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Motto: „Neumíš-li, uč se. Máš-li pochybnosti,  
zeptej se.“ 

 
Vážení rodiče a přátelé školy, 
 
Také v letošním školním roce navazujeme na dobrou tradici a 
vydáváme pro Vás školní Zpravodaj. Poslouží Vám jako zdroj 
informací o naší škole a usnadní Vám styk se školou. Informace, které 
Zpravodaj obsahuje, jsou v souladu s platnými zákonnými normami. 
Chci Vás rodiče ujistit, že vytváříme Vašim dětem ve škole podmínky 
pro úspěšnost a spokojenost. Máme zájem na tom, aby děti chodily do 
školy rády a bez stresů. Velký důraz v naší výchovné práci klademe na 
prevenci negativních jevů, prevenci projevů vandalství, brutality, 
šikanování mezi žáky, závislosti na návykových látkách a jiných 
nešvarů. 
Žádný pedagog se neobejde bez spolupráce s rodiči. Vaši pomoc 
potřebujeme zejména v době mimoškolní, kdy už je vliv školy oslaben. 
Přestože se negativní jevy objevují převážně v mimoškolní době, 
hluboce se dotýkají i školy. Velmi Vás proto, vážení rodiče, žádám o 
Vaši pomoc a spolupráci se školou. My učitelé, stejně jako Vy rodiče, 
chceme z dětí vychovat slušné lidi. Zajímejte se proto o to, s kým dítě 
kamarádí, jak tráví svůj volný čas. Veďte je k činnosti, podněcujte 
pestrost zájmů. Buďte prosím ve výchově důslední, jen tak něčeho 
dosáhnete. Ne tělesné tresty a zákazy, ale organizování volného času, 
zájem o vše, co dítě dělá a hlavně potom komunikace s dítětem je 
nesmírně důležitá a potřebná. Vše, co do svého dítěte vložíte, se Vám 
jednou bohatě vrátí. 
Přeji Vám i Vašim dětem krásný, úspěšný a pohodový školní rok 
2013/2014. 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Seznam pracovníků 2013/2014 
 

Ředitel školy:   Martin Pail  
Zástupkyně ředitele: Blanka Blahutová 
Výchovný poradce:  Dagmar Celtová 
Metodik prevence:  Halina Chlebková   

Třídní učitelé 
1.A Jana Harenčíková 
1.B Jana Šindelová 
2.A Yveta Klodová 
3.A Lenka Zaorálková 
3.B Blanka Minaříková 
4.A Anna Vařeková  
4.B Marcela Tašková 
5.A Vladimíra Hýlová 
5.B Bohdana Suchá 
6.A Halina Chlebková 
6.B Andrea Podrygalová 
7.A Ivona Rusnoková 
7.B Jana Přinosilová 
8.A Renáta Sýkorová 
9.A Anna Surmová 
9.B Taťána Pavlicová 
9.C Marie Mikolajková 
 
 
 
Netřídní učitelé    Vychovatelky školní družiny 
 
Jitka Hlavicová    Žaneta Gryžbonová 
Klára Kubalová    Šárka Hellali 
Jan Straka     Jana Sikorová, ved. vychovatelka 
Petr Vacula     Vlasta Vnoučková 
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Vedoucí školní jídelny 
Vlasta Otmarová 
     
Kuchařky 
Naděžda Bílková 
Eva Davidová 
Jana Kolářová 
Lenka Švrčková 
 
   

Referent školy    
Zdeňka Sysalová    
      
Sekretářka školy    
Šárka Martincová    
 
 
      
Vedoucí správního útvaru 
Petr Mazur 

Správní zaměstnanci 
Yveta Fikáčková 
Martina Kavanová 
Jana Konvičková 
Alena Kreuzová 
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Organizace školního roku 2013/2014 
 
Začátek školního roku 2013/2014: pondělí 2. září 2013 
 
Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2013 
 
Vánoční prázdniny: od soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 
2014, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 
 
Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2014 
 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2014 
 
Jarní prázdniny: od pondělí 10. února do pátku 16. února 2014 
 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014 
 
Ukončení druhého pololetí: pátek 27. června 2014 
 
Hlavní prázdniny: od soboty 28. června do neděle 31. srpna 2014 
 
Zahájení školního roku 2013/2014: pondělí 1. září 2014 
 
Termíny třídních schůzek:  úterý 5.11. 2013 

úterý 15.4.2014 
 

Termíny konzultací:   úterý 7.1. 2014    
úterý 27.5. 2014 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník: úterý 17.9. 2013 
 
Pedagogické rady:   úterý 5.11.2013  
     úterý 21.1. 2014 
     úterý 15.4.2014 
     úterý 17.6.2014 
 
Den otevřených dveří:  úterý 7.1. 2014 
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Den otevřených dveří 

V úterý 7. 1. 2014 se na naší Základní škole Mitušova 16 
v Ostravě-Hrabůvce otevřou dveře všem dětem a jejich rodičům, kteří 
chtějí poznat, jak škola vypadá, jak funguje, jak je vybavena, co 
všechno žákům nabízí. 

