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OSTRČILKA NEWS 8 
ADOPCE NA DÁLKU – INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH 

PRVŇÁČKŮ – PANGEA - MŠ  

 
Abay Ashwin 

Žáci adoptivními rodiči 

HANA KIMEROVÁ 

Již sedmnáctým rokem se naše škola aktivně zapojuje do 

charitativního projektu Adopce na dálku. Naši žáci rok co rok 

vyberou nemalou částku, která následně podporuje ve studiu dvě 

indické děti. 

Od roku 2014 chlapce Ashruffa M. z Fathimapury, který již 

navštěvuje střední školu, a nově od května 2021 sedmiletého chlapce 

Abaye, jenž pochází z karnátacké oblasti Udbal. 

V srpnu 2020 jsme totiž obdrželi zprávu, že druhé dítě – děvče 

Anthony Spandhana, kterou jsme podporovali ve studiu od roku 

2018 - svou účast v programu ukončila a získala základní vzdělání. 

Naši žáci tak dali dítěti šanci postavit svůj život na pevných 

základech, dali mu jeden z největších darů – vzdělání. 

Během roku si děti vzájemně vymění několik dopisů, přáníček, fotek 

a obrázků pod patronátem učitelek anglického jazyka.  

Naše děti mají skvělou příležitost procvičit si angličtinu, porovnat 

úroveň znalostí a ještě udělat někomu druhému radost. 

Částka, která poputuje v letošním roce na vzdělání těchto dvou dětí, 

činí 16 635,00 Kč. 

 

Všem dárcům patří velké uznání a poděkování. 

 

 

 

Poprvé za školou, akce pro 

budoucí prvňáčky 

MICHAELA MROZINSKÁ 

O přijetí do našich budoucích prvních tříd bývá vždy velký zájem.                

V letošním školním roce jsme obdrželi 141 žádostí. 

Už podruhé se v běžných třídách nemohl konat zápis za přítomnosti rodičů    

s dětmi. Proto jsme se rozhodli, že jim to vynahradíme - zápis prostě bude!  

Zveme tedy všechny naše budoucí prvňáčky na akci nazvanou  

„Bez táty a mámy, pojďte s námi … za školu." 
Koná se dne 15. 6. 2021 v 15.50 hod. na našem školním hřišti, v případě 

nepříznivého počasí v tělocvičnách školy.  

Na děti se budou těšit paní učitelky z budoucích prvních tříd se svými 

pomocníky.  

Zatímco se rodiče budou účastnit od 16.00 hod. třídních schůzek ve  školní 

jídelně, budoucí prvňáčci si prožijí „dodatečný“ zápis do první třídy 

s pestrým programem.  

Stejná akce se bude konat také pro budoucí prvňáčky z bilingvních tříd dne 

16. 5. 2021 v 15.50 hod., třídní schůzka pro rodiče začne v 16.00 hodin. 

 

Velmi se na budoucí prvňáčky těšíme, stejně jako na rodiče!  

  

Informace k uvolňování a veškerá doporučení MŠMT naleznete zde. Na tomto místě jsou potřebné údaje nejen pro MŠ a ZŠ, ale také pro 

ostatní školská zařízení. Vzhledem k rozvolnění a umožnění konání výletů jsme pro letošní školní rok prodloužili výletový týden na týdny 

dva. Výlety se tak budou konat v termínu od 14. 6. 2021 – 25. 6. 2021.  

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
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Pangea a naši úspěšní žáci 

Výlety v mateřské škole 
 

HANA STŘELÁKOVÁ 

_________________________________________ 

 

Zlepšení epidemiologické situace a rozvolnění vládních opatření umožnilo 

dětem opustit brány mateřské školy a konečně se vydat na výlet. 

Předškoláci se postupně vydali dobýt Slezskoostravský hrad a haldu Emu,         

a završili tak svůj celoroční projekt „Ostrava, město, v němž žiji“. 

 

Ve středu jsme pak za sebou zamkli dveře všichni, nechali celou školku 

prázdnou a tři autobusy plné dětí se vydaly třemi směry vstříc zážitkům. 

Nejmenší děti si užily krmení a kontakt se zvířátky na Minifarmě Relax             

v Těrlicku, větší děti vyzkoušely Mauglího stezku v bohumínském Hobby parku 

a předškoláci se podívali do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Krásné 

počasí bylo objednáno, a tak se akce opravdu vydařila a děti se vrátily nadšené   

a plné zážitků. A to byl teprve začátek...  

 

 
 

Na děti nyní čeká program v Dolní oblasti Vítkovice, druhý výlet pro nejmenší. 

Předškoláci se vydají na letiště do Mošnova a v druhé půli června se opět celá 

mateřská škola vydá na autobusový celodenní výlet, tentokrát do Bartošovic do 

záchranné stanice, do Vendryně a do Rybího domu a Archeoparku v Chotěbuzi. 

 

Je skvělé moci s dětmi opět podnikat aktivity a výlety tak, jak jsme byli 

zvyklí. 

