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rozvíjet komunikační dovednost a schopnost spolupráce
zapojovat se do školních akcí a soutěží
vést žáky k aktivnímu přístupu k dění ve škole atd.

SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM PARAMENTEM
  
   Letos poprvé vznikla organizace zvaná Školní parlament, tvoří ho zástupci 4.-9. třídy.

   Představujeme vám členy našeho školního parlamentu:

4. třída: Anna Gavendová, Jiří Němec
 

5. třída: Filip Ležatka, Richard Mech
 

6. třída: Pavel Bužek, Vojtěch Štolfa
 

7. třída: Vojtěch Hőpp, David Zdražil
 

8. třída: Daniel Stiler, Eliška Škutová
 

9. třída: Natálie Zdražilová, Adéla Kratochvílová
 

Předseda celého školního parlamentu: Adéla Kratochvílová
 

Místopředseda: David Zdražil

    Úkoly, které by měl žákovský/školní parlament splňovat:

    V tomto školním roce jsme vyhlásili hned několik soutěží a akcí, do kterých se
zapojila celá škola. Například soutěž o logo parlamentu, nejlépe vyzdobená třída na
Halloween, soutěž o nejoriginálnější Vánoční stromeček. O veškerých informacích se
dozvídáte na nástěnce v přízemí naší školy.
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Exkurze žáků druhého
stupně do Archeoparku

Chotěbuz

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších
pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nachází se zde
pozůstatky osídlení, které je možné datovat do pozdní doby bronzové a doby
halštatské, kdy zde vyrostla pravěká osada. 
O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo  raně středověké
slovanské hradisko. Právě podobu slovanského hradiště se tvůrcům Archeoparku
Chotěbuz-Podobora povedlo zrekonstruovat i se všemi sídelními objekty.

Tato jedinečná lokalita, nacházející se přibližně hodinu jízdy vlakem od
Jistebníku, byla v minulosti naší školou často navštěvována. Naposledy tomu
bylo v září 2017. V pozdějších letech probíhala v Archeoparku rekonstrukce,
proto se naše další návštěva konala až letos v září.  A návrat to byl
velkolepý, protože exkurze proběhla ve dnech 14. a 15. září a zúčastnily se jí
všechny ročníky 2. stupně.

Program byl velmi nabitý a během dvouhodinové prohlídky jsme stihli spoustu
věcí. Prošli jsme si obydlí starých Slovanů. Namleli jsme mouku na kamenném
mlýnku zvaném žernov. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je být archeologem, a
malým štětečkem kousek po kousku odkrývat minulost na vykopávkách. Při
vyrývání svého jména do voskové destičky jsme zjistili, že psát hlaholicí není
nic jednoduchého. Při střelbě z luku bylo hned jasné, kdo by byl lovcem naší
družiny, a nebyli by to jen chlapci. 

I když oba dva dny počasí úplně nebylo na naší
straně, program jsme si všichni užili a těšíme se na
další návštěvu.
        
       za všechny účastníky Mgr. Markéta Kucserová
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Rizika internetu
     Kyberšikana začíná být nebezpečně se šířící fenomén dospívající mládeže, navíc   
 v oblasti, jíž starší generace příliš nerozumí a nedokáže její sílu a účinek na psychiku
dospívajících odhadnout. Jedná se o druh šikany využívající informační a komunikační
technologie s cílem dotyčného ponížit, ublížit, vydírat, zastrašovat a obtěžovat. Oproti
běžné šikaně může agresor vystupovat anonymně nebo pod falešným profilem,
nezáleží zde na věku, pohlaví ani fyzické síle. Místo a čas útoku nelze předpokládat,
jelikož u kyberšikany může útok přijít kdykoli a kdekoli, třeba o půlnoci prostřednictvím
různých kanálů: zprávou, videem, fotografií či příspěvkem na sociálních sítích.