Během vyučování (9.00 – 13.30) budou mít zájemci možnost se 
podívat na výuku ve třídách, v aule, v tělocvičně, mohou si prohlédnout 
moderně a funkčně vybavenou učebnu fyziky a chemie, počítačovou 
učebnu, učebnu hudební výchovy, cvičnou kuchyňku pro žáky, dílny. 
V prvním ročníku se začínají žáci učit jazyk anglický, jako druhý cizí 
jazyk si mohou žáci zvolit v sedmém ročníku francouzštinu, ruštinu 
nebo němčinu. Pořádáme zahraniční studijní jazykové pobyty. 

Rádi vám ukážeme, s jakými didaktickými pomůckami učitelé 
pracují, budete si moci prohlédnout, kde a za jakých podmínek se žáci 
stravují. 

V odpoledních hodinách ( 13.30 – 17.00) uvidíte, jak pracuje 
školní družina, která také nabízí kroužky i pro rodiče s dětmi. Zájemci 
si mohou zhotovit svůj vlastní výrobek v keramické dílně, kde děti mají 
k dispozici i hrnčířský kruh. Přímo v akci uvidíte i činnost dalších 
kroužků, jejichž seznam a další informace o naší škole najdete na 
www.zsmitusova16.cz. 

 Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Přehled oprav a změn 
 
 Opravy a změny, které byly  provedeny ve školním roce 
2012/2013:  
-oprava sociálního zařízení v mateřské škole oddělení Kočička 
v celkové částce 240 000.- Kč 
- výměna oken v mateřské škole oddělení Kočička v celkové částce  
219 000.- Kč 
- byla vymalována školní kuchyň základní školy a strop v aule základní 
školy 
-škola zakoupila další interaktivní tabuli, již devátou, pro mateřskou 
školu, nákup byl realizován z účelové dotace Statutárního města 
Ostrava 
-na školním hřišti byl postaven plot, aby bylo zamezeno vandalům ničit 
školu 
-výměna podlahové krytiny v kabinetě školní družiny a v keramické 
dílně 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co chystáme ve školním roce 2013/2014 
 

 Rád bych vás informoval, co chceme opravit, změnit a v čem 
chceme i nadále pokračovat ve školním roce 2013/2014. 
- připravit „Den otevřených dveří“ 
- připravit „Den Země“  
- zorganizovat pro školy v Ostravě a blízkém okolí soutěž v anglickém 
jazyce 
- připravit vystoupení dětí ke „Dni matek“ 
- připravit od listopadu přípravku pro děti předškolního věku pod 
vedením speciálního pedagoga 
-po realizované revitalizaci postupně vymalovat celou školu 
-opravit rozvody tlakové vody 
-postupně ve všech třídách vyměnit staré a již nevyhovující dřevěné 
tabule za nové keramické 
-usilovat o získání mimorozpočtových finančních prostředků na nákup 
učebních pomůcek  

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Jak omlouvat nepřítomnost dítěte 
 

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování jen v 
nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na dobu 
mimo vyučování. Po absenci je žák povinen nejpozději do dvou dnů 
předložit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti slouží 
výhradně omluvný list v žákovské knížce. Rodiče jsou povinni sdělit 
škole důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 72 hodin od 
počátku absence (lze i telefonicky). Žák po nástupu do školy 
předloží důvod své absence – písemnou omluvenku nejpozději do 
dvou dnů. V opačném případě budou zameškané hodiny posuzovány 
jako neomluvené. Mimořádná omluvení žáků z rodinných důvodů 
povoluje na jeden až dva dny třídní učitel. Žádost o uvolnění dítěte na 
dobu delší než dva dny si rodiče vyzvednou v kanceláři školy. 
Hlavním důvodem pro uvolnění žáka je zdravotní doporučení dětského 
lékaře. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole neomlouvá. 
Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto 
postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny posuzovány jako 
neomluvené s následnými kázeňskými postihy.  
V souladu s metodickým pokynem č. 10 194/2002-14 bude škola v 
individuálně stanovených případech (především v případě časté 
nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) 
oznamovat tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
Opakovanou neomluvenou absenci oznamuje škola přestupkové 
komisi při odboru školství ÚMOb Ostrava-Jih. 
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Jak postupovat při ztrátě 
 

Žáci jsou připojištěni proti krádežím v pojišťovně Kooperativa. Ztrátu 
žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den následující) 
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. 
Postižený si vyzvedne v kanceláři školy "Protokol o úhradě škody", 
který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 dnů od zjištění 
události. 
 
