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Všichni táhneme za jeden provaz - akce ŠD  

 

Návštěva „Světa techniky“ – Dolní oblast Vítkovic  

 

Žáci 7. ročníku dne 27. 9. 2017 a 2. 10. 2017 navštívili „Svět techniky“ v Dolní oblasti Vítkovic. 

Zúčastnili se výukového programu „Záhada nekonečna“. Děti netradičním a hravým způsobem 

odvodili Ludolfovo číslo Image, poznaly záhadu Möbiovy pásky. Na vysvětlení: Möbiova páska je to 

plocha, která má jen jednu stranu a jednu hranu. Velmi názorně ukazuje efekty, které způsobují 

deformace dvojrozměrné plochy do třetího rozměru. Po skončení výukového programu, si žáci 

mohli prohlédnout různé expozice, které je velmi zajímaly a bavily.  Následně se děti zúčastnily 

programu v Divadle vědy, kde viděly fyzikální a chemické pokusy. 

Na závěr se naši sedmáci zúčastnily projekce 3D filmu na téma „Pohled z ptačí perspektivy“, který u 

nich sklidil obrovský úspěch. Ve „Světě techniky“ jsme nebyli s našimi žáky poprvé. Díky našemu 

městu Ostrava, které na tyto programy přispívá nemalou částkou, mohou naše děti v rámci výuky 

navštěvovat „Svět techniky“ i několikrát ročně. 

 

http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=857:2017-09-26-05-54-23
http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=861:2017-10-08-15-40-49
http://www.zsfformana.cz/images/stories/sam_3096.jpg
http://www.zsfformana.cz/images/2017_2018/IMG_20171002_084216.jpg
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Dopravní hřiště 5. C  

Dne 10. 10. 2017 probíhala výuka naší třídy na dopravním hřišti. V učebně jsme procvičovali teorii a 

praxe proběhla na dopravním hřišti. I přes nepřízeň počasí jsme si zajezdili a čtyři z nás dostali 

cyklistický průkaz. Ostatní si musí na získání průkazu počkat do jara na další výuku. Strávili jsme 

příjemné dopoledne. Mgr. Irena Přibylová 

 

Školní kolo soutěže „Přírodovědný klokan“  

Dne 11. 10. 2017 se na naší škole F. Formana Ostrava uskutečnilo školní kolo vědomostní soutěže 

„Přírodovědný klokan“ pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Kopecké a paní učitelky Mgr. Marie 

Pláškové. Soutěž se konala od 14 hodin a do 15 hodin a byla určená pro žáky 8. a 9. ročníku se 

zaměřením na fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 dětí. 

Na 1. místě se umístil Lukáš Fryk z 9. B  

Na 2. místě se umístila Natálie Halamíčková z 9. B 

Na 3. místě se umístil Marek Dorčák z 9. A 

 

http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=863:2017-10-11-07-33-49
http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=864:2017-10-12-16-13-53
http://www.zsfformana.cz/images/stories/img_20171010_095039.jpg
http://www.zsfformana.cz/images/stories/img_0219.jpg
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Jarošův statek, 13. 10. 2017  

Motto: „ Láska a poznávání přírody je prvním krokem k její ochraně.“ V rámci projektu Zdravá škola 

jsme v pátek 13. 10. 2017 navštívili Jarošův statek – středisko ekologické výchovy. Děti se dověděly 

spoustu nových a zajímavých informací o zvířátkách, která na farmě chovají. Ale hlavně měly 

možnost přijít se čtyřnohými kamarády do přímého kontaktu. Mohly si kočičky, králíky, morčátka 

pochovat, poníky, oslíky, koně pohladit, kozy, ovce i koně nakrmit, prostě poznat blíže jejich život a 

život ošetřovatelů na farmě. Mgr. Renáta Krausová 

 

