Prázdniny už za 7 dní
Závěrečné dny školního roku 2012/2013 jsme strávili mimo budovu
školy.
Zhlédli jsme interaktivní výstavu Cyrila a Metoděje, která se
konala k 1150. výročí příchodu těchto slovanských věrozvěstů. Zde jsme se seznamovali
se životem ve Velkomoravské říši, vyzkoušeli si drcení obilí, psali starou hlaholicí, oblékli si
mnišský hábit, řešili různé hádanky apod.
Další den jsme se vypravili do Vlastivědného muzea. Kromě stálé expozice , která je
interaktivní, zde byly instalovány další dvě výstavy - automobilových veteránů a
Podmořský svět.
O osudech komunálního i recyklovaného odpadu jsme se poučili při návštěvě třídící linky
v Pavlovičkách.
Poslední den jsme si zasoutěžili při návštěvě bowlingu. No a potom už nás čekalo jen
rozdávání vysvědčení a prázdniny. (loňská 5. třída)

Vlastivědné muzeum

Třídící linka

Výstava Cyrila a Metoděje

Bowling
Libuše Dvořáková

Opékání buřtů
Ve čtvrtek 25. června jsme se sešli na
zahradě MŠ už k druhému opékání.
Počasí nám letos přálo, nebylo tak
teplo, takže jsme prožili příjemné dvě
hodiny u plápolajícího ohně. K pohodě
stačilo jen donést si nějakou dobrou
uzeninu.

Dana Vičarová

Noc ve škole
25.8. – 26 .8. 2013
Poslední týden školního roku
patří mezi
příjemné dny.
Většina tříd šla do divadla,
kina, na bowling, no a moje
osmá třída, teď už devátá,
dostala šílený nápad. Spaní ve
škole! Tato myšlenka se nám
vplížila do mysli jako plch
na čajový dýchánek šíleného
kloboučníka z Alenky v říši
divů.

Okolo páté hodiny jsme stáli se spacáky a brašnou plnou
sladkostí před dveřmi od tělocvičny a čekali na zbytek
účastníků. Až se dveře otevřely, mohl začít náš plán.
1. Ubytování v tělocvičně (z čehož se zrodilo dohadování o
nejlepší žíněnku)
2. Prohlídka Olomouce ze školní střechy
3. Vyrazit s bruslemi na cyklostezku
4. Udělaní vydatné večeře
5. Zkouknout horror
6. Stolní hry
7. A nakonec jsme uvítali spánek s otevřenou náručí
Nejvíce příjemná chvíle pro mě byla, když jsme hráli stolní hry. Moc jsem si ten den užila,
byl plný smíchu a příhod. Když si na ně vzpomenu, ještě tedˇ mi pocukávají koutky. Paní
učitelky se nám představily zcela jinou tváří, byly uvolněné a zábavné. Doufám, že to tento
rok budeme moci zopakovat.
Monika Pospíšilová

A už budete jen vzpomínat

Spolužáci jsou připraveni, aby se
s vámi rozloučili

A půjdete dolů naposledy. Čekáte
na hudební doprovod.

Takoví jste byli borci, že by i slzy?

Tak už jen poslední společné foto.

Držíme vám palce. Budeme rádi, když se příjdete pochlubit se svými
úspěchy v dalším studiu.
Dana Vičarová

Trn mezi růžemi v pedagogickém sboru
Před dlouhými 27 lety jsem se narodil v porodnici města Bruntálu.
V tomto nejmenším okresním městě v ČR jsem strávil převážnou část
svého mládí. Vystudoval jsem zde také státní osmileté gymnázium. Mezi
mé oblíbené předměty patřily přírodovědné obory jako např. informatika,
fyzika, biologie, chemie. Naopak velice jsem bojoval s jazyky, a to jak s
mateřštinou, tak i angličtinou a němčinou. Během studia jsem se stal
předsedou Studentského filmového klubu, který měl za cíl žákům a
studentům z Bruntálu a blízkého okolí zajistit možnost návštěvy pravidelných filmových
představení za velmi příznivé ceny.
Po střední škole jsem nastoupil na Přírodovědeckou a následně na Pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní jsem tedy student pátého ročníku oboru
Informační a technická výchova a Výchova ke zdraví a převážnou část roku bydlím v
Olomouci. Během studia jsem pracoval jak ve státní, tak i privátní sféře. Mimo jiné jsem před
dvěma lety, v době celostátní akce Sčítání lidu, domů a bytů, pracoval pro Českou poštu jako
školitel a sčítací komisař. Dále pro mě byla zajímavá spolupráce s jednou menší reklamní
společností, kde jsem pracoval jako regionální manager pro Olomoucký kraj a kratší dobu
jako spoluzakladatel a supervisor jejich callcentra.
Mezi mé koníčky patří jednoznačně práce na počítači, zejména práce s grafikou, CAD
systémy, internet a webové stránky. Když mám více volného času, tak si velice rád zahraji i
strategické PC hry a online hry. Dále rád fotografuji a zajímám se o různé technické
vymoženosti a vychytávky, které dnešní doba nabízí.
Když se kdokoli podívá na mou postavu, tak je mu jasné,
že sport není mou nejsilnější stránkou. Ano je tomu tak,
že sportovní klání spíše rád sleduji v televizi a aktivní
sportování omezuji na plavání, procházky s přítelkyní a
v létě fotbálek s přáteli.
Co opravdu nesnáším, je umývání nádobí a další
domácí práce. Chápu, že tyto činnosti jsou důležité, ale z
mé strany je omezuji na naprosto nezbytné minimum.
Dále nemám rád, když jsem na někom závislý.
K obědu si nejraději dám svíčkovou nebo rajskou
omáčku, ale nepohrdnu i smaženým řízkem či pečeným
kuřátkem. Obecně lze říci, že jsem spíš masožravec než všežravec. Maso můžu mít každý den
v jakékoli kulinářské úpravě. Naopak si nelibuji ve sladkých jídlech.
Co se týče domácích mazlíčků, tak vzhledem k tomu, že často na víkend odjíždím
mimo domov, musím mít zvířátko, které je velice nenáročné na péči, a tak to vyhrál
džungarský křeček jménem Kulich neboli Kulíšek.
A to bude asi vše.

