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Vážení žáci, rodiče, kolegové a příznivci školy,  

listopad byl opět nabitý událostmi. Psalo se o nás na webu Ostravy a  natáčela nás televize 

Polar. Více se dozvíte v jednotlivých příspěvcích. 

Děkuji všem za spolupráci a přeji pohodovou adventní přípravu na Vánoce. 

 Do listopadu jsme vykročili po nové dlažbě v přízemí školy. Máme radost. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=595195149076808&set=a.507525444510446 

 Soutěž o nejvyšší počet strávníků ve školní jídelně pod názvem „Pozvi kamaráda bez 

čipu“ vyhrála 2. A a byla oceněna nádherným dortem. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/2-a-vyhrala-skolni-soutez/ 

 Na začátku listopadu proběhl tradiční halloweenský Pochod světýlek, Stezka odvahy 

pro děti prvního stupně a celoškolní výstava dýní. Více na 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=591335769462746&set=pcb.5913358494627
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https://www.zskomenskehoporuba.cz/vystava-dyni-a-stezka-

odvahy/?fbclid=IwAR2CdC2kRf3uLITpC2YWBu0wfaJOgDZXGSAWM662c_WMx

TuH1F-orcEtJ-E 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/vystava-dyni-v-hale-skoly/ 

 Žáci 9. ročníků absolvovali Národní srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a 

osobních studijních předpokladů. Individuální výsledky jim pomohou zjistit, jak na 

tom jsou ve srovnání se svými vrstevníky, poznají, v čem se ještě mohou zlepšit a kde 

mají naopak náskok před ostatními. 

 Všichni žáci se mohli zapojit do podzimní fotosoutěže. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/fotosoutez/ 

 Vybraní žáci 8. ročníků se zúčastnili soutěže v ZOO Ostrava. 

 Druháci a čtvrťáci navštívili knihovnu na Opavské ulici a páťáci knihovnu ve Svinově. 

 Ve sportovním centru Fajne si osmáci si zahráli squash a badminton, žáci 4. a 5. tříd si 

tam užili sportovní dopoledne.  

https://www.zskomenskehoporuba.cz/zaci-sportovali-v-sc-fajne/ 

 V rámci prevence navštívily žáky 7. a 8. tříd příslušnice Městské policie Ostrava. 

 Devátá B absolvovala v rámci mediální výchovy exkurzi do České televize v Ostravě. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/zaci-9-rocniku-navstivili-ceskou-televizi/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=596558105607179&set=pcb.5965583756071
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 Vybrané třídy 1. i 2. stupně zhlédly v kulturním domě Poklad divadelní představení 

v anglickém jazyce a šesťáci si zajeli do Divadla loutek na představení Hodina 

Komenského. Žáci devátých tříd zhlédli divadelní představení Dvě čárky, které se 

zabývalo aktuálními tématy teenagerů.  

https://www.zskomenskehoporuba.cz/kulturni-akce-2-stupne/ 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/anglicke-divadlo/ 

 Tři vybrané žákyně z 8. a 9. tříd se zúčastnily výtvarné soutěže v galerii Plato. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/kreslir-roku/ 
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 Žáci z 6. A si vyzkoušeli v centru Fajna dilna dovednost svých rukou. A jak to 

dopadlo? Více na https://www.zskomenskehoporuba.cz/fajna-dilna-6-a/ 

 Žáci 8. A a 3. B se zúčastnili vzdělávacích programů v Dolní oblasti Vítkovic. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/geometricky-svet/ 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/chemicka-pitva-vody/ 

 Vybraní žáci 4. – 8. tříd si zasoutěžili v Bobříkovi informatiky. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/bobrik-informatiky/ 

 Někteří žáci 2. stupně se zúčastnili soutěžního projektu Den cizích jazyků na 

Obchodní akademii v Mariánských Horách. Odnesli jsme si ze soutěže první místo, a 

to nás těší. Více na https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektovy-den-na-

obchodni-akademii-v-ostrave-marianskych-horach/ 

 Obdrželi jsme poděkování za to, že jsme se v květnu 2022 zapojili do Českého dne 

proti rakovině. https://www.zskomenskehoporuba.cz/cesky-den-proti-rakovine-2/ 

 Díky zapojení školy do projektu organizovaného Statutárním městem Ostrava, se 

mohli žáci 6. tříd zúčastnit velice zajímavého programu připraveného spolkem THeatr 

ludem, kdy rozvíjeli prožitkovou formou své čtenářské dovednosti v oblasti poezie. 

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/k-lasce-ke-kniham-pomohou-i-drama-

dilny 

 Ve škole jsme nainstalovali putovní výstavu Každý svého zdraví strůjcem. 

 Proběhlo také vánoční focení dětí 1. stupně, případně jejich sourozenců a rodičů. 

 Žáci 5. B navštívili Vysokou školu báňskou, kde pro  ně byl připraven program 

Materiály a jejich vlastnosti. 

 Deváťáci absolvovali v rámci kariérového poradenství program Studen a job a na 

konci listopadu se zúčastnili projektu spolku THeatr ludem. Prostřednictvím osobního 

prožitku se dozvěděli mnoho zajímavého o spisovateli O. Pavlovi a o osudu Židů za 

protektorátu. 

 Ve spolupráci se SMO jsme požádali ČEZ o dotaci na výsadbu dřevin. Žáci vysadili 

před školou dříny, růže, zimolezy, slivoně, hrušně a hlochy. Průběh výsadby zachytila 

i televize Polar.  

https://www.zskomenskehoporuba.cz/pecujeme-o-prostredi-kolem-skoly/ 

 Znovu jsme se zapojili do Recyklohraní. Za vypracování osvětového úkolu Vzkaz 

v láhvi jsme obdrželi poděkování. https://www.zskomenskehoporuba.cz/recyklohrani/ 

 Školní žákovský parlament se zapojil do akce „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“, 

kterou organizuje Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se SVČ 

Korunka a městem Ostrava.  

 Děti ve školní družině se hojně věnovaly vyrábění předmětů na tradiční vánoční 

jarmark. 21. a 24. 11. vyrazily (kvůli omezené kapacitě ve dvou skupinách) do kina 

DK Poklad. Oba dva dny děti pobavila animovaná akční a veselá pohádka DC Liga 

supermazlíčků. 

https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-navsteva-kina-v-listopadu/ 

 

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka 
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