 

 
  
 

Jak postupovat při školním úrazu 
 

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který se 
stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných 
školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje 
absence více než jednodenní, je třeba sepsat "Protokol o úrazu", který 
by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně 
odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat. 
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 Konzultační hodiny výchovného poradce 
 

Čtvrtek 11.00 – 11.40 hod. 
Jindy po předchozí telefonické domluvě  
na 596 716 504, 739 209 214. 
email: celtova@zsmitusova16.cz 
 

                                                                        Mgr. Celtová Dagmar 
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Školní řád pro nakupování obědů 
 

1. Prodej obědů na následující měsíc bude prováděn 2 pracovní 
dny před koncem stávajícího měsíce. 

2. V ostatní dny je možno koupit obědy pouze od 7:00 do 8:00 
hodin. 

3. Odhlášené obědy budou převáděny a účtovány v dalším měsíci. 
4. Při ztrátě stravovací karty nebo žetonu musí strávník ihned 

ztrátu nahlásit vedoucí školní jídelny a zakoupit si kartu nebo 
žeton znovu. 

5. Stravovací karta stojí 50,- Kč, stravovací žeton 150,- Kč. Při 
ukončení stravování ve školní jídelně se peníze za kartu nevrací, 
za nepoškozený žeton vrátíme 90 Kč. 

6. Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 11:30 do 11:45 
a potom také od 13:45 do 14:00.  

7. Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 119 v pozdějším znění se 
uskutečňuje stravování žáků v době výuky ve škole. Podle 
vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4 se považuje první den 
nepřítomnosti žáka za pobyt žáka ve škole. Žák má nárok na 
dotovaný oběd a hradí pouze náklady za potraviny.  

8. Další dny nepřítomnosti ve škole již nemá nárok na dotovaný 
oběd a je povinen stravné odhlásit. Pokud oběd neodhlásí, 
musí pak uhradit celkové náklady na přípravu jídla. Celkové 
náklady na přípravu oběda činí v naší ŠJ 59.- Kč. Pokud žák 
nebude řádně odhlášen od druhého dne nepřítomnosti, bude 
muset uhradit doplatek 35 Kč do celkové ceny oběda.  

9. Stravu lze odhlašovat osobně u vedoucí školní jídelny, na 
telefonu se záznamníkem číslo: 596 719 971 nebo na emailové 
adrese: jidelna@zsmitusova16.cz , a to vždy do 13.30 hodin 
na oběd pro následující den. 

 
Cena obědů pro žáky: do 10 let: 20,- Kč 
    do 14 let: 22,- Kč 
    od 15 let: 24,- Kč 
 
Stravné lze hradit i přes účet školy. Info podá vedoucí šk. jídelny. 
     

Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 
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Předcházíme závislostem a šikaně 

I v loňském školním roce jsme se zaměřili na prevenci sociálně 
patologických jevů a poskytovali naším žákům různorodou prevenci.
  

Jednorázovým a zaměřením zvlášť pro oba stupně byl projekt: 
„Vítej na palubě“ pro 1.st. a „Rozum v.z.“ pro 2st. Probíhal ve formě 
moderovaného dialogu s žáky a takto mohl přirozeným způsobem vést 
k pozitivním změnám v myšlení dětí. Cílem tohoto projektu bylo 
uvědomění si vlastní hodnoty, harmonický rozvoj osobnosti  a 
odpovědnost jednotlivce.  

Další preventivní akci, která se konala na naší škole, byl již 
známý Ajaxův zápisník.Tento program byl  určený pro žáky 2. tříd a 
jeho cílem bylo zvýšit právní podvědomí již u dětí mladšího školního 
věku. Žáci se učili  pomocí Ajaxova zápisníku předcházet různým 
sociálně patologickým jevům jako je například šikana, alkoholismus a 
požívání nealkoholické drogy, hraní hazardních her apod. Žáci byli 
seznámeni  s běžnými každodenními záležitostmi, jako je například 
pohyb v silničním provozu a osobní bezpečnost. Projekt byl 
uskutečňován každý měsíc během školního roku. 

