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OSTRČILKA NEWS 20 
ERASMUS + – UČÍCÍ SE UČITELÉ – EXKURZE DO CENTRA 

PYRAMIDA – PARLAMENT JEDE DÁL – NOVINKY ZE ŠKOLKY A 
DRUŽINY – CESTA ZA POZNÁNÍM  

Co se dělo o pololetních 

prázdninách? 
LENKA LEDNICKÁ 

 

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, přátelé naší školy, 

 

začalo nám druhé pololetí a pro vás, naše žáky, byly o jeden den delší. 

Důvod byl prostý. Museli jsme se postarat o prostory naší školní 

kuchyně a jídelny, které již nevyhovovaly požadavkům krajské 

hygienické stanice, a tak jsme se pustili do malování. Vyměnili jsme 

také koberec, tedy čistící plochu, a to s cílem zajistit na další pololetí 

bezproblémový provoz, který bude splňovat všechny hygienické 

požadavky.  

 

 
 

Také proběhla výměna přípravných desek v naší mateřské škole. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 2. a 3. února proběhla také školení našich pedagogických 

zaměstnanců.  

Naše vychovatelky a asistentky pedagoga objevily možnosti nových 

digitálních pomůcek. Na dalších školeních, které budou mít v tomto 

pololetí se budou učit je využívat právě s dětmi. 

 

 
A naši učitelé?  

Opět zasedli do lavic. Navazujeme v rámci zavádění formativního 

hodnocení na naší škole na důležitou oblast vzdělávání, kterým je 

RWCT (reading and writing for critical thinking) aneb čtením a 

psaním ke kritickému myšlení.  

Základem výuky podle programu Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení je třífázový model procesu učení, který tvoří evokace, 

uvědomění si významu informací a reflexe (E – U – R). Z této sekvence 

se skládají vyučovací jednotky. Může se opakovat několikrát za hodinu, 

nebo může zabrat několik vyučovacích hodin. 

Pro každou z uvedených tří fází učení lze použít nejrůznější vyučovací 

metody. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení disponuje 

opravdu velkou zásobou rozmanitých metod. Model E – U – R můžeme 

aplikovat na jakékoliv učivo. Zvláště počáteční mapování toho, co už 

žáci o daném tématu vědí, umožňuje učiteli soustředění na důležité 

informace a problémy. Žáci také nezažívají nudné chvíle při učitelově 

výkladu o věcech, které nedávno probírali s jeho kolegou nebo je znají 

odjinud. V hodině jsou tak aktivní především žáci.  Učitelova činnost se 

soustřeďuje do fáze přípravy na vyučování (např. musí shromáždit texty 

pro žáky). V samotné hodině působí spíše jako organizátor činností, 

průvodce a pomocník. 

A kdo nás školil? Odborníci v oboru, manželé Kynclovi. Chcete-li i vy 

se dozvědět více, neváhejte se podívat na jejich webové stránky zde. 

 

Těším se, že v dalších číslech Ostrčilka news vám budu moci ukázat 

konkrétní příklady z hodin našich “učících” se učitelů. 
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ERASMUS + první partner je 

ze Švédska  

PETRA LEXOVÁ 

 

První setkání face to face je klíčovým momentem pro úspěšný start 

každého partnerství. V osobním životě, ve světě obchodu a také v 

Erasmu+ (programu Evropské unie na podporu vzdělávání). Jedno 

takové důležité setkání nás velmi brzy čeká. 

Před několika týdny jsme totiž navázali kontakt se školou ve švédském 

Sundsvallu. Od prvních opatrných emailů a jednoho zdvořilého online 

setkání jsme se od té doby posunuli viditelně vpřed a 26. února tak do 

Švédska odlétá trojice našich učitelů na tzv. přípravnou návštěvu. Před 

sebou budou mít řadu úkolů - projednání všech detailů několikaleté 

spolupráce, seznámení se švédskými kolegy, zkrátka důkladně 

„zmapovat terén“! Protože záhy nato budou do Sundsvallu vysíláni další 

učitelé, tentokrát proto, aby sledovali zahraniční pracovní postupy a 

metody a ty nejlepší pak aplikovali ve svých hodinách.  

