INFORMÁTOR ZŠ DLOUHÁ LOUČKA č. 1/2020
30. 9. navštívili žáci 8. ročníku Ekologické centrum v Mladoňově, kde byl pro ně připraven interaktivní
program zaměřený na smysly. Cílem činností bylo, aby žáci pomocí smyslů vnímali sami sebe, své okolí a
prožívali radost z her a pohybu. Tento program se uskutečnil v rámci projektu MAP rozvoje vzdělání II pro ORP Uničov.
V pátek 4. 10. se členové čtenářského klubu pod vedením Mgr. Martiny Horňákové vypravili do městské knihovny v Uničově.
V rámci Týdne knihoven proběhla beseda s knihovnicí. Děti se seznámily se zařízením knihovny, vyplnily kvíz a začetly se
do některých knih. Poté ještě navštívily výstavu děl V. Kubašty v uničovské galerii. Členové čtenářského klubu také potěšili svým
čtením před spaním děti v MŠ. Další zajímavou činností bylo setkání členů klubu a dalších aktivních čtenářů na zážitkové hodině
s Knihářem. Profesionální vedení besedy se projevilo v průběhu hodiny, kdy se žáci rozhovořili o svých oblíbených knížkách
a odcházeli s pocitem pěkného prožitku. Nejaktivnější čtenáři byli oceněni drobnými věcnými dárky.
Co dokáže podzim a Pravěk byly názvy edukačních programů pro děti z 2. a 4. třídy. Jely se podívat do Moravského krasu
do Domu přírody Skalní mlýn. Projekt byl financován v rámci projektu Šablony 2 pro ŠD a díky sponzorskému daru p. Tužičky,
kterému tímto děkujeme za vstup do Kateřinských jeskyní a dobrý oběd.
Ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan, která prověřuje znalosti žáků v přírodovědných oborech, si žáci 9. třídy
v pátek 18. 10. vyzkoušeli svůj rozhled, schopnost logického úsudku. Snažili se využít nejen školní znalosti, ale též zkušenosti
z běžného života. Soutěž je první prověrkou znalostí před přijímacími zkouškami. Nejlepšího výsledku dosáhl Adam Koukol.
Vybraní žáci vyrazili za odměnu 14. 10. do bazénu v Bohuňovicích. Byla to odměna za vystoupení na akci školy k 100. výročí
založení české školy v Dlouhé Loučce a dalších akcích pořádaných školou, obecním úřadem či místními spolky.
Před podzimními prázdninami ve středu 25. 10. se naši reprezentanti zúčastnili tradičního závodu v přespolním běhu
v Medlově. Nejlepšího umístění dosáhl Bedřich Knybel ze 7. tř., který v nejsilněji obsazené kategorii doběhl na 3. místě.
Projektový den Witch Halloween Show proběhl 31. 10. Děti ze 4.- 9. třídy se aktivně zapojily do anglického divadelního
představení v podání šumperského spolku English Road School. Děti z prvního stupně si v pondělí 4. 11. ve smíšených týmech
vyzkoušely zajímavé činnosti s halloweenskou tématikou.
5. 11. proběhla Krajská konference EVVO ve Sluňákově v Horce nad Moravou, které se zúčastnila Mgr. M. Horňáková.
V seminářích Výuka v přírodě a Edukační programy vlastivědného muzea načerpala nové náměty pro práci s dětmi v oblasti
ekologické výchovy.
Děti ze 4. třídy se 5. 11. v projektu s názvem „Jednou budu občanem“ seznámily s prací obecní samosprávy. S paní učitelkou
Mgr. Danielou Maškovou poznaly práci zaměstnanců OÚ. Vyzkoušely si svatební obřad a vítání občánků- děti měly svatební
oblečení, „miminko“, kočárek, koláčky a další občerstvení, které k obřadům patří. Pro pana starostu si připravily otázky týkající se
života v obci.
20. 11. proběhl florbalový turnaj ČEPS CUP pro žáky 3. – 5. třídy. Naši žáci se utkali se ZŠ Jungmannova Litovel, kde ve druhém
utkání remizovali a další dvě utkání se ZŠ Pionýrů Uničov bohužel prohráli. Celkově skončili na 5. místě ze 7 škol. Děti si turnaj
užívaly a získávaly cenné zkušenosti.
