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Advent na Ostrčilce - 

Krabice od bot a Balíček 

pro radost 

TÁŇA BAHNEROVÁ 

Stalo se milou tradicí naší školy, že se každoročně v adventním 

období zapojíme do některé z charitativních činností. Myslíme tak 

na všechny, jimž můžeme udělat radost tím, že jim věnujeme naši 

pozornost, a přemýšlíme, jak obdarovat ty, kteří by jinak vánoční 

atmosféru spojenou s dárky zažít nemohli. 

Už jsme se stali „Dobrými anděly“ i „Ježíškovými vnoučaty“. 

Naši žáci píší pravidelně přání opuštěným seniorům, každoročně 

vystupují v nemocnicích či v domovech důchodců. 

V loňském roce jsme se poprvé zapojili do akce Krabice od bot, 

kterou pořádá Diakonie ČCE. Možná si vzpomenete na fotky se 

spoustou zabalených krabic pod vánočním stromečkem na recepci 

naší školy, které jsme následně převezli na sběrná místa, odkud 

putovaly k dětem i rodičům, již by jinak žádné vánoční dárky 

nedostali. Naši žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci připravili 

neuvěřitelných 75 vánočně zabalených krabic plných překvapení. 

Po loňské úspěšné sbírce jsme se rozhodli do akce „Krabice od 

bot“ zapojit znovu. Více informací naleznete ZDE. 

Naši školu jsem již registrovala, seznam sběrných míst bude 

zveřejněn počátkem listopadu. Od 15. listopadu můžeme vybírat, 

komu chceme krabice s dárky přichystat. 

Žáci si mohou opět zvolit, zda chtějí naplnit krabici dárky pro 

dívku nebo chlapce a také věkovou kategorii obdarovaných. 

My, zaměstnanci školy, si stejně jako loni vybereme maminky a 

tatínky, pro které připravíme vánoční překvapení.  

Sbírka Krabice od bot je zaměřena především na děti.  

Výše zmíněné zkušenosti s „Ježíškovými vnoučaty“ nebo s 

vystoupeními našich dětí v domovech seniorů nás ale přivedly na 

myšlenku udělat radost nejen našim nejmenším, ale i opuštěným 

seniorům. Ve spolupráci s organizací Mixlo, s.r.o., se tedy rovněž 

zapojíme do sbírky Balíček pro radost, jež se zaměřuje na 

obdarovávání opuštěných starších lidí v domovech seniorů. Více 

informací. ZDE. 

Rozhodnutí, zda se třídy zúčastní jedné sbírky nebo obou a jakým 

způsobem, je na třídních kolektivech.  

Těšíme se, že vánoční kouzlo opět přineseme těm, kteří mají 

možná život trochu komplikovanější než my ostatní. Zároveň 

jsme pyšní, že touto cestou se naši žáci učí myslet na ostatní a lidi 

potřebné, což přináší radost a je přirozenou součástí našich životů. 

 

 
Akce družiny v měsíci říjnu 

Co se děje ve školní družině? 
  

PAVLA BEŇOVÁ 

Ve školní družině to žilo i v říjnu. Byli se na nás podívat pánové z cizinecké 

policie se svými chlupatými parťáky. Ukázali nám, jak chytají zloděje              

a loupežníky a jak pátrají po zatoulaných dětech. O týden později nás přišly 

navštívit kozy domácí se svým programem. Žáci se dozvěděli různé 

zajímavosti a čtyřnohé návštěvnice nám předvedly úchvatné choreografické 

kousky. Po představení jsme se s nimi ještě mohli procházet a nakrmit je.   

Měsíc říjen nám dopřál nádherné počasí, a proto jsme dny trávili co nejvíce 

venku na našem školním hřišti, kde jsme hráli různé hry. Nezapomněli jsme si 

udělat čas na podzimní výzdobu třídy a také si něco povědět o dušičkách a 

Halloweenu. Někteří z nás také navštívili Minikino Kavárnu nebo místní 

středisko volného času. 

Říjen ale nebyl jen o akcích a radovánkách. Moderní kabátek dostala třída 

Skřítci, do níž škola nakoupila nový nábytek, a mě těší, že se všem žákům        

i paní vychovatelce moc líbí.  

 

 

 

 

https://www.krabiceodbot.cz/res/archive/006/000663.pdf?seek=1605628420
https://balicekradost.webnode.cz/
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Adaptační kurz 6. ročníků  
 

Mateřská školka 
 

HANA STŘELÁKOVÁ 

 

Říjen v mateřské škole byl opravdu pestrý a veselý. I přes časté virózy, které se našimi 

třídami v několika cyklech prohnaly, se nám podařilo uspořádat mnoho hezkých akcí. 