Posledním vícehodinovým preventivním projektem byl projekt 
„Škola osobního života“ . Tento projekt probíhal ve škole pro všechny 
8. a 9. ročníky a vedla jej zkušená  MUDr. Maria Friedrichová. Jednalo 
se o prevence rizikového sexuálního chování a byl složený ze čtyř 
témat. Každému tématu byl  věnován dvouhodinový blok. Mezi 
základní témata patřila např. Pohled sám na sebe a vztah já a ty, 
pochopení sebe sama, zdravé sebepřijetí, plodnost  v životě dvojice, 
plánované rodičovství, zdravá integrace sexuality. Projekt měl zmírnit  
kontrast sociálně-patologických jevů a odpovědného jednání, které vede 
k dlouhodobě stabilnímu osobnímu životu. 
Doufáme, že aspoň z části se nám podařilo na děti působit preventivně, 
a to v různých odvětvích. 

      Mgr. Halina Chlebková 
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Kroužky ve školním roce 2013/2014 
 

  
Pondělí      místo 
 
12:45 - 13:30 gymnastika    galerie 
14:00 - 14:45 zábav. matem. pro 1. stupeň   třída 5.A 
14:00 - 14:45  angličtina pro 1. stupeň  jazykovka 
     
Středa 
  
13:30 - 14:15 mažoretky    aula 
14:25 - 15:10 roztleskávačky   aula 
14.00 - 16:00 šachový kroužek   interaktivka 1.p 
14:00 - 14:45  sborový zpěv    hudebna 
14:40 - 15:30 sportovní hry    tělocvična 
14:45 - 17:00 SCIO TESTY - lichý týden, blok třída 5.A 
15:00 - 17:00 Dračí doupě I.    volná učebna 1.p 
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Školní družina 
 

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné 
a vzdělávací poslání.  
Provoz ranní družiny: denně 6,00 – 7,40 
Odpolední družina:  11,40 – 17,00  
Žáci jsou přijímáni  na základě řádně vyplněného Zápisního lístku. 
Přijetí do školní družiny není nárokové. Další žáci budou přijímáni do 
ŠD pouze po uvolnění místa. Při odhlášení  je nutné žáka předem 
písemně odhlásit. 
Z  rozhodnutí ředitele školy činí školné 150,- Kč měsíčně. Stanovený 
příspěvek se platí hotově, současně se stravným kolem 20 dne v měsíci, 
nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.  Nárok na 
prominutí plateb školného vyřizuje  ředitel školy ve stanovených 
termínech. 
Nabízíme: 
Odpočinkové činnosti:  
        Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, popř. 
ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, ale také kdykoli v průběhu 
odpoledne. 
Rekreační činnosti:  
        Slouží k regeneraci sil. Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, 
což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění 
ve vyučování.  
Zájmové činnosti:  
        Rozvíjejí osobnost žáka,umožňují každému dítěti seberealizaci. 
Zájmové činnosti začínají od 15,00 do 16,30.  
Zájmové činnosti od 15,00:  
keramika         
sportovní hry pro chlapce i dívky 
aerobic a country tanečky    
divadélko Klíček    
Praktická dívka    
Šikulka 
Relaxační tance 
Keramika pro děti a rodiče 

                                                                         Jana Sikorová
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EKOLOGICKÉ  OKÉNKO 
 

Motto :  „ Není možné jít proti přírodě, je silnější než nejsilnější z lidí 
.“ 

                                                                                          Pablo Picasso 
Víte, že ………. 
 

- už 17 let slaví naše škola svátek DEN  ZEMĚ. Pro loňský školní 
rok jsme zvolili téma „ ŽIVOT PLNÝ SLUNCE“. Literární 
,výtvarné a přírodovědně-projektové  
žákovské práce , které byly vystaveny v aule školy, se těšily 
velkému úspěchu.  
S touto oslavou je spojen také ojedinělý projekt VELCÍ 
MALÝM, ve kterém 53 žáků 8. a 9. tříd připravilo program a 
předalo vědomosti ve formě her žákům  
1. stupně . 

 
- a co letos … 

Pro letošní školní rok jsme vybrali téma „QUO  VADIS…Kam 
kráčíš, člověče?!“ 
Výstava žákovských prací proběhne v aule naší školy ve dnech 
14.-25.dubna2014. 
Již nyní vás srdečně zveme. 

   
- letos budeme opět sponzorovat naši adoptivní opičku 

v ostravské ZOO - 
KOČKODANA  DIANINA. Chtěli bychom jí aspoň částečně 
přispět na výživu a chov. Už předem vám všem děkujeme za 
finanční příspěvek, který opičce darujete. Dne 4. října mají 
všechna zvířátka svátek , a proto k tomuto dni vyhlašujeme 
sponzorskou akci, kterou ukončíme 30. listopadu. Nejštědřejší 
třídy budou odměněny volnými vstupenkami do ZOO.  