 

 

 

 

 

 

To nejzajímavější by pak mohlo nastat v září příštího školního roku, kdy 

do Švédska vyjede skupina 15 žáků naší školy a v Sundsvallu stráví celé 

dva týdny.  

 

Ovšem nepředbíhejme, přípravná cesta je teprve před námi! 

 

 

Mezinárodní den 

bezpečnějšího internetu 2023 

aneb „Společně za lepší internet“  

KLÁRA BÍLOVÁ 

 

Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní den, který se připomíná ve 

více než 180 zemích po celém světě vždy druhé únorové úterý. Letos 

připadl tento den na 7. února 2023. 

 

Od kyberšikany přes sociální sítě až po digitální identitu si každý rok 

Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících 

online problémech.  

 

 

 

 

Žáci 4.A a 4.B se touto tématikou zabývali v rámci hodiny IT. Během 

této hodiny si poslechly kyberpohádku O nezbedných kůzlátkách, která 

je k dispozici k volnému využití na stránkách: www.kyberpohadky.cz. 

Hlavním tématem této pohádky byla ochrana osobních údajů a 

zabezpečení přístupu heslem. Po poslechu pohádky vedli žáci diskuzi 

na témata: Které věci si musíme chránit? Jak vytvořit bezpečné heslo? 

Podle čeho vlk v pohádce věděl, kam má jít?  

 

 

Žáci ve 4.A nakonec stihli ještě aktivitu Co najdeme na internetu? Díky 

této činnosti si žáci uvědomili, co vše můžeme na internetu najít - 

písničky, videa, obrázky, fotografie, hry, mapy, předpověď počasí, 

zprávy, jízdní řády, zboží.  
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Cílem bylo, aby žáci pochopili, že jakmile něco přilepíme na papír, už 

to nejde zcela sundat a že stejné je to se vším na internetu. Jakmile na 

něj něco vložíme, již se nám to nepodaří úplně odstranit. 

 

 

 

Za hladký průběh moc děkuji třídním učitelkám J. Hyplové a Z. 

Nagyové, které pomohly zrealizovat projekt i přes mou nepřítomnost. 

Děti tak díky nim o aktivity nepřišly! 

 

 

Exkurze do centra Pyramida 
 GABRIELA CHUPÁČOVÁ, KATEŘINA NIKELOVÁ 

 

V rámci rozvoje kariérového poradenství na naší škole se snažíme 

aktivně pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme 

si vědomi toho, jak důležité životní rozhodnutí na naše svěřence čeká. 

A ačkoli je před nimi teprve volba školy střední, snažíme se společně 

s našimi žáky dívat se i dále do budoucnosti – za horizont.  Studium na 

univerzitě je prozatím ještě v nedohlednu. Přesto jsme se rozhodli 

společně s centrem Pyramida připravit exkurzi, protože si 

uvědomujeme, jak náročné je studium pro žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami, a často v rozhodnutí, kam dál po škole, hraje 

roli strach a různé obavy.  

Tak jako podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami my 

na základní škole, stejně je jim poskytnuta podpora na univerzitách a 

vysokých školách. Společně s Ostravskou univerzitou, se kterou 

spolupracujeme, jsme se rozhodli, že chceme ukázat našim žákům další 

možnosti při volbě povolání. A také jsme je chtěli ujistit o tom, že se 

nemusí bát ani studia na vysoké škole.  

V úterý 7. února naši žáci 7. a 8. ročníků navštívili Centrum Pyramida 

na Ostravské univerzitě. Nabídku k návštěvě tohoto specializovaného 

pracoviště přijaly také dvě zástupkyně z řad rodičů, což nás nesmírně 

potěšilo.  

