k jídlu, ale poslouží nám také jako výborný 

kreativní materiál. Začala vznikat opravdová umělecká díla pomocí 

bramborových razítek, lepili jsme bramborovým škrobem, tvořili 

úžasné podzimní bramborové skřítky a navlékali bramborové korálky. 

Opět mělo ale největší úspěch pečení farmářských bramborových 

hranolek a především jejich ochutnávka. Na zahradě mateřské školy 

jsme nakonec pro rodiče s dětmi připravili zábavnou „Bramboriádu“, na 

které si děti vyzkoušely kopání brambor na poli, nakládání brambor a 

převoz nákladu tatrovkou, výrobu bramborového ježka, bramborový 

slalom, překážkovou dráhu nebo bramborové kuželky.  

         

 

Po splnění úkolů na děti čekala odměna v podobě pečené brambory a 

příjemné posezení s opékáním párků. Na třídě Ježeček paní učitelky 

připravily pro rodiče s dětmi podzimní tvořivou dílnu, na které 

nechyběly ochutnávky výborných podzimních dobrot. Všichni tak měli 

možnost, mezi výtvarným tvořením, ochutnat jablečné záviny, mrkvové 

a dýňové koláče, zeleninové lupínky, řepové muffiny nebo lahodnou 

pomazánku z červené řepy, kterou připravily samy děti. Všem 

maminkám děkujeme za spolupráci, napečené dobroty i sdílení 

lahodných podzimních receptů.  

 
 

Nyní je už naše mateřská škola zase plná krásných dýní rozličných 

barev, tvarů a velikostí a projektové téma uzavřeme „Dýňobraním“ a 

31.10. také velkým Halloweenským dobrodružstvím. Pro rodiče s dětmi 

připravujeme večerní putování se světýlkem s plněním halloweenských 

úkolů, které nám pomohou rozluštit záhadu poztrácených dýní. 

Dopoledne si děti v kostýmech užijí pravou strašidelnou párty přímo ve 

svých vyzdobených třídách. 

Naše děti se ve školce opravdu nenudí a většina z nich si ještě nevyzula 

toulavé boty. Proto vyrážíme také za brány naší mateřské školy a 

užíváme si krásného podzimního počasí na výletech po blízkém i 

dalekém okolí. Děti už stihly navštívit představení na konzervatoři, 

krásné pohádkové představení v loutkovém divadle, návštěvu 

Slezskoostravského hradu, starou i Novou radnici a dokonce se děti ze 

třídy Krteček a Myška na jeden den staly piloty a letuškami při úžasné 

exkurzi na letišti v Benešově. Byl to pro děti opravdu velký zážitek a 

děkujeme všem členům Aeroklubu za poutavě a skvěle připravený a 

zorganizovaný program.  
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 Těšíme se na další dobrodružství, tentokrát již spojené s příjezdem 

Martina na bílém koni a přípravami na advent. 

 

 

Adaptační kurz 6. ročníků 
KATEŘINA SVOBODOVÁ 

 

V průběhu prvního týdne v říjnu od 3. do 7.10. absolvovaly všechny 

čtyři třídy (6.A, 6.B, 6.E1, 6.E2) adaptační pobyt v Jeseníkách. Cílem 

bylo se v Karlově pod Pradědem navzájem seznámit, skamarádit a 

navázat nové, nebo upevnit stávající vztahy mezi dětmi ve třídách i 

napříč celým ročníkem.  

 
 

 

 

 

Každá třída měla svůj specifický každodenní program na dopoledne a 

odpoledne včetně aktivit jako bylo například hledání místního pokladu, 

společenských či míčových her, návštěvy bazénu a také výšlapu do 

okolní přírody. Součástí každého dne byl rovněž společný večerní 

program, který probíhal velmi úspěšně ve stylu diskotéky, výtvarné 

tvorby štítků na dveře, nebo různých soutěží. 

Z celkového hlediska si myslím, že pobyt v prostředí hor byl pro 

všechny přínosem a že dětem i nám učitelům umožnil lépe se poznat z 

trochu jiné stránky, než na jakou jsme zvyklí ze školy. 
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CELOROČNÍ PROJEKT: 

OSTRČILKA MÁ RÁDA 

ČESKO 

MARTINA VYMAZALOVÁ 

 

Letošním rokem - jak již jistě mnozí víte - nás bude provázet celoroční 

projekt s názvem “Ostrčilka má ráda Česko”. Je primárně určen žákům 

prvního stupně z českých i bilingvních tříd a počítáme ze strany žáků 

2.stupně s velkou pomocí při organizaci.  Samozřejmě pozveme 

do„velké školy“ děti z naší mateřské školy, aby si části programu také 

prožily. 