Dvakrát jsme navštívili Loutkové divadlo Ostrava, kde si děti si užily „Pohádku o 

Mašinkách“, pohádku „Fuj je to!“ a také představení „Hrnečku vař! aneb Dvě 

pohádky o hrnečku“.  

 

Ve spolupráci s rodiči ve třídách proběhly jablíčkové hody se soutěží o nejkrásnější 

jablko, nechyběl bramborový týden plný tvoření a aktivit spojených s touto zeleninou, 

který vyvrcholil naší Bramboriádou. Veselé dýňobraní jsme zakončili jemně děsivým 

Halloweenem s lampionovým průvodem. Na děti, které přišly v maskách, během 

celého dne čekaly strašidelně laděné úkoly a stanoviště. Ve všech třídách jsme si užili 

pořádnou halloweenskou party. Halloweenské dýně ovšem nebyly jen pro zábavu. 

Posloužily nám k počítání, třídění, řazení, popisování a dalším činnostem při našem 

učení a aktivitách s rodilými mluvčími.  

 

V říjnu děti ze tříd Včelka a Liška začaly pravidelně docházet na lekce plavání a ve 

vodě jsou jako doma. Starší děti a předškoláci se účastní plaveckého výcviku ve 

sportovním klubu Mexiko a pravidelně, jednou týdně, dojíždějí autobusem na výuku 

plavání s certifikovanými lektory. Kvalitu lekcí i samotnou organizaci si pochvalují 

naši pedagogové, ale samozřejmě jsou spokojení především naši svěřenci! Mladší děti 

docházejí na své vodní hrátky do bazénu vodoléčebných lázní na Sareze také jednou 

týdně a lektorsky se jim plně věnuje pan učitel Tomáš Křístek, jenž má dlouholetou 

zkušenost s vedením plaveckých lekcí pro rodiče s dětmi a pro předškoláky. Pevně 

věříme, že se této plavecké výuky zúčastní děti ze všech tříd a i nadále si budeme 

moci užívat všech činností a bohatého programu tak, jak jsme byli v minulých letech 

zvyklí. 

 

Vážení rodiče,  

děkujeme za Vaše hlasy 

v rámci participativního 

rozpočtu! 

Projekt 

Free time zóna na Ostrčilce pro 

všechny děti 

získal krásné 2. místo a bude  

realizován v příštím roce! 

Děkujeme! 

JINDŘICH ŠVUB 

Ve dnech 4. – 8. 10. 2021 se žáci 6. ročníků zúčastnili 

adaptačního kurzu, který se konal v Karlově pod 

Pradědem. Žáci z 6.A, 6.B, 6.E1 a 6.E2 se v doprovodu 

svých třídních učitelů, asistentů a dalších pedagogů naší 

školy odebrali autobusem do malebného prostředí 

jesenických hor, kam se přijeli seznámit, více se poznat     

a naučit se lépe spolupracovat a vzájemně komunikovat. 

 

Tradice adaptačních kurzů pro šesťáky se na ZŠ 

Ostrčilova obnovila ve školním roce 2019/2020 po změně 

vedení. Odehrávají se mimo známé prostředí školy, 

nejčastěji v přírodě, a jsou skvělou příležitostí, jak poznat 

své spolužáky i učitele v jiném světle. Ve třídě má každý 

svou roli, jež je mnohdy ovlivněna zejména školním 

prospěchem. V odlišném prostředí a během různorodých 

aktivit se však mohou projevit i jiné kvality. Žáci lépe 

poznají sami sebe, vyzkoušejí si a naučí se nové 

dovednosti. 

 

Během týdne se třídy postupně vydaly hledat poklad. Při 

této činnosti žáci aktivně řešili úkoly a snažili se rozluštit 

kód, kterým na konci cesty odemkli zámek od truhly s 

odměnou. Jeden celý den se žáci v kolektivu svých 

spolužáků věnovali programu s prvky zážitkové 

pedagogiky. Zaměřovali jsme se zejména na činnosti 

zacílené na skupinové řešení problémů, hromadné 

překonávání úkolů, při kterých se žáci učí rozvíjet své role 

ve skupině, efektivně s druhými komunikovat a posilují 

týmovou soudržnost. Jelikož jsme měli k dispozici celých 

pět dní, mohli jsme věnovat čas i relaxačním aktivitám – 

např. míčovým hrám nebo koupání v krytém bazénu. Žáci 

se také vydali na výlet do hor. Některé třídy si „vyšláply“ 

na chatu Ovčárna, jiné se vydaly do Karlovy Studánky. 