- celoročně probíhá soutěž mezi třídami ve sběru starého papíru? 
Do akce, která je  
nazvána „SBÍRÁM,SBÍRÁŠ, SBÍRÁME“, se můžete zapojit i 
vy , milí rodiče. 

Mgr. Jitka Hlavicová 
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Historické   exkurze 
 
V tomto školním roce jsou připraveny pro žáky následující historické 
exkurze. 
 

Pro milovníky historických památek je určena dvoudenní 
exkurze do Prahy, kde zhlédneme vše podstatné – Pražský hrad, Karlův 
most, Staroměstské i Václavské náměstí, projdeme se na Petřín. 
Zajímavá je komentovaná prohlídka Národního divadla či Senátu. 
Velkým zážitkem bývá divadelní představení na Křižíkově fontáně na 
pražském Výstavišti. Exkurze se uskuteční na přelomu května a června. 
Přihlásit se mohou žáci osmého a devátého ročníku. 

Pro žáky devátého ročníku je pak připravena exkurze do  
koncentračního tábora v Osvětimi  začátkem května. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o výjezd do zahraničí, musí mít každý účastník platný 
cestovní doklad. 

Věříme, že si žáci z této nabídky vyberou a zažijí něco 
neopakovatelného, na co budou rádi vzpomínat. Těšíme se na vás. 
 
                                                                              Mgr. Renáta Sýkorová 
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eTwinning 2013/2014 připravujeme: 
 

 I v letošním školním roce chceme pokračovat v naší 
mezinárodní spolupráci na projektech eTwinningu. Hledáme nové 
partnery, oslovujeme partnery, se kterými jsme měli již dobrou 
spolupráci v minulosti. Chceme naše projekty zaměřit na upevňování 
učiva a používání cizího jazyka jako nástroje pro mezinárodní 
komunikaci, a to v anglickém či francouzském jazyce. 
 V letošním školním roce si eTwinningový projekt vyzkoušejí 
nejen žáci, kteří se učí jazyk anglický, ale i žáci, kteří se učí jako druhý 
cizí jazyk francoužštinu. Žáci budou mít možnost komunikovat se 
svými vrstevníky ze zemí Evropské unie, vyměňovat si názory, 
zkušenosti. Budou si povídat o svých zájmech, rodinách, o zdravém 
životním stylu. Porovnají své zvyklosti; zjistí, co mají společného a čím 
se liší.  
 Cílem těchto projektů je také využití ICT. Dle možností se žáci 
naučí pracovat s různými programy a ICT nástroji. V rámci eTwinningu 
mohou používat zabezpečenou webovou stránku projektu.  

 
Mgr. Vladimíra Hýlová 
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Etická výchova – výchova k prosociálnosti 
 

Etická výchova je jedním z projektů, které od roku 1992 
postupně nacházejí své místo ve výchovném a vzdělávacím procesu 
našeho školství. Je postavena na prožitkové pedagogice, která vede 
k vytváření osobnostních postojů a hodnot formou vlastního žákova 
prožitku. Program je zaměřen k jedinému výchovnému cíli, 
spočívajícím v prosociálním chování žáků. Chování, které podporuje 
dialog, nezištnou spolupráci, vzájemnou pomoc jiným osobám a 
skupině. Vede k vytvoření vlastního hodnotového systému a jeho 
zvnitřnění, který se stává základem zralé osobnosti, která dokáže 
realizovat poznané dobro bez nároků na odměnu, pouze na základě 
vlastního uspokojení z naplnění svých hodnot. 

Od školního roku 2010/2011 se do projektu výuky etické 
výchovy zapojila i naše škola a to zapracováním etické výchovy do 
ŠVP a zavedením samostatného předmětu v 6. ročníku. Po úspěšné 
dvouleté zkušenosti a velmi příznivém přijetí etické výchovy žáky jsme 
se rozhodli od loňského školního roku rozšířit výuku etické výchovy 
také v 9. ročníku. 

Mnozí lidé si z názvu předmětu odvozují, že náplní hodin jsou 
filozofické rozhovory nad morálními problémy, moralizování, diktování 
pouček a jejich zkoušení. Opak je však pravdou. Celý projekt a veškerá 
témata jsou zpracována tak, aby děti mohly prožít přímo ve třídě nebo i 
mimo ni vlastní zkušenost. A tímto zážitkem všechno teprve začíná, 
protože děti jsou motivovány k přenosu zkušeností do běžného života. 
Jak hodnotí etickou výchovu sami žáci? Jeden z názorů žáka 9 
třídy:“Etika na škole je oázou v  písku pouště.“  

Z pohledu učitele musím říci, že mi etická výchova přinesla 
nový pohled na žáky a přístup k nim. V hodinách se výrazně změnila 
atmosféra, chování dětí k sobě i okolí. Zlepšila se vzájemná 
komunikace, spolupráce, pomoc. Děti jsou více otevřené, tvořivé, 
ukázněnější, solidárnější, vzájemně si pomáhají a podporují se. Co víc 
si přát? Pedagog by měl být především budovatelem a průvodcem po 
cestě, vedoucí k všestrannému harmonickému rozvoji osobnosti dítěte. 
Hledejme tedy společně cestu, kudy se dát. 
 