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhla cestopisná přednáška Kateřiny a Miloše Motani. Pro mladší děti to bylo představení Taje
Thajska a pro starší děti Nezkrotná Brazílie. V první části přednášky byl promítnut film, který paní Kateřina Motani poutavě
komentovala. Žáci se seznámili s přírodními zajímavostmi, obyvatelstvem Thajska a Brazílie. V druhé části programu proběhla
vědomostní soutěž, kdy děti odpovídaly na otázky související s předchozím programem. Nejlepší pak obdrželi věcné ceny.
V podvečerních hodinách se přednáška konala i pro veřejnost a zaznamenala kladné ohlasy.
V průběhu měsíce listopadu proběhly také národní srovnávací testy pro žáky 9. ročníku. Škola deváťákům v rámci přípravy
na volbu povolání zakoupila testy z obecně studijních předpokladů, češtiny, matematiky a angličtiny. Výsledky těchto testů
mohou také žákům a jejich rodičům pomoci při směřování dalšího vzdělávání.
Zástupci středních škol navštívili naši školu v podzimních měsících a představili obory, které je u nich možno studovat.
Na společné třídní schůzce 18. 11. byli rodiče deváťáků seznámeni s postupem výběru střední školy. Na druhé schůzce 13. 1. byli
rodiče vycházejících žáků seznámeni s postupem podávání přihlášek, s průběhem přijímacího řízení a s možnostmi vyzkoušet si
přijímací zkoušku nanečisto. S případnými dotazy se mohou žáci i rodiče obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Marcelu Plhákovou
(tel. 585000401).
Děti z pěveckého a tanečního kroužku vystoupily na setkání seniorů. Pro všechny přítomné vyrobily děti ve školní družině
drobné dárky. Paní vychovatelka Milena Polášková nacvičila již tradičně s dětmi též krátký program k přivítání nových občánků
na sobotu 20. 10.
Vybraní žáci 6. až 8. třídy se 4. 12. zúčastnili tradiční soutěže v psaní na klávesnici PC v SPŠ a SOU v Uničově. Nejlepšího
výsledku dosáhli David Fuchs, Michal Šmahlík a Barbora Medunová. Všichni soutěžící si odvezli pěkné ceny.

Adventní čas zahájili členové pěveckého kroužku v pátek 27. 11. na prostranství u Modré hvězdy. Děti zazpívaly pásmo koled
u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku. V rámci programu vystoupili nejlepší žáci se svou básní, kterou se naučili pro
recitační soutěž. Celá akce byla zakončena ohňostrojem. O den později si vystoupení zopakovali v kapli na Křivé, vystoupili též
na vánočních trzích v kulturním domě a při rozsvěcování stromečku v Plinkoutu. Bohatý program vyvrcholil tanečním
vystoupením v OC Šantovka v Olomouci na zlatou neděli.
Děti ŠD se zúčastnily projektového dne ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Všechny si prohlédly expozici historie, přírody
a přechodnou expozici hraček a ukázku života po roce 1968. Děti 1. a 2. třídy si zazpívaly písničky, zahrály na orffovy nástroje,
vyrobily si drobný nástroj z ruličky papíru a rýže, s kterým si pak zazpívaly koledy. Děti 3. a 4. třídy si utkaly malé prostírání,
Všechny pak odjížděly domů plné dojmů, zážitků s malým dárkem v ruce.
V pondělí 9. 12. se v odpoledních hodinách uskutečnil v tělocvičně TJ tradiční „Vánoční turnaj v přehazované“. Zúčastnilo se
24 žáků z 5. až 9. třídy, 13 děvčat a 11 chlapců. Žáci byli rozděleni do čtyř vyrovnaných družstev a sehráli 4 utkání. Odměnou jim
byly drobné sladkosti. Akce má tradičně mezi dětmi kladný ohlas.
Družstvo děvčat z páté třídy se zúčastnilo v sobotu 14. 12. 2019 soutěže O nejlepší vánočku, která proběhla na náměstí
v Uničově. Všechny týmy se snažily uplést co nejlepší pečivo. Odborná porota vyhodnotila nejlepší dílo, ale hodnotné ceny
si odnesli všichni soutěžící. Děkujeme rodičům za zajištění dopravy na akci.
Projektová hodina proběhla v 5. – 9. třídě pod vedením Mgr. Křištofíkové, studentky FF UP v Olomouci. Lektorka vyprávěla
žákům o svém pobytu v Egyptě, zaměřila se na zeměpisnou, přírodopisnou stránku země, na obyvatelstvo, politickou situaci
a cestovní ruch. Hodinu přizpůsobila věku dětí a jejich vlastním zájmům, které zjistila z četných dotazů. Děti hodnotily
projektovou hodinu velmi kladně.