 

 

Chceme poznat naši krásnou republiku nejen z hlediska zeměpisného, 

ale i seznámit žáky s některými tradičními českými svátky a zasadit je 

do historického kontextu našich dějin. 

 

Projekt jsme odstartovali soutěží, kdy byli žáci vyzváni, aby přinesli své 

fotografie z různých míst České republiky. V průběhu října byla soutěž 

ukončena a vylosovaní výherci získali tradiční české ceny. 

 

V plánu máme tři větší projekty: Dva dny v První republice, Český 

adventní jarmark a Svátky jara s jejich tradicemi. Samozřejmě bude v 

průběhu roku i mnoho menších aktivit. 

Ke konci školního roku proměníme hřiště naší školy v mapu české 

republiky a společně si užijeme závěrečný festival. 

 

 

„Dva dny v první republice“ 
MARTINA VYMAZALOVÁ 

 

24. a 25. října se ručičky hodinek všech žáků a učitelů na Ostrčilce 

vrátily o 104 roky zpátky. Naše životní tempo se na pár hodin zklidnilo, 

na školní chodby se vrátila prvorepubliková elegance a společně jsme 

zažili několik jedinečných okamžiků. Vnímali jsme zrakem, sluchem, 

hmatem i chutí. 

 

 

 

 

Ve vestibulu školy děti reálně poznaly, jak vypadá část staré 

prvorepublikové třídy, navíc - vše si mohly osahat a vyzkoušet. Dřevo 

opět nahradilo plast, lavice byla stará a otlučená a většina dětí poprvé 

poznala, co je to ukazovátko a dřevěná tabule, která na dotyk nijak 

nereaguje. 

Na dvou místech školy jsme díky velkému zájmu o prvorepublikové 

zákusky otevřeli dvě stylové kavárny. Děkujeme kolegům, kteří donesli 

spoustu památečních drobností ze svých domovů a samozřejmě 

děkujeme i Vám, milí rodiče, za množství dobrot, které jste napekli a 

nachystali. Obojí dobovou atmosféru dokonale dokreslilo… a 

samozřejmě dětem moc chutnalo. 

 

Vrcholem dnešních zážitků byl příjezd prezidenta „tatíčka“ Masaryka. 

V tělocvičně ho čekalo velké přivítání, děti vyrobily spoustu vlaječek a 

zazpívaly mu jeho oblíbenou píseň „Ach synku, synku“ Prezident řekl 

dětem pár slov o sobě, odpověděl na všetečné otázky a díky němu toho 

zase víme o dějinách 1. republiky i jeho osobním životě o něco víc. 
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Fantastický úspěch našich 

baskeťáků a baskeťaček 
SIMONA PODEŠVOVÁ 

 

 
Ve středu 5. října 2022 se naši baskeťáci a baskeťačky zúčastnili 

velkého konferenčního finále Jr. NBA League ve sportovní hale 

Basketpoint ve Frýdku - Místku. 

Osm týmů zde bojovalo o dvě postupová místa do velkého celostátního 

finále, které proběhne v listopadu ve sportovní hale Královka v Praze. 

Naši sportovci svým vynikajícím týmovým výkonem a bojovností si  

 

 

 

 

 

zaslouženě vybojovali účast ze šedesáti týmů z celé ČR ve finálové 

osmičce v Praze. 

Poprvé za dobu konání této soutěže bude mezi osmi nejlepšími týmy 

zastoupeno i naše město Ostrava díky našim šikovným baskeťákům 

a baskeťačkám. 

Naše cesta do osmičky nejlepších nebyla vůbec jednoduchá. Po 

náročných jarních zápasech v základních kolech jsme se nejprve 

probojovali mezi 32 škol v rámci ČR a následně nás čekalo konferenční 

finále ve Frýdku – Místku, kde se bojovalo o dvě postupová místa do 

velkého finále v Praze – jedno získali žáci ze Zlína a druhé my. 