                                                                               Mgr. Dagmar Celtová 
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Hurá do zahraničí 
 

I v loňském školním roce jsme si nenechali ujít příležitost 
vycestovat a vyzkoušet si své znalosti z angličtiny. Tentokrát jsme ale 
volili náročnější zájezd, a to rovnou do čtyř zemí – Holandska, Belgie, 
Francie a Anglie. 

Naše cesta začala krátkou zastávkou v Naardenu, místě kde je 
pochován J.A.Komenský. Následoval výlet do hlavního města 
Holandska – Amsterdamu, kde jsme shlédli náměstí Dam s Novým 
Kostelem a královským palácem, plovoucí květinový trh a navštívili 
muzem voskových figurín Madame Tussaud´s. Abychom si trochu 
odpočinuli, zúčastnili jsme se rovněž projíždky vyhlídkovou lodí po 
grachtech. Večer jsme se velmi rádi ubytovali v hotelu v Belgii, kde 
jsme uvítali teplou sprchu a pohodlnou postel. Ráno jsme se nasnídali a 
vyrazili do Bruselu – hlavního města Belgie a EU. Prohlédli jsme si 
náměstí Grand Place, radnici, královský dvůr, ale i Manneken – Pis 
(čůrajícícho chlapečka), který je symbolem města. Po cestě do  
historického města Gent jsme se zastavili shlédnout Atomium – 
zvětšený model molekuly s devíti navzájem propojenými ocelovými 
koulemi. Večer, unavení a plní dojmů, jsme se opět ubytovali v hotelu, 
ale tentokrát ve Francii.  

Další den jsme absolvovali jízdu přes kanál La Manche, a to 
eurotunelem. V Londýně jsme pobývali celý den. Samozřejmě, že jsme 
nevynechali prohlídku takových základních památek jako je Westmister 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Picadilly 
Circus a Buckingham Palace. Závěrečnou tečkou za návštěvou tohoto 
města byla projížďka na největším obřím kole London Eye 
s překrásným výhledem do vzdálenosti 60km.  

Večer si nás všechny vyzvedly anglický mluvící rodiny. Mohli 
jsme vidět nejen jak žijí, ale zároveň i vyzkoušet si komunikaci 
v angličtině s Angličany.  

Ráno jsme se vraceli k autobusu plní dojmů a navštívili jsme 
hrad Tower a shlédli korunovační klenoty. Následně jsme se plavili 
vyhlídkovou lodí po řece Temži do Greenwiche a návštivili Royal 
Observatory s nultým poledníkem a Námořní muzeum.. 

Jak sami můžeme vidět náš program byl víc než bohatý, byl 
plný různých kulturních odlišností, historických památek a možností 
použít angličtinu pro dorozumění se s cizinci.   
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Vrátili jsme se mnohem více motivováni k výuce cizího jazyka, 
což byl jeden z mnoha cílů tohoto zájezdu.                                                                                     

 
Mgr. Halina Chlebková 
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Den jazyků 

Dne 3.10.2013 jsme na naší škole oslavili mezinárodní svátek  DEN 
EVROPSKÝCH JAZYKŮ. Oficiálně se slaví již 26. září, ale naši žáci 
si chtěli dát na přípravě svých vystoupení záležet, a proto jsme termín o 
týden posunuli. Hlavním důvodem, proč jsme tento projektový den 
organizovali, bylo bližší seznámení s jednotlivými státy, s jejich historií 
i současností, s jejich zajímavostmi a národními zvyky. Děti po 
vylosování „svého“ státu vyhledávaly informace, vytvářely prezentace, 
připravovaly výstavky, kvízy. Ti nejodvážnější dostali šanci svou třídu 
zastupovat při prezentacích před žáky ostatních tříd. Jednotlivé třídní 
kolektivy se svou třídní paní učitelkou či učitelem putovali po škole dle 
určeného rozpisu, a tak každý žák mohl shlédnout všechna vystoupení. 
Výsledky žákovského hlasování o nejlepší prezentaci vylosovaného 
státu.              Mgr. Blanka Blahutová 

1.místo: 
III.A  Slovensko          
VII.A  Anglie  
 
2.místo: 
IV.B  Belgie  
IX.C  Bělorusko 
 
3.místo: 
V.B Rakousko 
VIII.A  Německo   
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Víčka potřebným 
 
Vážení přátelé Aničky, 

 
v dubnu 2013 se naše škola připojila k charitativní akci pro malou 
Aničku Jurenovou, která trpí vzácnou genetickou poruchou – Rett 
syndromem. 