 

 

 

TAŤÁNA BAHNEROVÁ 

Pangea je nejen název pro superkontinent, ale rovněž 

mezinárodní matematická soutěž pro žáky základních škol      

a víceletých gymnázií, kteří rádi počítají.  

Pro luštitele jsou vždy připraveny tematické úlohy ze 

společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro letošní rok 

zvolili organizátoři témata Věda a Výtvarné umění.  

Soutěž probíhá ve dvou kolech - školním a finálovém.  

Naše škola se již pravidelně do Pangey zapojuje a neodradil 

nás ani letošní netradiční ročník, kdy školní kola mohla 

proběhnout pouze online formou. Přihlásilo se 77 našich žáků 

4. až 9. ročníků, z nichž celá řada byla na krajské úrovni velmi 

úspěšná. 

Na jednoho z našich žáků jsme ale obzvláště pyšní. 

Je jím Kryštof Ham z 5.E2, který se umístil na      

1. místě nejen v kraji, ale v celé České republice!  
Postupuje tak do celorepublikového finále, jež se uskuteční 

v Praze v měsíci červnu. Kryštofovi srdečně gratulujeme         

a budeme mu držet palce v dalším kole. 

Za reprezentaci školy děkujeme také dalšímu úspěšnému 

luštiteli: 

Ondrovi Musilovi z 5.B, který se v kraji umístil na krásném 

4. místě. 

Gratulujeme i ostatním vítězům školního kola: 

 

4. ročník 1. místo ve škole       19. místo v kraji 

 4.E1 Karolína Zemčíková 

5. ročník 1. místo ve škole 1. místo v kraji i ČR

 5.E2 Kryštof Ham 

  2. místo ve škole 4. místo v kraji 

 5.B Ondřej Musil 

6. ročník 1. místo ve škole 87. místo v kraji 

 6.E Vojtěch Valovič 

7. ročník 1. místo ve škole 53. místo v kraji 

 7.B Ondřej Dostál 

8. ročník 1. místo ve škole 29. v kraji 

 8.B Jakub Kilian 

9. ročník 1. místo ve škole 66. v kraji 

 9.B Jakub Ulenfeld 

Poděkování patří rovněž paní učitelce Mgr. Petře 

Kochánkové za realizaci školního kola soutěže. 

 

 

Běh pro Paměť národa je u konce! 

JAKUB MEZÍRKA 

Učitelé, žáci a studenti během projektu Školní výzva Běhu pro 

Paměť národa společně naběhali 46 435 km. Samotní běžci 

z Ostrčilky pak zvládli 322,11 km, v celkovém umístění skončila 

naše škola na 47. místě ze 72 zapojených. 

Účastníci tak přispěli 46 435 Kč na natáčení pamětníků do sbírky 

Paměti národa. 

Upřímně děkujeme za nasazení, energii a vytrvalost všem 

zúčastněným! 
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Jídlo je … 

ŠÁRKA KALOČOVÁ       

 

... ambasador přátelství 

... prostředník pro propojení s rituály těla i ducha 

... jedna z nejstarších životních rozkoší 

... zdroj inspirace pro sebepoznání  

... to, co nás spojuje v prožitku přítomného okamžiku 

... potřeba nejen biologická, ale i kulturní a společenská 

 
Stále více rodičů chápe význam zdravé stravy. Učí svoje děti milovat zeleninu s ovocem, jíst bílé jogurty a pít 

vodu. 

Od září se snažíme s velkou podporou paní ředitelky měnit směr vaření. 

Vaříme pouze z čerstvých surovin, nepoužíváme polotovary. Polévky, omáčky, knedlíky, moučníky jsou vždy 

uvařeny a upečeny v naší školní kuchyni. Omezujeme zahuštění moukou, používání dochucovadel. Zahušťujeme např. bramborem, 

chlebem, zeleninou.  

I složení jídelníčku je jiné, obsahuje nové typy jídel.  

Proto bych chtěla podotknout, že pro naše paní kuchařky je změna náročná, musí se zdokonalovat a měnit své návyky k vaření.  (Nové normy, nové 

technologie).  

Víme, že čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů, proto i skladba jídelníčku je směřována tímto směrem. 

Musíme se řídit přísným spotřebním košem. Ten kontroluje, kolik cukru, tuku, mléka, masa, luštěnin a ryb musí být každý měsíc dodržen. Z naší 

dlouhodobé praxe víme, že děti nemají ryby moc v oblibě, proto se snažíme jim nabídnout co nejlepší variantu, např. losos, tuňáka či mořskou štiku. 

Co se týče luštěnin, je to také oříšek, zkoušíme nové recepty, například se osvědčily čočkové karbanátky a indická čočka Dhal. 

Inspirujeme se z různých zdrojů  Zdravá školní jídelna – aby naše děti jedly lépe 

https://zdravaskolnijidelna.cz 

 

Budeme rádi, pokud se i vy zapojíte se svými dětmi k návrhům zdravých receptů! 

Vaše návrhy zasílejte: stravovani@zs-ostrcil.cz 

 

 

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/
https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