The Action – Dopravně bezpečnostní akce 12. 10. 2017  

Žáci 9. tříd navštívili dopravně bezpečnostní akci v Domě kultury města Ostravy. Na pozadí zábavné 

show byli žáci vtaženi do reality následků tragických dopravních nehod, které se mohou týkat 

každého z nás. Poutavé příběhy záchranářů a mladíka na invalidním vozíku snad budou pro mnohé 

výstrahou. Mgr. Martina Kahánková 

 

http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=867:jarov-statek-13-10-2017
http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=868:2017-10-16-15-46-19
http://www.zsfformana.cz/images/stories/20171013_100224.jpg
http://www.zsfformana.cz/images/stories/20171012_084257.jpg
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Výuka dopravní výchovy 5. A, 12. 10. 2017  

Čtvrteční slunečný den strávila 5. A celodenní výukou dopravní výchovy. Nejdříve si děti vše 

procvičily teoreticky a následně si své vědomosti vyzkoušely i prakticky na dopravním hřišti. Všechen 

strach i obavy byly překonány a dokonce 10 dětí se již může pyšnit získaným průkazem mladého 

cyklisty. To bylo radosti! Mgr. Renáta Krausová 

 

Přírodovědný klokan  

Dne 11. 10. 2017 se konala na naší škole ZŠ F. Formana  soutěž „Přírodovědný klokan“, kategorie 

kadet. Zvítězil žák Lukáš Fryk z 9. B s 95 body z možných 120. 

Této přírodovědné soutěže v kategorii kadet se zúčastnilo 23 základních škol a 8 – letá gymnázia, 

celkem v počtu 972 dětí. Lukáš Fryk se i v rámci města Ostravy umístil na 1. místě. 

Moc a moc mu gratulujeme a přejeme mnoho takových velkých úspěchů. Vedení a pedagogové ZŠ 

F. Formana. 

 

http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=869:2017-10-16-16-03-49
http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=887:2017-11-08-16-21-19
http://www.zsfformana.cz/images/stories/20171012_114435.jpg
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Moravskoslezský matematický šampionát  

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě pořádalo letos již 15. ročník matematické soutěže pro 

žáky 9. tříd základních škol a pro studenty 3. ročníku středních škol.  

Naši školu ve středu 25. 10. reprezentovala 2 čtyřčlenná družstva z 9. A a 9. B. V časovém limitu 

každé družstvo řešilo několik logických úloh. V konkurenci 24 týmů ze základních škol obsadili Vanda 

Kaminská, Andrea Podešvová, Daniel Bárta a Lukáš Fryk z 9. B pěkné dělené 10. místo. Po ukončení 

soutěže si všichni soutěžící prohlédli učebny gymnázia a obdrželi upomínkové předměty. 

  

Školní výjezd – Vinný sklípek 

 

http://www.zsfformana.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=878:2017-10-30-15-12-33
http://www.zsfformana.cz/images/2017_2018/družstva9AB.jpeg
http://www.zsfformana.cz/images/2017_2018/družstva9AB.jpeg
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Podzimní dílna TVOŘIVÝCH DEKORACÍ 

 

Tvořivé dílny s podzimní tématikou přilákaly řadu dětí i rodičů do naší školní jídelny. Každý si mohl 
vyrobit třeba svého podzimníčka za šišek, zvířátka i svícen z keramiky či vyzdobit dýni nebo si uvázat 
kytičku z javorových listů.  Společně jsme strávili příjemné tvořivé odpoledne a budeme se těšit opět 
někdy příště. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=475
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ŠD – Strašidel se nebojíme 

 

V pátek 3. 11. 2017 jsme uspořádali, spolu se Sdružením rodičů, akci pod názvem „Strašidel se 
nebojíme“. 

Sešli jsme se nebo přiletěli do jídelny, odkud jsme, po uvítání, vyrazili na stezku odvahy. Při zjištění, 
že jsou chodby úplně temné, jen dýňovými  

světýlky osvětlené, nám moc do smíchu nebylo, ale svůj strach jsme nedali najevo. Po projití stezky 
odvahy, jsme se již vlnili ve strašidelném rytmu, zasoutěžili si ve strašidelných soutěžích. Pohostili 
jsme se strašidelnými buchtami a málem jsme se stali opravdovými strašidly… 
Akce se nám moc líbila a můžeme říct: „Strašidel se opravdu nebojíme.“ 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=466
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Poetický labyrint, IC 

 