 

Na místě nás přivítala Ing. Kateřina Žvaková, která nám ukázala zcela 

nové prostory Centra a podrobně nás seznámila s tím, co všechno 

Pyramida svým studentům nabízí. Během diskuse byly zodpovězeny 

mnohé otázky, které si připravili naši účastníci. V rámci exkurze si žáci  

 

 

 

 

mohli vyzkoušet také konkrétní pomůcky, s nimiž klienti Centra 

pracují. Poté jsme se přesunuli do univerzitního OUshopu, kde na nás 

čekaly zajímavé knihy a publikace.  

Návštěva Centra Pyramida byla pro naše žáky velmi inspirativní a 

motivující a také naše svěřence přesvědčila, že studium na vysoké škole 

pro ně určitě není tabu. Pevně věříme, že exkurze na toto pracoviště se 

stane pro naši školu příjemnou každoroční událostí. 

 

Co je Pyramida? 

Ostravská univerzita považuje za jednu ze svých priorit podporu 

studentů se specifickými potřebami a již několik let pomáhá vyrovnávat 

příležitost ke studiu uchazečům a studentům s různými druhy 

zdravotních postižení či znevýhodnění. 

Centrum Pyramida vzniklo v akademickém roce 2008/2009 a v 

současné době podporuje více než 200 registrovaných studentů se 

specifickými potřebami. 

Jako celouniverzitní zařízení poskytuje odborný poradenský, technický 

a terapeutický servis na všech fakultách Ostravské univerzity. Svou 

činnost zaměřuje také na akademické a neakademické pracovníky, 

kterým poskytuje odborné poradenství, konzultace a praktické 

workshopy zaměřené na to, jak pracovat s těmito studenty. 

 

 

Pro koho tady Pyramida je? 

Referenti a koordinátoři pomáhají osobám se zdravotním postižením, 

znevýhodněním nebo omezením vyžadující zohlednění při studiu. 

Pomáhají překonávat negativní důsledky zdravotního postižení 

souvisejícího s bariérami v oblasti vysokoškolského vzdělávání. 

Dveře Ostravské univerzity tak mají otevřené studenti se zrakovým, 

sluchovým a pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, 

poruchami autistického spektra a psychickým či chronickým 

onemocněním včetně narušených komunikačních schopností. 
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Parlament jede dál… 
TEREZA VRÁBLOVÁ 

 

Pololetí je prostor pro bilancování a hodnocení. Stejně tomu tak bylo i 

v našem školním parlamentu … a že bylo co! 

Na poslední schůzce prvního pololetí jsme se rozloučili s pí Spáčilovou, 

která se vydala vstříc dalším životním výzvám a zároveň jsme se 

seznámili s novou dospělou tváří, která se s námi vrhne do práce - pí 

Vráblovou. 

 

 
Parta z parlamentu to však vůbec nemá lehké, jedná se o zástupce ze tříd 

napříč druhým stupněm, a proto setkání mimo schůzky během 

náročného školního dne je jen minimální. V letošním roce tak nejvíce 

vztahy stmelila třeba přespávačka či souboj v Laser game.:-) Jako u 

všeho, co děláme, je třeba mít cíl, za kterým jdeme, a to náš parlament 

má! 

 

 
Společné schůzky jsou vždy nabité informacemi, nápady na zlepšení či 

plánování akcí. A tak i konec ledna již byl ve znamení práce! První akcí 

v novém pololetí byl den Šílených účesů, který proběhl v polovině 

února. 

 
Parlamenťáci však pracují i na trvalejších možnostech pro spolužáky, a 

proto se 20. února setkali na školení k participativnímu rozpočtu. V 

loňském roce díky tomuto projektu obohatili školní chodby o stolní 

fotbálky. Moc se těšíme na letošní nové nápady, které by zase školu 

mohly udělat příjemnější. 