Děti z 5. třídy s paní asistentkou p. Trnečkovou připravily pro ostatní žáky na středu 18. 12. školní Minijarmark, kde si děti
z družiny vyrobily pěkná vánoční přání a všichni žáci si mohli dokoupit vánoční dárky z místní keramické a enkaustické dílny
a přispět také na fond Život dětem, který podporuje vážně nemocné děti.
V týdenním projektu Projekt EU se žáci z 5. -9. třídy seznámili s některými státy unie. Získávali informace z knih, učebnic,
vyhledávali zajímavosti na internetu, uvařili jídlo typické pro vybranou zemi. Ze získaných informací pod vedením svých třídních
učitelů připravovali prezentace pro své spolužáky. Hotové prezentace potom přednesli zástupci jednotlivých tříd v sále místního
kina. Některé třídy si připravily též oživení ve formě písní a tanců.
Vánoční kino bylo pro všechny žáky a učitele příjemným zakončením předvánočních příprav. Mladší děti zhlédly film
Toy story 4 a pro starší děti byl připraven animovaný film s tématikou podzimu 1989 s názvem Fany a pes. Oba filmy přispěly
k prohloubení předvánoční nálady většiny zúčastněných a působily i výchovně.
V průběhu zimních měsíců probíhala výuka plavání pro žáky 2. a 3. třídy. Ve spolupráci s plaveckou školou TJ Delta Mohelnice
se naši druháci a třeťáci zdokonalují ve svých plaveckých dovednostech a upevňují svůj vztah k vodnímu prostředí. Celkem
proběhlo deset dvouhodinových výukových celků. Na úhradu cestovného v roce 2019 se podařilo zajistit dotaci MŠMT.
Na zbývající část dopravy je zaslána žádost o příspěvek.
30. 1. proběhl pro zájemce zájezd na zimní stadion do Uničova, kde si žáci 4. – 9. třídy zopakovali bruslařské dovednosti.
Od října pracuje na škole badatelský kroužek, který je podporován z fondů MAP rozvoje vzdělání II pro ORP Uničov. Děti
a pedagogové se zapojili do projektu Svět kolem nás a během roku budou pracovat na několika tématech. V podzimní části
se zaměřili na porovnání vody stojaté (z rybníka Na Fibichu) a tekoucí (z potoka). Vodu zkoumali z hlediska přírodopisného
fyzikálního a chemického. Z výsledků pozorování sestavili prezentaci, kterou přednesli spolužákům 19. 12. v místním kině.
V dalších obdobích budou ve svých bádáních pokračovat na nových tématech.
Velmi dobrá práce členů SRPDŠ se opět projevila na tradičních akcích. Finanční pomocí přispěli členové SRPDŠ při organizování
Kolečkiády, přispěli žákům na vstupenky na dvě filmová představení, na bruslení pro žáky 1. a 2. stupně a na hračky pro děti
ve školní družině. Zástupci SRPDŠ připravili na říjen Drakiádu, které se s rodiči zúčastnilo na 40 dětí a 2. 11. Dýniádu – Slavnost
světel. 5. 12. přišli za dětmi do místního kina Mikuláš, čert a anděl. Všichni si užili veselou náladu i krásný film Psí poslání.
Za tuto spolupráci všem členům děkujeme.
Dne 30. ledna předali třídní učitelé žákům výpis z pololetního vysvědčení.
Převzetí tohoto dokumentu potvrdí rodiče podpisem v žákovské knížce, samotný výpis se škole už nevrací.
Jednodenní pololetní prázdniny mají žáci 31. ledna. Jarní prázdniny pak připadají na týden od 3. 2. do 7. 2. 2020.
ZŠ ve spolupráci SRPDŠ si Vás dovolují pozvat na 14. ples SRPDŠ a ZŠ, který se uskuteční v sobotu
29. února 2019. K tanci a poslechu hraje Toby Band, připravena bude bohatá tombola, občerstvení,
taneční vystoupení žáků školy a slavnostní představení žáků 9. třídy. Předprodej vstupenek s místenkami pro veřejnost bude
probíhat v budově školy v týdnu od 24. 2. do 28. 2. 2020.
Poděkování patří našim sponzorům a všem spolupracujícím rodičům, zvláště firmě STT servis p. Ticháčka a p. Tužičkovi
V Dlouhé Loučce 30. 1. 2020
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