K hravému setkání pod názvem „Labyrintem poezie“ jsem pozvala žáky třetích tříd s paní 
učitelkami. Děti se seznámily s tvorbou našich, nejen klasických, ale i současných, básníků. Formou 
soutěží si vyzkoušely pohrát si se slovy a s rýmy. Někteří předvedly, že i v nich je ukrytý talent – 
ukázkou ze své tvorby. Byl to pro nás příjemně strávený  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=747
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/11/23632573_184579262118168_8383106541316424477_o.jpg
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Konference žákovských parlamentů ZŠ 

 

 

Dne 8. 11. 2017 jsme se zúčastnili konference žákovských parlamentů základních škol 
Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstka hejtmana MS kraje Jana Krkošky. 

Setkání bylo určeno jen pro 3 členy žákovského parlamentu školy. V rámci setkání se účastníci 
vzájemně inspirovali aktivitami, které pak společně prezentovali pro všechny účastníky setkání. Akce 
byla velmi zdařilá a poučná. 

Školu zastupovali: 

Dominik Badošek    7. B 

Valentino Hamzai    8. A 

Jiřina Waluszová      6. B 

  

http://www.zsfformana.cz/?p=756
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/11/DSCN0857.jpg
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Lampionový průvod, 7. 11. 2017 

 

Letošní lampiónový průvod doprovázený nejrůznějšími hallowenskými maskami prosvítil v podvečer 
7. 11. okolí naší školy. Nechybělo sladké ocenění masek, občerstvení a krásný závěrečný ohňostroj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=793
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/11/23737740_185789788663782_165656662860236296_o.jpg
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ŠD – Strašidel se nebojíme 

 

V pátek 3. 11. 2017 jsme uspořádali, spolu se Sdružením rodičů, akci pod názvem „Strašidel se 
nebojíme“. 

Sešli jsme se nebo přiletěli do jídelny, odkud jsme, po uvítání, vyrazili na stezku odvahy. Při zjištění, 
že jsou chodby úplně temné, jen dýňovými světýlky osvětlené, nám moc do smíchu nebylo, ale svůj 
strach jsme nedali najevo. Po projití stezky odvahy, jsme se již vlnili ve strašidelném 
rytmu, zasoutěžili si ve strašidelných soutěžích. Pohostili jsme se strašidelnými buchtami a málem 
jsme se stali opravdovými strašidly… Akce se nám moc líbila a můžeme říct: „Strašidel se opravdu 
nebojíme.“ 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=466
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1. A, 1. B – Povídejme si, IC 

 

V pátek 3. listopadu 2017 navštívili naši prvňáčci školní informační centrum. Cílem setkání bylo 
seznámení s novými prostory pro naše prvňáčky, ale i motivace k učení nových písmenek, která 
otevřou cestu ke čtení a v neposlední řadě i k nám do školního informačního centra. Hned na úvod 
jsme si vysvětlili rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Seznámili jsme se s provozem, možnostmi 
využití při trávení volného času v odpoledních hodinách. A mohli jsme začít. 
Děti dostaly za úkol složit obrázek a pokusit se říct, (z které knihy „vypadl“), jak se kniha jmenuje. 
Některé děti odpověď znaly, některé věděly, o co jde, ale nemohly si vzpomenout. A již vzápětí za 
dětmi přišel hlavní hrdina této knížky-maňásek „zvědavý pejsek“ – z knihy „O zvědavém štěňátku“ 
od Ivy Hercíkové s krásnými ilustracemi Zdeňka Milera. Pejsek vyprávěl dětem, o svých 
zkušenostech s nesprávným zacházením knih a popovídal si s dětmi, jak se k nim chovat. Ukázal jim, 
známějšího kamaráda dětí, krtečka, v knize od Jiřího Žáčka „Krtek kamarád“, kterého rovněž 
vytvořil Zdeněk Miler. V ukázce z této knihy děti hledaly „kouzelná slovíčka“ a nacházely jejich 
využití v životě. Pak seznámil děti s dalšími jeho kamarády z knihy “ Pojďte si hrát s koťaty“ od Ljuby 
Štíplové. Recitovanou ukázkou malovaného čtení o „Ježčím povídání,“ děti pomohly pejskovi 
doplnit rýmy. Každý konec by měl být pohádkový, tak byl, i ten náš v podobě složení děje různých 
pohádek a ukázkou knih. 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=471
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Velcí hrají malým, 6. A, 6. B 