 

 
Dalším bodem setkání bude naplánovat projektový den DEN PRVNÍ 

POMOCI pro mladší spolužáky, díky finančním prostředkům, které se 

zástupců ŠP podařilo získat, bude mít akce určitě skvělé zázemí. V 

hlavách našich parlamenťáků již plynou nápady na stanovistě s úkoly, 

které tuto tématiku dětem přiblíží.  

 

Držte nám palce! 

 

 

 

Soutěž Hledáme nejlepšího 

mladého chemika ČR 

JANA DLOUHÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos se žáci naší školy už po 11. přihlásili do soutěže Hledáme 

nejlepšího mladého chemika ČR. 

Ve školním kole, které proběhlo v říjnu, byly vybrány 3 nejúspěšnější 

řešitelky - Mane Poghosyan, Sofie Vrublová a Saša Gattnarová. 

 

Tyto žákyně 9. ročníku postoupily do krajského kola a Mane se svým 

krásným 10. místem postoupila do regionálního kola. I tam se ji vedlo 

velmi dobře, vybojovala si 12. místo. Toto kolo se konalo v laboratoři 

SPŠCH v Ostravě Zábřehu a soutěžící museli prokázat i praktické 

dovednosti. 

Na postup do celostátního kola to sice nestačilo, protože postoupilo jen 

5 nejlepších, ale i tak Mane prokázala hluboké vědomosti, pevné nervy, 

píli a chuť se něco nového naučit. 

Tímto svým umístěním taky důstojně reprezentovala naši školu.  
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Cesta za poznáním 
OLGA MALOHLAVOVÁ 

 

Od října tohoto školního roku je otevřen přírodovědný kroužek pro žáky 

sedmých tříd. Děti jsou rozděleny do dvou skupin (A a B) a každé 

pondělí se v činnosti střídají. Využíváme nově zrekonstruované třídy na 

výuku přírodních věd a také badatelskou místnost, která je vybavena 

novými přístroji a pomůckami. 

První blok jsme věnovali mikroskopování, kdy se děti naučily s 

mikroskopem pracovat a vytvářet své vlastní preparáty. Nyní se 

věnujeme chemickým otázkám, zkoumáme vodu, měříme pH a 

zkoušíme různé efektní pokusy… 

O veškeré naší práci vedeme záznamy, vytváříme protokoly, fotíme a 

filmujeme. 

 

 

 
Zájem o kroužek byl a je velký. Jelikož nás není plná třída, tak si všichni 

všechno vyzkouší. 

 

Těšíme se na další práci 

 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

A je to tady! 
PAVLA BEŇOVÁ 

 

Ptáte se co?  Krásné počasí! Jaro sice ještě neklepe na vrátka, ale my 

jsme rádi, že se počasí umoudřilo a můžeme pomalu začít s venkovními 

aktivitami, na které se všechny děti celou dobu těší. Všichni tajně 

doufáme, že nám mrazivá zima dá co nejdřív ve městě vale, zůstane si 

raději na horách a my si můžeme pomalu začít vychutnávat aktivně 

pobyt venku.  Den se nám konečně prodlužuje a celé to počasí začíná 

být veselejší. 

 
 

 

Zimní období jsme trávili spíše  v družině, nicméně jsme nezaháleli. Z 

velkolepých akcí, které se nejen dětem, ale i paním vychovatelkám moc 

líbily, můžeme zmínit Družina má talent, která se skládala ze dvou kol. 

Nejprve jsme si v každém oddělení udělali s dětmi ,,předkolo”. V každé 

třídě jsme vybrali 2 až 3 zástupce, kteří se utkali v prvním kole. První 

kolo bylo rozděleno na českou a bilingvní část. Postoupit z každého 

oddělení mohlo jen jedno číslo. O týden později už jsme jeli naostro. 