     Ke zvýšení kyberšikany bezesporu přispěla i distanční výuka, kdy děti trávily více
času na internetu. V tomto školním roce jsem se proto rozhodla zaměřit preventivní
programy na rizika internetu a komunikačních technologií.  Ve dnech 27. a 29. 9. 2022
se žáci 5.-9. ročníku setkali se zkušeným lektorem a odborníkem na kyberšikanu ze
spolku Nebuď oběť! panem Mgr. Lukášem Látalem. Žáci diskutovali, sdělovali si
zkušenosti, řešili modelové situace a nakonec si každá třída vybrala nejdůležitější
pravidla bezpečného chování na internetu a jejich dodržování stvrdila svými podpisy.    
 S lektorem se letos potkají ještě jednou, a to na konci listopadu. Po absolvování obou
bloků se vybraní žáci zúčastní žákovského sympozia a vystoupí s vlastními příspěvky na
téma rizika internetu.
     Kromě programů pro žáky a učitele připravujeme také program pro rodiče, a to ve
čtvrtek 
          24. 11. 2022 od 16:00 hodin, čímž Vás srdečně zvu do naší školy. (pozn. red.
program byl z organizačních důvodů odložen)
                                                                                                           

Mgr. Kateřina Kunčická
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Turnaj v  PIŠQWORKÁCH
     Ve čtvrtek 20. října se ve dvě hodiny odpoledne na naší škole uskutečnil
turnaj v piškvorkách pro žáky 4.-9. třídy. Do bitvy křížků a koleček se přihlásilo
téměř 40 dětí. Turnaj probíhal formou každý s každým vždy na 5 křížků nebo
koleček. Vzhledem k vysokému počtu účastníků, odehrání všech her trvalo přes
dvě hodiny. Po tomto náročném turnaji si každý ze zúčastněných odnesl malou
sladkou odměnu a šel domů odpočívat. Po vyhodnocení soutěže bylo jasné, že
nejlepší "piškvorkáři" na naší škole jsou žáci 5. a 6. ročníku, kteří obsadili
všechna první místa. 
     V pátek 21. října proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Ti pak utvořili dva
tří členné týmy a jeli naši školu reprezentovat na oblastní kolo do Nového
Jičína. Naši borci obsadili krásné 3. a 4. místo. 
     Všem vítězům gratulujeme a  moc těšíme se na příští turnaj.

                                                                                                   
za tým koordinátorů

                                                                                                   
Mgr. Markéta Kucserová
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Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 
k tradičnímu svátku Halloween

     Původ svátku Halloween můžeme hledat už v době železné u kmene Keltů, kteří jím
oslavovali nový rok. Věřili, že v tento den se prolíná svět živých a mrtvých. Mrtví se
navrací zpět a živý naopak mohou navštívit podsvětí. Do Ameriky ho přivezli irští
přistěhovalci, kteří jsou potomky právě Keltů. Do širšího povědomí se dostal ve 30. letech
20. století, kdy se začal šířit ze Spojených států amerických. Jeho obliba v posledních
letech roste i u nás. Rozhodli jsme se, že si v duchu tohoto svátku vyzdobíme i naši
školu. Školní parlament proto vyhlásil soutěž "O nejlépe vyzdobenou třídu k tradičnímu
svátku Halloween" a její vyhodnocení naplánoval právě na 31. 10.
     Žáci 1. a 2. stupně během října poctivě připravovali své třídy  a vyráběli všechny
možné dekorace a rekvizity. V pondělí 31. října se o velké přestávce sešli členové
parlamentu, obešli všechny třídy a poctivě ohodnotili. Všechny třídy to měly hezké, proto
bylo těžké vybrat ty nejlepší. Třídy hodnotil parlament na stupnici 1-9, kdy jednička byla
nejhorší a devítka byla nejlepší. Hodnocení nakonec dopadlo následovně.
Za 1. stupeň: 1. místo - 1. třída, 2. místo - 5. třída, 3. místo - 2. třída 
Za 2. stupeň: 1. místo - 9. třída, 2. místo - 8. třída, 3. místo - 6. třída

    Tato soutěž byla první soutěží našeho parlamentu a její výsledky budou zahrnuty   
 v celoroční soutěži "O nejaktivnější třídu".

                                                      za školní parlament 
                                                 místopředseda David Zdražil,
                                             koordinátor Mgr. Markéta Kucserová
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Dopravní hřiště Odry 
 
     V pondělí 24. 10. jela naše šestá třída vlakem z Jistebníku do Suchdolu nad Odrou,
kde jsme přestoupili do dalšího vlaku a ten nás už zavezl do Oder. Když jsme došli k
dopravnímu hřišti, čekal tam již na nás pan instruktor, který s námi zopakoval
dopravní značky a další pravidla silničního provozu. Měli jsme krátké přestávky, ve
kterých jsme se mohli nasvačit a zajít si na záchod. 