 

 

Velcí hrají malým  

V hodinách českého jazyka se žáci seznamovali s nejrůznějšími bajkami. Bajky zaujaly děti nejen tím, 
že v nich vystupovala zvířátka, ale také pro jejich ponaučení.  A tak si žáci nakonec zkusili bajky také 
zahrát. Celý měsíc se poctivě učili text, zkoušeli si své herecké schopnosti, připravovali si vhodné 
kostýmy  a drobné rekvizity. Dne 13. prosince se žáci šestých tříd konečně dočkali. Uspořádali totiž 
pod vedením p. učitelky Matějové divadelní přestavení pro děti z I. stupně.  A bylo se na co dívat… 
Žáci 6. A a 6. B ze sebe vydali opravdu všechno. Tréma žáky brzy opustila a naši malí herci zahráli 
opravdové divadlo. Za to je jejich mladší spolužáci odměnili velkým potleskem. 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=913
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/25157914_193254044584023_999958067666831009_n.jpg
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Vystoupení v MŠ, 5. C 

 

  

Dne 13. 12. děvčata z 5. C – Sára Grobařová, Rozárka Štěrbová a Anetka Paseková vystoupila s 
programem „TRIO CLAUNS PEČE VÁNOČNÍ CUKROVÍ „ v MŠ Fr. Formana na Dubině. Dětem se naše 
vystoupení líbilo a zpříjemnili jsme si předvánoční čas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=946
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/P_20171213_091655.jpg
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Vánoční diskotéka 

 
 

Úterní odpoledne si žáci 4. a 5. tříd společně užili na Vánoční diskotéce. Všichni radostně soutěžili, 
tančili, hopskali, zpívali, vlnili se v rytmu hudby a rozdávali úsměvy na všechny strany. A pro nás 
učitelé není nic větší odměnou, než spokojené a šťastné děti! 

Mgr. Renáta Krausová 

Koncert NATY HRYCHOVÉ 

 

V pátek u nás na škole proběhl koncert zpěvačky NATY HRYCHOVÉ. Žáci byli nadšeni a takové 
přivítání sama zpěvačka ještě nezažila. Moc se nám to líbilo, přejeme Naty hodně úspěchů a těšíme 
se někdy příště! 

http://www.zsfformana.cz/?p=918
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/DSCN5856.jpg
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/DSCN5856.jpg
http://www.zsfformana.cz/?p=908
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/DSCN5856.jpg
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/24955625_191739718068789_1053143424854964958_o.jpg
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 Svět techniky 5. A 

 

  

Úterní mikulášský den jsme si společně užili ve Světě techniky nadílkou vzdělávacích programů 
Zločin pod lupou a Malý antropolog. Tak jako vždy tyto naučné programy nezklamaly… děti něco 
naučily, aktivně zabavily a také všechny pobavily. Byl to prima strávený den, za který moc děkujeme 
lektorům a animátorům Světa techniky. 

 Mgr. Renáta Krausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=903
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/24955806_192064294702998_5356903708792771570_o.jpg
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Mikulášská nadílka 

 

Naši školu letos opět navštívil Mikuláš s andělem. Děti zpívaly písničky, recitovaly básničky a 
slibovaly, že budou po celý rok hodné. Čerti si nikoho z žáků 1. stupně neodnesli do pekla a naopak 
dětem přinesli ovoce a drobnou sladkost. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=900
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/100_1648.jpg
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Slavnostní den na naší škole 

 

Dnes proběhl na naší škole sváteční den. V prostorách školní jídelny se uskutečnil vánoční jarmark, 
kde prodávali žáci společně s paní učitelkami své výrobky. Zazpívala nám ostravská hudební skupina 
Tři Vykřičníky. Viděli jsme ŽIVÝ BETLÉM v podání dětského sborového studia Ostrava-Jih a nakonec 
se rozsvítil i náš vánoční strom. Počasí bylo vskutku vánoční a my bychom Vám Všem rádi popřáli 
krásný adventní čas. 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=886
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/20171204_182447.png
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Štrůdlování – akce ŽP 

 

Každoroční akce Žákovského parlamentu s názvem „Štrůdlování“ proběhla v minulém 
týdnu.  Zástupci 3. – 9. roč. vyráběli záviny, které poté upekly paní kuchařky. Tyto záviny byly 
nabízeny zdarma rodičům na třídních schůzkách. Snad jim chutnaly. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=883
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/DSCN0886.jpg
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Poděkování – PATŘÍ VÁM VŠEM! 