 

Bylo to pro nás o to složitější, neboť v termínu 3. - 7. října byla polovina 

našeho basketbalového týmu na adaptačním pobytu v Karlově pod 

Pradědem a nám hrozilo, že prohrajeme kontumačně – nestalo se! 

 

Poděkování patří našim skvělým akčním rodičům, kteří naše baskeťáky 

den před turnajem přivezli z adaptačního pobytu v Karlově pod 

Pradědem a následně po vítězném postupu odvezli zpět.  

Fiktivní firma 
PAVLÍNA CUNDOVÁ 

 

Stejně jako v minulých letech ve spolupráci s OA Mariánské hory, tak i 

tento rok byl nabídnut žákům druhého stupně vyšších ročníku kroužek 

Fiktivní firma. Kroužek navštěvují zejména žáci sedmých ročníku a 

jeden žák z řad devátých ročníků. Jednou měsíčně nás navštíví zkušená 

lektorka z OA paní Jeřábková, která tento předmět vyučuje studenty 

střední školy. Budeme mít možnost navštívit i tuto školu, kde se nám 

budou věnovat jak učitelé, tak i studenti a ukážou nám, jak vedou FIF 

oni na úrovni střední školy. Je to jedinečná příležitost pro ty, kteří chtějí 

OA studovat.  

 

Předmětem podnikání tento rok bude výroba přírodních mýdel. Děti 

jsou opravdu kreativní a velmi se těší, až si vyzkouší vlastní výrobu 

mýdla, prodej, tvorbu loga firmy, FB stránek, webu, katalogu apod.  

 

 

 

 

 

 
 

Vyvrcholením tohoto kroužku bude soutěž Fiktivních firem na Černé 

louce, kde se naše parta bude prezentovat, vytvoří si svůj soutěžní stánek 

a bude se snažit o co nejlepší umístění a vyhrát zajímavé ceny.  

  

mailto:lednicka@zs-ostrcil.cz


Autor: Lenka Lednická     email: lednicka@zs-ostrcil.cz 

 

 

STRÁNKA 5 

31.10. 2022  / / PONDĚLÍ / /  18. VYDÁNÍ 

Bavit se s dětmi o duševním 

zdraví a emocích má smysl 

LUCIE SVOBODOVÁ – školní psycholog 

 

Máme tu podzim, období, které stromy obléká do barev, ale duši může 

tak trochu zahalit tmavým závojem. Vstáváme za tmy, můžeme na sobě 

vnímat úbytek energie, být celkově smutnější a bez nálady. Pro osoby, 

které jsou přirozeně citlivější nebo mají sklon k úzkostem a depresím, 

může být tento čas velice zátěžový. A netýká se to jen dospěláků, ale 

samozřejmě i dětí.  

 

I proto jsme v rámci Světového dne duševního zdraví, který jsme na 

škole společně s dětmi slavili 10.10.2022, vyhlásili akci: „Děti radí 

dětem“ s nadějí, že každý je tak trošku laický psycholog. Zadání pro 

děti znělo: „Co bys poradil někomu, kdo je smutný nebo se 

dlouhodobě trápí?“ Odpovědi vymýšlely všechny děti, od těch  

 

 

 

 

nejmenších prvňáčků, kteří malovali obrázky až po ty nejstarší, kteří 

sdíleli mnohdy velmi užitečné rady. Když člověk prožívá dlouhodobý 

smutek, úzkost nebo už se u něj naplno projeví depresivní stav, často v 

tu chvíli nevidí žádné východisko, jak z toho ven. Je velmi důležité si 

připomenout věci, které nám předtím dělaly radost, co nám pomohlo 

ztratit se naplno v přítomném okamžiku a zapomenout na chvíli na 

minulost, kterou stejně nezměníme a na budoucnost, o které stejně 

nevíme, jak se nakonec vyvine. Pokud propady v náladě trvají déle než 

14 dní, kdy vnímáme, že jsme buď my sami nebo naše děti, dlouhodobě 

smutní, stojí nás značné úsilí byť jen ráno vstát z postele a začít něco 

dělat, nic ani nikdo nám nedělá radost. Není ostuda vyhledat odbornou 

pomoc. Deprese je nemoc jako jakákoliv jiná. I s dětmi se snažíme 

hovořit o tom, že pečovat o duševní zdraví, je stejně důležité jako 

pečovat o své tělo, abychom zůstali dlouho zdraví a fit.  