Vaše konkrétní pomoc spočívá ve sběru víček z PET lahví, které 
následně putují do firmy Hottech,s.r.o. v Brně, která víčka vykupuje za 
nejvyšší možnou cenu. Veškeré prostředky, které se tímto způsobem 
získají jsou určeny na úhradu biologické léčby, kterou Anička 
podstupuje a nehradí ji žádná pojišťovna. 

Od začátku akce se Vám podařilo nasbírat již úctyhodných 15O 
kg víček. Nasbíraná víčka jsme odevzdali do sběrného místa v Ostravě, 
odkud putovala do Brna. Akce pro Aničku bude pokračovat do 
listopadu 2013, kdy je oficiálně ukončena. Díky Vám jsme mohli 
pomoci takovou drobností, jako je odšroubované víčko z PET lahve. I 
když akce pro Aničku pomalu končí, chceme ve sběru víček pokračovat 
a spolu s Vámi věnovat naši pomoc dalším dětem, které ji potřebují. 
 

„Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.“ 
 

 

 

Všem děkujeme za ochotu a pomoc při sběru. 
 

                                                                         Mgr. Dagmar Celtová 

 



 
- 26 - 

Mezinárodní maraton míru v Košicích 
  
 
kosicemarathon.com/sk/ 

 
 
V pátek 4. října 2013 se žáci naší školy brzy ráno vydali 

autobusem do našeho družebního města – do Košic.  
První zastávku jsme měli u hradu Strečno. Prošli jsme si ruiny 

hradu a v nedalekém podhradí jsme si vyslechli odborný výklad paní 
průvodkyně. Po cestě jsme zamávali Vysokým Tatrám a pokračovali do 
Levoče, kde jsme si prohlédli nově rekonstruované náměstí. Na Spiši 
byla naše poslední zastávka před příjezdem do Košic. Spišský hrad – 
památka UNESCO je opravdu jedním z nejrozsáhlejších hradních 
areálů v Evropě. Po příjezdu do Košic jsme se ubytovali a měli večerní 
prohlídku náměstí se slovenskými partnery ze ZŠ Považská. 

 
Sobotní program byl nabitý akcemi – autogramiáda 

maratonských běžců v centru města, hudební vystoupení, bruslení 
v CROW ARENĚ, návštěva hokejového zápasu, setkali se se zastupiteli 
obvodu Košice-Západ a večer – přihlíželi jsme zapálení maratonského 
ohně na náměstí. Nádherná atmosféra nás všechny okouzlila. 

 
Neděle byla pro nás dnem nejdůležitějším. Byl to den, na který 

jsme se těšili, ale zároveň se i trochu báli ☺.  Čekal nás maratonský 
běh!!! Společně s žáky a jejich pedagogickým doprovodem ze tří 
ostravských škol jsme si oblékli žlutá trika s logem MMM, přišpendlili 
účastnická čísla a šli na start. Někdo rychleji, někdo volnějším tempem, 
ale KAŽDÝ cílem proběhnul. Naše kategorie – minimaraton na 4,2 km 
nebyla až tak k nezvládnutí ☺.  

Davy sportovních fanoušků podél tratě, hudební skupiny a 
hlavně chuť to všem nandat nás hnala k cíli. Když se nám na krku 
houpala účastnická medaile, byli jsme ti nejšťastnější ☺ ☺. 
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Následovalo loučení se slovenskými partnery, Lukáš Andris 
z IX.A obdržel ještě speciální medaili i diplom za zvládnutí základní 
bruslařské přípravy (políbil led na stadionu velice důkladně…). Ve 
Vysokých Tatrách jsme si protáhli nohy na procházce podél Štrbského 
plesa, chuťové buňky uspokojili návštěvou koliby Krajinka a potom – 
potom následovalo srdceryvné loučení s maratonci ze ZŠ Volgogradská 
6b, ZŠ A. Kučery a ZŠ H. Salichové v Polance nad Odrou. Během tří 
dnů mezi námi vznikla nová přátelství, přítomní ředitelé škol i učitelé si 
vyměnili pracovní zkušenosti a domlouvají se, co zajímavého pro své 
žáky připraví příště. 