 

Vážená paní Gajdošová, 

Chtěla bych Vám oficiálně poděkovat za vše, co pro nás děláte. 

Děkujeme celé ZŠ F. Formana a to především, dětem, rodičům, učitelům, kteří chtěli rozdávat 
radost i jiným dětem. Doputovalo k nám mnoho dárků pro děti, které zatím neměly v životě tolik 
štěstí. Bylo nám ctí všechny dárky o vánocích předat a vidět ty šťastné očička dětí. Ještě dlouho do 
noci bylo z pokojíčku slyšet dětské švitoření a neskrývaná radost. 

Ještě jednou velké díky Vám všem. 

  

Bc. Markéta Flaksová 

Manažer lidských zdrojů a vnějších vztahů 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Jahnova 867/12 

http://www.zsfformana.cz/?p=1001
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/IMG_4046.jpg
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Předvánoční čajovna, ŠD 

 

Ve čtvrtek 21.12. se sešli žáci všech oddělení na akci,, POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO ČAJE“. Jednotliví 
vystupující předvedli hru na hudební nástroje, koledy, básničky a tanec. Společně jsme si zazpívali i 
koledy. Na závěr jsme se odměnili vánočním čajem a perníčky. 

  

Svět techniky, 4. A 

 

V úterý 19. 12. 2017 se třída 4. A již podruhé v letošním školním roce podívala do Světa techniky. 
Opět jsme byli nadšeni, vyzkoušeli jsme si práci reportérů, kameramanů, vědců, zapojili jsme se do 
vzdělávacího programu Kouzlo zrcadlení. Již teď se těšíme na další návštěvu. Děkujeme všem 
lektorům za báječný den. 

http://www.zsfformana.cz/?p=985
http://www.zsfformana.cz/?p=950
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/SAM_3513.jpg
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/25542557_195332601042834_6471140818438107038_o.jpg
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 ZHODNOCENÍ AKCE “KRABICE OD BOT“ 

 

Během měsíce listopadu a prosince probíhala na naší škole charitativní akce s názvem „Krabice od 
bot“ (více na www.krabiceodbot.cz), jejíž cílem bylo shromáždit vánoční dárky pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Letos se podařilo shromáždit celkem 326 krabic z toho 90 přímo od našich žáků. Dále 
se ve velkém zapojili žáci ze ZŠ Dr. Lukášové (Ostrava – Hrabůvka) a ze ZŠ Marie Pujmanové (Havířov 
– Šumbark), a také obec Ženklava i se svou MŠ a ZŠ. Mnoho dárců bylo z řad veřejnosti, mnozí 
donesli více než dvě krabice. 
A kam balíčky putovaly?  
Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi Ostrava – Zábřeh – 30 darů 
Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava – Fifejdy – 36 darů 
Centrum sociálních služeb Ostrava – Mariánské Hory – 260 darů 
(Náhradní rodinná péče, Azylový dům, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem dárcům i lidem, kteří se podíleli na organizaci této milé akce. 
Krásné Vánoce Všem! 
 

Výsledky školního kola olympiád z českého jazyka a dějepisu 

Výsledky školního kola olympiády z českého jazyka 
1. Lukáš Fryk B 
2. Vanda Kaminská 9.B 
3. Adéla Brzicová 8.B 

Výsledky školního kola olympiády z dějepisu 
1. Lukáš Fryk 9.B 
2. Vanda Kaminská 9.B 
3. Dominik Repčík 9.A 

Jakub Solanský 9.A 
  
Výhercům gratulujeme! 
Mgr. Martina Kahánková 

  

http://www.zsfformana.cz/?p=943
http://www.krabiceodbot.cz/
http://www.zsfformana.cz/?p=937
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2017/12/vanoce.jpg
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Soutěž ve skládání puzzlí 

 

Středeční odpoledne strávili vybraní žáci I. stupně na již tradiční soutěži ve skládání puzzlí. 
V letošním roce už proběhl 5. ročník této soutěže, ve které vždy 2 nejlepší žáci z každé třídy bojují o 
vítězství. Všichni soutěžící byli rozděleni do 3 kategorií. 