 

A tak mám prosbu, pokud vnímáte, že se s Vaším dítětem něco děje, 

jako rodič už jste vyzkoušeli snad vše, ale nevidíte zlepšení. Nebojte 

se na mne obrátit. Jsem tu pro Vás.  

 

Přeji, pokud možno, klidný podzim.  
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Naše „nová informatika“ 

KLÁRA BÍLOVÁ 

 

Již ve školním roce 2020 přišla do českého školství revize Rámcového 

vzdělávacího programu, ve kterém došlo k nahrazení dosavadního 

předmětu Informační a komunikační technologie a byl zaveden předmět 

Informatika spolu s novou digitální kompetencí.  

Nová kompetence nám dává možnost propojit digitální technologie skrz 

všechny předměty a rozvíjet informatické myšlení ve všech oblastech.  

Naše škola začala tímto způsobem učit již v loňském školním roce. 

Informatika je nyní po 1 vyučovací hodině zařazena v každém ročníků 

již od 4. třídy.  

 

 

Na 1. stupni je výuka zaměřená na rozvoj uživatelských dovedností a 

získání základní orientace v digitálních technologiích. Žáci se hravou 

formou učí porozumět tomu, co je to systém a vycházejí ze svých 

dosavadních zkušeností. Během roku se naučí pracovat s počítačem, 

tabletem, robotickými stavebnicemi a využívat efektivně sdílené 

úložiště a další nástroje školních účtů. Žáci se učí bádat, odhadovat, 

experimentovat a je kladen důraz právě na rozvoj informatického 

myšlení. 

Na 2. stupni se výuka zaměřuje již na širší záběr technologií a žáci se 

učí více programovat v objektově orientovaném prostředí. Momentálně 

se k výuce využívá Scratch. Naučí se pracovat opět s lego roboty, ale 

také se seznámí např. se Spherem. Seznamují se se schématy, modely, 

grafy. Zkouší si znázorňovat grafy pro funkci automatů na kávu a 

podobné úlohy. Důraz je kladen na efektivní využívání dostupných 

technologií a pochopení základních principů práce počítače a systému. 

Pro žáky je sice na začátku velkým zaskočením, že dostanou k hodině 

jen papír a tužku, ale všechny hodiny jsou chystané tak, aby je zábavnou 

formou učili dekomponovat problém a hledat řešení - je jedno, zda na 

papír nebo na monitor. 

 

 

Školní parlament 

KRISTÝNA SPÁČILOVÁ 

 

Po příjemné letní přestávce obnovil i v tomto školním roce svou 

činnost školní parlament. V září jsme se sešli v trochu jiné sestavě, 

jelikož nás zástupci loňských devátých ročníku nenávratně opustili. Na 

druhou stranu jsme mezi sebe rádi uvítali nové členy školního 

parlamentu, nejen z řad šestých ročníků. I letos nás čekají pravidelné 

schůze, na kterých se snažíme přicházet a rovněž i realizovat různé 

kroky ke zpříjemnění chvil strávených na naší škole. Rovněž nás čeká 

celá řada akcí, tematicky laděných dnů, charitativních projektů, aj.  

Již teď se těšíme na vše, co spolu letos zažijeme!  

 

 

 

Harmonogram akcí v prvním pololetí: 

10. října = Den duševního zdraví 

13. října = Suit-up den – Soutěž o nejlepší outfit 

31.října = oblečení v Halloweenské tématice 

23. listopadu = Den dvojčat 

6. prosince = Tradiční český vánoční jarmark - Dobrý skutek na 

Vánoce (Sbírka pro útulek Ostrava) 

1.-20. prosince = Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 

 

Většina akcí je pořádána v rámci tohoto projektu: 

https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola 
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Barevný podzim ve školní 

družině 
PAVLA BEŇOVÁ 

 

Podzim v naší družince jsme si užili se vší parádou.  Započali jsme jej 

celodružinovým projektem s názvem ,,Oživení školní zahrádky“. V 

tento den jsme se proměnili v zahrádkáře a zahradnice.  

