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Anděl Páně na Zelené

Gymnázium, 
Havířov-Podlesí, p. o.

„Sýkorku“ ocenil hejtman 
Moravskoslezského kraje

Pedagogický sbor ZŠ Zele-
ná z  Životic připravil nevšední 
soutěž pro žáky a jejich rodiny 
s názvem 3 v 1. Jedno slunečné 
podzimní odpoledne tak patři-
lo rodinným týmům složeným 
vždy ze tří členů – žáka, rodiče 
a dalšího příbuzného.

„Tématem akce, která se kona-
la na Zelené po pěti letech, byla 
pohádka Anděl Páně. Všichni 
zaměstnanci základní školy byli 
oblečeni v kostýmech filmových 
postav. Na školní zahradě tak 
byli k vidění čert Uriáš, anděl Pe-
tronel nebo panna Marie s Jose-
fem,“ přiblížila téma akce ředitel-

ka ZŠ Zelená Blanka Helštýnová. 
Každá z postav měla na starost 
jedno stanoviště, kde mohlo 
25 soutěžících týmů sbírat body. 
Ty se pak sečetly a  nejlepší tři 
týmy byly odměněny věcnou 
cenou. V kostýmech však dora-
zili i soutěžící, dvě ceny tak byly 
připraveny pro rodinné týmy, je-
jichž masky nejvíce zaujaly po-
řadatele. A i když vyhrát nemoh-
la všechna družstva, rozhodně 
si různorodé soutěže všichni  
účastníci moc užili.

Tomáš Chudý, 
ZŠ Zelená, Havířov-Životice Studentská 11/1198

736 01 Havířov
Čtyřletá a osmiletá forma vzdě-
lávání www.gsh.cz
Dny otevřených dveří:
19. 11. 2020 
čtvrtek 8.30 – 11.30 hod.
2. 12. 2020 
středa 15.00 – 18.30 hod.
9. 1. 2021 
sobota 8.30 – 12.00 hod.
• špičkově vybavené odborné 

učebny, laboratoře, moderní 
sportovní areál a krásný škol-
ní dvůr

• v posledním ročníku studia 
12  hodin volitelných seminá-
řů, široká nabídka zájmových 
kroužků (bridž, debatní klub aj.)

ředitelství gymnázia

Střední škola Havířov-Šum-
bark, Sýkorova 1/613, pří-
spěvková organizace získala 
1. místo v  každoroční soutěži 
vyhlašované hejtmanem Mo-
ravskoslezského kraje spolu 
s Radou kvality ČR. „Cena hejt-
mana kraje za společenskou 
odpovědnost“ zahrnuje oblast 
sociální, ekonomickou a  envi-
ronmentální.

Ve všech uvedených oblastech 
se škola může pochlubit bo-
hatou činností. Spolupracuje 
s  mnohými charitativními or-
ganizacemi a finančně přispí-
vá třeba na charitativní sbírku 
Světluška pro nevidomé a  zra-
kově postižené, Srdíčkové dny 
pro děti postižené, děti onkolo-
gicky nemocné na sbírku Fond 
Sidus nebo zvířata v Zoo Ostra-
va. Dohromady loni žáci a za-
městnanci přispěli na potřebné 
částkou 32 828 korun. Letos se 

samozřejmě pomáhá taky. A to 
nejen finančně. Přímo ve škole 
probíhá potravinová sbírka pro 
azylový dům v  Havířově. Stu-
denty “Sýkorky”, jak se střední 
škole podle názvu ulice fami-
liárně říká, mimořádně zajímá 
také ekologie. Pořádají ekolo-
gické pobyty, uklízí ulice měs-
ta i rybníky. Také spolupracují 
s  odborem školství havířovské-
ho magistrátu na akci „Den 
Země“ s programem pro žáky, 
děti i širokou veřejnost s  ná-
zvem „Zelená věda.“ Studenti 
dokonce natočili několik filmů 
s ekologickou tematikou, které 
jsou k zhlédnutí na dni otevře-
ných dveří a už brzy je lidé bu-
dou moci vidět i na stránkách 
školy.

Mgr. Chytilová Alena, 
Střední škola Sýkorova, 

Havířov-Šumbark

Jednota Havířov 
Československé obce 
legionářské uspořádala 
branný závod dětí  
základních škol

Jednota Havířov Československé 
obce legionářské uspořádala na 
konci září na hřišti základní školy 
Marie Pujmanové závod družstev 
žáků 8. tříd havířovských základ-
ních škol. Branného závodu se 
účastnilo 13 družstev složených 
ze tří chlapců a jedné dívky.

Děti se do soutěžení zapojily se 
značným úsilím a většinou do-
sahovaly velmi dobrých výsled-
ků jak při střelbě ze vzduchovky, 
malorážky, luku a laserové pis-
tole, tak i při tělesné namáhavé 
disciplíně, ale i ve znalostech 
z  nedávné historie, zdravovědy, 

a požární ochrany. V  branném 
závodu zvítězilo družstvo ze ZŠ 
Gorkého, na druhém místě se 
umístilo družstvo ze ZŠ Pujma-
nové a na třetím místě družstvo 
ze ZŠ Kudeříkové.
Výbor Jednoty Havířov Čes-
koslovenské obce legionářské 
srdečně gratuluje vítěznému 
družstvu a vyjadřuje přání, aby-
chom se opět sešli za rok při 
podobné akci, a to s ještě větší 
účasti.

prap. v z. Petr Kaňa 
předseda Jednoty Havířov ČsOL