Sešla se odborná porota plná celebrit a mohlo se začít. Můžu hrdě říci, 

že všechny čísla byla naprosto skvělá a o zábavu nebyla nouze.  Žáci 

vystoupili se zpěvem, tancem, bojovými sporty, parkurem a dokonce i 

s uměním origami.  Porota to neměla vůbec jednoduché. Po dlouhém a 

těžkém rozhodování se na 1. místě umístila slečna Amálka Lindovká se 

svou  lidovou písničkou Voda voděnka, druhé místo obsadili judisti 

Štěpánka Dvořáčková a Štěpán Gongala. Třetí místo bylo pro porotu 

opravdový oříšek a nakonec se rozhodla udělit třetí místa dvě.  Na třetím 

místě se tedy umístily děvčata Kačenka Dokoupilová s Magdalenkou 

Žídkovou se zpěvem a hrou na flétnu. Další třetí místo si vybojovaly 

žákyně  Tonička Wolfová s Klaudií Škarkovou a svým tancem.  Celou 

talentovou show zakončila se svým vystoupením  taneční skupina 

Wednesday.  
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O pár dnů týdnů později usedla odborná porota znovu. A to ku 

příležitosti jiné soutěže. Pěvecká show byla také celodružinová akce, 

kde se sešli zpěváci a zpěvačky ze všech oddělení. Na prvním místě se 

umístila děvčata Zuzanka Dvorská a Charlotte Gurbalová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo tyto celodružinové akce jsme se nenudili ani v odděleních. Zašli 

jsme si do Minikina Kavárna na Kocoura v botách, pekli jsme pizzu, 

hráli si na masážní a kosmetický salon, módní návrháře, pořádali turnaje 

a posilovali imunitu v podobě vlastnoručně vyrobeného pomerančového 

džusu. Pokud byl sníh, stavěli jsme sněhuláka, jezdili na lopatách a hráli 

různé sněžné hry. 

 

Od února každou středu ve spolupráci s naší mateřskou školkou 

pořádáme pro naše žáky kurzy keramiky. Jsme moc rádi, že jsme v 

našich řadách našli nadanou lektorku paní vychovatelku Klárku, která 

řemeslu díky jejímu tatínkovi skvěle rozumí. Tyto kurzy budou probíhat 

celé druhé pololetí a určitě se dostane na všechny. Výrobky necháváme 

vypálit v naší MŠ, která se pyšní keramickou pecí. 

A co nás ještě čeká? V době masopustu vyrábíme výzdobu a radujeme 

se z tohoto času. V plánu máme samozřejmě také masopustní rejdění v 

podobě družinového karnevalu, které se uskuteční v pátek 24. 2. 2023.  

Jelikož se nás vychovatelek vzdělávací politika také týká a i naše školní 

družina je srozuměna se strategií 2030, nezahálíme a podstupujeme 

intenzivní školení. Školení našich vychovatelek je zaměřeno na 

robotické pomůcky, kterými naše školní družina a badatelský koutek již 

disponuje. Za sebou máme již celou škálu školení a těšíme se, až 

budeme naše nabyté zkušenosti předávat našim žákům. Jedná se 

převážně o pomůcky, kdy se dětí učí pomocí různých didaktických her, 

např. Bee-Bootů, Lego robotiky a spoustě dalšího. 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

Akce „  burger“ 

ŠÁRKA KALOČOVÁ 
 

Minulý měsíc proběhla ve školní jídelně famózní akce „NABUŠENÝ 

BURGER“.  

Úspěch byl velký u dětí i dospělých. Splnili jsme přání našich malých i 

velkých strávníků, které v petici žáků znělo jasně: „MILÁ PANÍ 

KUCHAŘKO, JEDNOU BYCHOM SI PŘÁLI NA OBĚD BURGER 

A HRANOLKY!“ 

Byla to pro nás velká výzva, kterou jsme zvládli díky pomoci a 

spolupráce šéfkuchaře Davida Valíčka.  Celá akce se vyvedla na 1*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento měsíc nezahálíme a s kuchařským týmem a opětovnou podporou 

Davida Valíčka chystáme další překvapení pro děti z mateřské školy i 

žáky základní školy. 