 

 
Každý si přišel na své. Děti vyráběly z plastů květináče, do kterých poté 

sadili macešky. Na školní zahrádce někteří také pleli trávu, sadili 

rostlinky a uklízeli.  Abychom tento den neopomněli sportování, paní 

vychovatelky vymyslely pro děti slalom s kolečky a soutěž o 

nejrychlejšího ,,sekače“ trávy. A že to byla podívaná! Po sportovních 

aktivitách jsme si ještě povídali o sezónní zelenině, bylinkách a 

žížalkách v kompostu. Počasí nám přálo a všichni jsme se skvěle bavili. 

 

 
 

V průběhu měsíce mělo každé oddělení napilno a bavilo se podle svého. 

Někteří z nás pekli štrůdly v naší nové kuchyňce, navštívili jsme 

Minikino Kavárnu, vyráběli jsme z přírodnin, které jsme našli venku. 

Připravovali jsme se na projektový den První republika, vyráběli jsme 

pompony a užívali si hezkého počasí na našem multifunkčním školním 

hřišti.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Na konci měsíce se hrál turnaj ve fotbale Ostrčilka Cup ŠD. Navštívili 

nás fotbaloví rozhodčí pan Petr Čecháček a pan Tomáš Ham. Celý turnaj 

jsme započali státní hymnou a po velkolepém zahájení se děti pustily do 

turnaje. Turnaj to byl velmi napínavý a každý si přišel na své. Některé 

děti se proměnily na fotbalisty, někteří na roztleskávačky a díky 

fanouškům se vytvořila neskutečná atmosféra. Vítězové si odnesli 

pohár, zúčastnění sladkou odměnu a diplom. Rozhodně toto sportovní 

odpoledne nebylo naposledy. 
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Také vám přijde k neuvěření, že již teď píši o adventním období? 

 

Ale je tomu skutečně tak. Předvánoční čas se nezadržitelně blíží a my 

se ho opět chystáme zpříjemnit nejen nám všem ve škole, dětem v 

mateřské škole, žákům i rodičům, ale také lidem, které sice neznáme, 

ale tušíme, že naše malé úsilí jim může udělat velkou radost. 

Mám na mysli zapojení se do charitativních sbírek, které se už stalo 

běžnou součástí našich školních předvánočních aktivit.  

 

Těší nás, s jakou chutí se naši žáci do charitativních akcí zapojují, čímž 

dokazují, že jim není lhostejné pomáhat těm, kteří to potřebují. A my je 

v tom rádi podpoříme. 

Už potřetí jsme se registrovali do sbírky dárků pro děti Krabice od bot 

organizovanou Diakonii ČCE. Zde se můžete o projektu dozvědět více:  

O Krabici od bot. 

 
 

V loni jsme se poprvé zapojili rovněž do přípravy dárků pro babičky a 

dědečky v domovech seniorů Balíček pro radost. Mile nás překvapilo, s 

jakou chutí a v jakém rozsahu se naši žáci této sbírky zúčastnili, proto 

jsme se rozhodli ji letos zopakovat. 

 

A jak obě akce budou ve škole probíhat? Žáci i děti v naší MŠ se 

dohodnou se svými vyučujícími, zda a do které z obou sbírek se chtějí 

zapojit. Třída pak společně připraví dárky podle návodů a doporučení 

organizátorů a uloží je pod vánoční stromeček v recepci školy. Krabice 

od bot od 1. do 3. prosince a Balíček pro radost ve dnech od 7. do 9. 

prosince. 

 

Vážení rodiče, děkujeme, že nás v těchto akcích podpoříte. 

 

 

 
V adventním období ale myslíme i na vás, rodiče, prarodiče a všechny 

přátelé Ostrčilky! Rádi se s vámi ve škole potkáme na předvánočním 

školním jarmarku. Máme velkou radost, že ho po třech letech můžeme 

opět uspořádat. Dovolte mi, abych vás tedy jménem celé školy všechny 

touto cestou pozvala. 

 

Tak tedy 6. prosince odpoledne, ve škole, před školou…: 

TRADIČNÍ ČESKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. 

 

Těšit se můžete na workshopy, prodej adventních dekorací, dárků, 

občerstvení, psaní dopisu Ježíškovi, vystoupení našich žáků a na mnoho 

dalšího …. a my se budeme těšit na setkání s vámi…a možná přijde i 

Mikuláš.      
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