     Pak jsme psali dopravní testy, prošlo nás šest. Po testech jsme si šli pro kola. Byli
jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna jezdila podle předpisů na dopravním hřišti a druhá
přes překážky. Asi po půl hodině jsme se vyměnili. Ti, co napsali správně testy, museli
ukázat, že umí podle předpisů jezdit, aby dostali průkaz cyklisty. Naštěstí jsme si to
mohli několikrát projet, takže jsem nebyla tak nervózní. 

     Všichni jsme prošli také druhým kolem, dostali jsme svůj průkaz a jeli zpátky do
školy. Všichni jsme si to velmi užili. Byla to zábava, ale i starost, abychom ten průkaz
dostali. Chci všem poděkovat za super zábavu a další super zážitky. 

                                                                                                       
Dominika  Hlubková 
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Přírodovědný klokan
     Ve středu 12. 10. 2022 se konal v naší škole Přírodovědný klokan. Zúčastnili se
žáci z 8. a 9. třídy. A co to vlastně je?

     Je to soutěž, kde jsme dostali papír s otázkami s přírodovědným zaměřením,
jako je chemie, přírodopis, zeměpis a fyzika. Odpovědi se vybíraly z nabídky podle
písmena (od A do E) a zapisovaly se do záznamového archu. Každý měl na začátku
24 body. Některé otázky byly za 3 body, některé za 4 a některé za 5. Když jsme
neodpověděli, žádný bod se nám neodečetl ani nepřičetl, ale pokud jsme odpověděli
špatně, odečetl se nám 1 bod.

     Žáci s nejvyšším počtem bodů, se umístili na třech místech:

1. Václav Hon (9. třída, 37 bodů)
 

2. Anna Carbolová (8. třída, 32 bodů)
 

3. Štěpánka Pavlíková (9. třída, 31 bodů)
 

Štěpánka Pavlíková
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Abeceda peněz

     Žáčci druhé třídy se zúčastnili výukového programu „ ABECEDA PENĚZ“. Navštívila je
lektorka České spořitelny, se kterou si vysvětlili pojmy: příjmy (odkud jsou a vlastně co do
tohoto pojmu patří) a výdaje (za co běžná rodina utrácí). 
    I ti nejmenší se připravují na porozumění a chápání nutnosti zabezpečení svých
existenčních potřeb. Platby důležitých a méně důležitých věcí patří do každodenního života
každého z nás. Žáci se učí finanční gramotnosti, aby byli na svět financí připravení.

Mgr. Iva Součková

11



Malá technická univerzita – Projektový den v 1. třídě

     Žáci si společně s lektorem zahráli na stavitele města. Nejprve si lektor s žáky
povídal o městě, jeho budovách, o mapách a jak se v nich orientovat. Poté si společně
postavili z LEGA DUPLA město s důležitými budovami. Budovy byly strategicky doplněny
silnicemi. Postavené město pak zakreslili do mapy. Následně za sportovní disciplíny dostali
určitý počet kostiček, za které mohli nakupovat budovy a lepit si do své mapy.
 

   Žákům se projektový den velice líbil, a nakonec byli odměněni diplomem Stavitel města.
 

Mgr. Petra Podpinková
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Pěšky do školy
     V týdnu 16. – 22. 9. 2022 se Základní škola v Jistebníku zapojila do kampaně
„Pěšky do školy“. Je primárně zaměřena na školáky a jejich rodiče. Akce byla součástí
Evropského týdne mobility.

    Kampaň původně začala v pražských školách v roce 2017 a k dnešnímu dni je do ní
zapojeno asi 300 škol ze 157 měst, to v součtu znamená asi 70 000 dětí.

    V naší škole se nám podařilo zapojit do kampaně všechny třídy. Děti si celý týden
do speciálního archu zaznamenávaly způsob dopravy do školy a třídy i jednotlivci mohli
dále soutěžit o zajímavé ceny.

     V ČR vzrůstá obliba dopravy dětí do školy autem. Takto se dopravuje až
čtvrtina dětí u nás. Organizátoři kampaně poukazují na to, jak se zhoršuje fyzické i
mentální zdraví obyvatel a zatěžuje životní prostředí. Každé čtvrté dítě u nás má
nadváhu a každé čtvrté je vezeno do školy autem.

    Cílem této výzvy je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do
školy pěšky, na kole, koloběžce nebo veřejnou dopravou.

    Čím méně přijede před školu aut, tím bezpečněji a příjemněji tam bude.

Mgr. Eva Juřicová
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Pro nejmenší...
     

...pomoz najít tučňákům cestu k sobě.
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Užijte si Vánoce!
 
 
 
 
 
 
 

Další číslo Poškoláčku 
vychází v lednu.
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