 

Pevně věříme, že si žáci celý kurz užili a přivezli si domů 

vzpomínky na příjemně strávené chvíle a radostné zážitky 

se spolužáky. Rovněž doufáme, že se smysl a cíl kurzu 

podařilo naplnit a nově získané zkušenosti žáci využijí 

také ve školním prostředí.  

 

Velké díky patří celému organizačnímu týmu:                        

J. Mezírkovi (6.A), H. Dostálové (6. B), L. Barney (6.E1), 

I. Tout (6. E2), A. Kavanové, S. Podešvové, Z. Fűlepové 

a M. Havránkové, a to za jejich oddanou celodenní   

kreativní práci s dětmi. Děkujeme také vedení školy za 

vytvoření podmínek, které nám umožnily tuto akci 

realizovat, a rodičům zúčastněných žáků za důvěru. 

 

Fotografie s potěšením sdílíme ZDE. 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.zsostrcilova.cz/cs/zakladni-skola/akce-skoly?id=art1799&fbclid=IwAR0nmyDwuhA2x8tOXs9NKOTUcdqDy7U_scFSJrAlx2l47EPr1_XDELIZoiM
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

Zdravé vaření ve školní kuchyni s profesionálním kuchařem 

ŠÁRKA KALOČOVÁ 

Dne 22. 10. 2021 naši školní jídelnu navštívil 

kuchař Petr a ukázal kuchařkám školní 

kuchyně nové trendy vaření. 

Společnými silami uvařili exkluzivní menu, 

které nás prostě okouzlilo! Hráškový krém 

s květákovými kostičkami byl jemným 

pohlazením jazyka, hovězí šťavnatá pečeně 

s bramborovo-dýňovými šiškami, špenátem     

a restovanou kořenovou zeleninou chutnala 

přímo famózně a duši nám na závěr pohladil 

mrkvový koláč.  

Užili si to děti i zaměstnanci školy - všichni 

měli vylízané talíře. Velmi nás překvapilo        

a potěšilo, že i ve školní kuchyni se dát vařit 

jako ve špičkovém hotelu. 

Děkujeme za inspiraci a těšíme se na další 

společné vaření! 

 

 

 

 

Když parlament spí v tělocvičně… 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Přespání ve škole … 
 

ANNA LICHNOVSKÁ A MAREK MALÍK 

Od září tohoto školního roku po letech opět zahájil svou činnost školní 

parlament. Vzhledem k současným covidovým opatřením se nepodařilo 

uskutečnit výjezd do Beskyd, proto uspořádali naši volení zástupci 

schůzi, která vyvrcholila přespáním v tělocvičně školy. 

 

Slovy účastníků: 

„Dne 21. října jsme se sešli kolem 17 hodin ve škole. Zahájili jsme 

obvyklou parlamentní schůzku. Když se vše vyřešilo, začala první 

seznamovací hra. Poté následovala další aktivita, která byla již určená 

pro skupinky. Následně jsme se přesunuli do školní tělocvičny                  

a připravili se na večer. Pustili jsme si film a odpočívali jsme.         

Kolem 22. hodiny byla vyhlášena večerka a šlo se spát. Ráno v 6:30 byl 

„úžasný" budíček a následovala snídaně. Potom jsme vše uklidili, 

nachystali jsme se a přesunuli na vyučování.“ 

BLÍŽÍ SE ADVENTNÍ ČAS 

Informace pro další dny… 

LENKA LEDNICKÁ 

Vážení rodiče, kolegové, žáci, 

 

už je tady opět polovina listopadu a i my se 

připravujeme na krásné, pohodové období plné 

očekávání. 

I v letošním roce nás limituje epidemiologická 

situace, a tak i my budeme opět upravovat naše 

plány.  

Tradiční vánoční jarmark se v klasické formě 

ani letos neuskuteční, nicméně náš školní 

parlament, učitelé v MŠ, ZŠ a vychovatelky 

pro vás připravují nejedno překvapení!  

Ani letos si nenecháme ujít vánoční atmosféru, 

pohodu a společné aktivity, které toto období 

přináší. 

I naše třídní schůzky-konzultace budou 

uskutečněny online, a to s ohledem na 

momentální doporučení Ministerstva 

zdravotnictví České republiky. 

Je možné využít i individuální konzultace 

s jednotlivými vyučujícími, kteří Vám jsou 

k dispozici, přímo na půdě školy. Třídní 

schůzky jednotlivých tříd ZŠ se uskuteční dne 

23. 11. 2021, pozvánky naleznete v Google 

kalendářích svých dětí.  

 

Děkujeme Vám za součinnost a Vaši podporu i 

v této době a také konstruktivní kritiku, která 

nás posouvá dále. 

 

 

Foto čertovské výzdoby, kterou každoročně 
připravují naše vychovatelky 

 