V I. kategorii soutěžily děti 1. a 2. tříd. Vítězství získaly dívenky z 2.A – Klárka Kašubová a Natálka 
Šaradyová. 

Za II. kategorii bojovali žáci 3. a 4. tříd. Nejlepší výkon podaly dívky ze 4.B – Terezka Slepánková a 
Eliška Szamaranszka. 

No a III. kategorie zůstala na naše nejstarší žáky I. stupně. Nejlépe se dařilo děvčatům  z 5.A – 
Denisce Kozelské a Šárce Severové. 

Absolutním vítězem celé soutěže se staly žákyně z 5.A. Poradily si se 120 mini dinosauřími puzzlíky 
za rekordních 18 minut. 

Všichni vítězové dostali pěkné ceny a diplomy. A poražení? Ti smutní nebyli, protože věděli, že není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se! 

 

 

 

 

  

http://www.zsfformana.cz/?p=1132
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/02/20180207_152826.jpg
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Cimbálová muzika RÉVA 

 

Naši školu navštívila cimbálová skupina RÉVA se svým skvělým programem. Děkujeme za zpestření a 
těšíme se zase příště. 

 

 

Skvělý Svět techniky 

 

V pondělí 29.1. žáci devátých ročníků, kteří navštěvují seminář z Př, absolvovali bohatý program ve 
Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Jedna skupina vyráběla krmítka pro ptáky, druhá hmyzí hotel. 
Do dřeva si dokonce také mohli vypálit libovolný obrázek či nápis. Práce jim šla pěkně od ruky. 
Druhý program nesl název Nenech mozek vydechnout, což se opravdu potvrdilo. Žáci vyráběli 
napodobeninu mozkové hmoty, soutěžili v sociální inteligenci, s přístroji testovali soustředění i míru 
stresu. Vítěz pak dostal cenu v podobě pudinku ve tvaru mozku, na kterém si nakonec pochutnali 
všichni. Aby toho nebylo málo, stihli jsme také půlhodinové chemické představení s všelijakými 
zábavnými efekty. Na závěr jsme si odpočinuli při 3D promítání filmu o tažných ptácích. Na jeden 
den toho bylo opravdu hodně, ale rozhodně to stálo za to. 

  

http://www.zsfformana.cz/?p=1123
http://www.zsfformana.cz/?p=1117
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/IMG_20180130_102536.jpg
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/20180129_091820.jpg
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Sběr papíru září – leden 

 

Během prvního pololetí tohoto školního roku se nám podařilo nasbírat již 3 050,8 kg papíru. Zatím 
se zapojilo 35 žáků a 7 učitelů, přidala se také mateřská školka Hello. Pořadí podle množství 
nasbíraného papíru najdete v tabulce. V červnu proběhne vyhodnocení celé soutěže a nejlepší tři 
žáci dostanou hodnotnou odměnu. Bude také vyhlášena a oceněna nejaktivnější třída. 

Mgr. Jana Gajdošová 

http://www.zsfformana.cz/?p=1100
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/newspapers-2586624_960_720.jpg
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http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/predskolaci.jpg
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Lyžařský výcvik, 11. 2. – 16. 2. 2018 

 

Místo pobytu: Penzion Tabačka, Velké Karlovice 

Termín pobytu: 11. – 16. 2. 2018 

Odjezd: neděle 11. 2. 2018 v 10. 15 hod. (sraz u školy), odjezd od školy v 10. 30 hod. 

Návrat: pátek 16. 2. 2018 (kolem 11 hod.) 

 

http://www.zsfformana.cz/?p=1086
http://www.zsfformana.cz/wp-content/uploads/2018/01/Untitled-2.jpg