       
Mgr. Blanka Blahutová 
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Letní sportovní kurz 
 

Kurz je naplánován na přelom května a června a je zaměřen na 
cyklistiku, skalní lezení, vodáctví, netradiční sporty, branné a orientační 
hry, koupání, zábavu a blbinky. Hlavní snahou všech instruktorů je 
naplánovat a přizpůsobit program kurzu tak, aby ho s úspěchem a 
hlavně úsměvem na tváři zvládli všichni účastníci.  

Ubytování a stravu máme zajištěny v kempu ve Vítkově-
Podhradí. Pohodlí garantují prostorné chatky. K dispozici máme 
volejbalové, basketbalové hřiště, kulečník, ohniště, atd. Kempem 
protéká řeka Moravice, která nabízí spoustu příležitostí k různým akcím 
s kanoemi, či rafty. Ke kvalitnímu, nejen sportovnímu vyžití, 
využíváme také cvičné skály pod přehradou Kružberk. Přečerpávací 
nadrž Vítkov-Podhradí nám slouží k základnímu vodáckému výcviku a 
při přesunech na kole poznáváme dokonale okolní krajinu. 

Ve stručnosti se prostě jedná o kurz, kde se od rána do večera 
stále něco děje. Je to ideální akce pro všechny nadšence, kteří se chtějí 
hýbat. Na závěr můžu říci, že se na všechny takové těším nejen já, ale i 
všichni ostatní instruktoři. 

Mgr. Jan Straka 
 

 



 
- 29 - 

Lyžařský kurz v roce 2013/2014 
 
Termín:    4.-8. února 2014 (5 dní, Po-Pá) 
Místo konání: Lyžařské středisko Martinské hole 

www.martinky.com 
 
Celková cena:  4000 Kč 

Částka zahrnuje vše, tzn. ubytování, 
pojištění, dopravu, plnou penzi,  
5 denní skipas, popř. bazén 

 
Přihlásit žákyni nebo žáka můžete složením zálohy 1500 Kč. 
Bližší informace budou dodány. 
Počet přihlášených je omezen. 

Mgr. Jan Straka 
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Recept na život plný slunce 
 
Přísady : Úsměv, přátelství, láska, špetka  optimismu 
 
Postup : 
Úsměv vložíme na ústa a ukážeme jej ostatním. Dáváme však pozor, ať 
z něj není posměch. Přátelství druhému dáme a vyměníme si je 
navzájem. Lásku mu ukážeme a celou mu ji věnujeme. Všechny tyto 
přísady spolu s dalšími  posadíme nad trápení a problémy a život plný 
slunce je hotový. 
 
Pozor ! 
Pokud má někdo problémy a trápení, pomozme mu je překonat. 
Ukažme mu velkou sílu přátelství, či ještě větší sílu lásky.Vykouzleme 
mu úsměv na rtech. Staňme se oním Sluncem, které rozzáří den , hřeje  
a  nikdy nezajde za obzor…….. 
 

Z tvorby našich žáků – Lukáš Marek, 9.A 
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Připravované akce ve školním roce 
2013/2014 

 

Spolupráce školy s Ostravskou univerzitou v Ostravě – náslechy a 
praxe studentů v hodinách, reciproční aktivity studentů 
Zahájení plavecké výuky pro žáky 3. ročníku 
Den evropských jazyků 
Halloween – slet strašidel ve škole 
Návštěva psího útulku v Ostravě – Třebovicích 
Ostrava fandí florbalu – výroba maskota, velkoplošný výkres, 
florbalový turnaj, kotel fanoušků, spolupráce s národními týmy 
Mikulášské strašení 
Nošovice - exkurze 
Dášeňkový turnaj 
Olympiáda v AJ 
Recitační soutěž 
Den otevřených dveří 17.1.2014 
Zeměpisná olympiáda 
Návštěva záchranné stanice v Bartošovicích 
Zápis do první třídy 15.1. a 16.1.2013 
Zahájení plavecké výuky pro žáky 2. ročníku 
Lyžařský výcvik 4.2. - 8.2.2014 
Čokoládová vařečka 
Karneval 
Pěvecká soutěž 
Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava 
Den Země – interaktivní výstava v aule školy 
Den matek – vystoupení pro rodiče 
Školy v přírodě  
Praha - exkurze 
Archeoskanzen Modrá – exkurze 
Drážďany – exkurze – květen 2014 
Sportovní kurz 
Školní výlety 
Během celého školního roku probíhají výukové programy Policie ČR, 
městské policie, hasičů, ČČK, ostravských lesů, OZO. Po celý rok 
soutěžíme ve sběru starého papíru. 
      Mgr. Blanka Blahutová 