 

 

 

 

 

 

23.2. 2023 se na všechny naše strávníky budeme opět těšit a 

připravíme tyto dobroty: 

 

SVAČINKA MŠ:  TROPICO RÝŽOVÁ KAŠE S KOKOSEM A 

MANGEM 

OBĚD:  BRAMBOROVÁ POLÉVKA SE ZELENINOU          

A VEJCEM 

POMALU PEČENÁ VEPŘOVÁ KRKOVIČKA, 

BATÁTOVÉ PYRÉ, PETRŽELOVÉ 

BRAMBŮRKY, BLANŠÍROVANÁ BROKOLICE 

 

SVAČINKA MŠ: BABA GANUŠ, TYČINKY Z ARABSKÉHO 

CHLEBA 

 

 

Věříme, že se vše povede a nezklameme vás!  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Novinky ze školky 

HANA STŘELÁKOVÁ 

 

Nový rok jsme v mateřské škole zahájili velice aktivně. Po návštěvě Tří 

králů, nás čekalo několik divadelních představení. Společně jsme se 

vydali do Divadla loutek a u nás ve školce jsme přivítali Balónkového 

klauna. Předškolní děti pak vyrazily za pohádkou do kina Cinestar a 

mladší děti do Dolní oblasti Vítkovice do interaktivní dětské herny a na 

vzdělávací programy. 

Na přelomu ledna a února pořádala mateřská škola lyžařský kurz pro 

předškolní děti. Lyžařský výcvik se konal na Skalce a zúčastnilo se ho 

celkem 40 nadšených malých lyžařů. Děti jezdily na svah od pondělí do 

pátku v odpoledních hodinách a celý lyžařský kurz, včetně sněhových 

podmínek, se nám skvěle vydařil! 

 
 

V únoru se děti nejvíce těšily na Masopust a Kloboukový karneval. Ten 

se v letošním roce po několikaleté přestávce opět organizoval nejen pro 

děti, ale také pro jejich rodiče a sourozence. Karnevalové veselí bylo 

opravdu velkolepé a prostor společenského sálu ve Středisku volného 

času Ostrčilova nám pro obrovský zájem a účast téměř nestačil. O 

zábavu a program karnevalu se postaralo duo Veverka Terka a Myška 

Klárka z divadelní společnosti Ententýky a všechny děti – princezny, 

rytíři, superhrdinové, kočičky, indiáni a piráti – si soutěže, úkoly a 

tanečky patřičně užily. Pro všechny děti bylo připraveno sladké 

překvapení v podobě výborných tvarohových koláčků, které dětem 

darovalo pekařství Semag, občerstvení a na závěr také bohatá tombola. 

A jelikož se ke karnevalovému a masopustnímu maškaření přidali také 

rodiče, byl zvláštní cenou (úžasným dortem) oceněn také nejnápaditější 

a nejoriginálnější klobouk Kloboukového karnevalu.  

 

 

V únoru se s dětmi také věnujeme vzdělávacím workshopům, 

projektovým dnům a výukovým programům. V DOV navštěvujeme 

vzdělávací programy pro předškolní děti a zajímavou a hravou formou 

se seznamujeme se světem kolem nás. Pokusy a objevy nás provází 

poznáním barev, vody, řemesel. V prostorách našich tříd se pak formou 

projektových dnů seznamujeme s nejrůznějšími robotickými hračkami, 

programovatelnými pomůckami a stavebnicemi a učíme se základům 

robotiky pro nejmenší. Pořád je co objevovat, zkoušet a zkoumat…jsme 

přece v mateřské škole! 
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