Jiří Slovák

Kristýna Křupalová
Má na starosti druhé oddělení školní družiny.
Studuje poslední ročník pedagogické
fakulty obor speciální pedagogika. Doufá
v brzké a úspěšné ukončení studia, aby
mohla zůstat na naší škole, kde je moc
spokojená.
Pochází z Jeseníku, a nejspíš i proto má
vřelý vztah k přírodě a dovolenou
v horách upřednostňuje před pobytem u
moře.
Ve svém volném čase se věnuje hlavně
studiu, sportu, četbě a učí se hrát na
kytaru. Má moc ráda kulturu a olomoucká divadla.
Její oblíbená květina je slunečnice, nejmilejším předmětem ve škole byl vždy český jazyk a
literatura a hudba, kterou poslouchá nejčastěji, je ta česká.
Do budoucna by si přála mít velkou rodinu a splnit si svůj sen – pořídit si huskyho.

První den ve škole

Naši noví prvňáčci

Bena Petr, Čech Daniel, Gregovský Jakub , Hons Šimon, Janík Václav,
Kubáček Oliver,Kubáček Samuel, Mirga Emil, Navrátil Jan, Neplech
Tadeáš, Vicherek Anthony, Byrtusová Nela, Doležalová Klára,
Herschová Karin, Kovářová Marie, Kunce Laura, Mazurová Gabriela,
Mirgová Kristýna, Mirgová Natálie, Novotná Eliška, Sklenovská
Adéla, |Ševčíková Karolína, Tallová Pavla

A jedeme !
V neděli 22. září jsme se vydali na
raftech
po
řece
Moravě
od
černovírského mostu k loděnici na
Envelopě. Tuto akci jsme získali jako
odměnu za účast na náměstí v květnu
– Den Evropy. Počasí nám přálo,
všichni se rychle vžili do role vodáků a
vyzbrojeni
pádly,
oblečeni
do

záchranných vest jsme s chutí ovládali svá
plavidla pod vedením zkušených instruktorů. Jeli
jsme kolem Hradiska, podjeli několik mostů,
z řeky jsme dobře viděli na katedrálu sv. Václava.
Po hodině plavby jsme spokojeni a plni dojmů
vystoupili na pevnou zem.
Jana Maršíková

Atletický čtyřboj
23.září reprezentovalo družstvo žákyň deváté třídy naši školu na atletických závodech na
stadionu Lokomotivy Olomouc.
V kategorii
starších
žáků
startoval jen Jakub Marek z 8.
třídy. I přes nepřízeň počasí se
všichni snažili dosáhnout co
nejlepších výsledků v těchto
disciplinách – sprint 60 m,
vytrvalost 800 m , skok vysoký a
daleký, vrh koulí a hod míčkem.
Družstvo žákyň startovalo ve
složení
Anna
Richterová,
Karolína Součková, Pavlína
Hrabalová, Monika Pospíšilová a
Dominika Mandátová. Nejlepších
výsledků dosáhla Anička.
Vl. Hanusová

Jdeme za zvířatky
Ve čtvrtek 26. 9. jsme se žáky 5. třídy
navštívili výstavu terarijních zvířat, která
se každoročně
konáv prostorách
Vlastivědného muzea v Olomouci.
Zhlédli jsme ukázky terarijních zvířat
(hady, ještěry, želvy, sklípkany, strašilky,
šváby a další exempláře z této říše).
Tato výstava je určena nejen široké
veřejnosti, ale také žákům škol jako
doplněk k učivu přírodopisu, biologie a
výtvarné výchovy. Současně také slouží
jako propagace ochrany přírody a pomáhá
měnit negativní vztah lidí k některým

méně populárním živočichům. K jednotlivým zvířatům je poskytován i odborný výklad,
takže se každý může dozvědět něco nového.
Mgr. Věra Bombíková

Natáčení „Šikulů“
Bylo- nebylo, před třemi lety
pozval děti naší MŠ do své
fyzikální laboratoře kouzelník
Fyzika a jeho pomocníci. Od
té
doby nás
pravidelně
provází světem fyzikálních
jevů a seznamuje se zákony
přírody
okolo
nás.
Pohádkově děti vede při
prvních, často
veselých
pokusech, a 2. 10. 2013
k nám přivedl i tým ČT
Ostrava, který s dětmi 1. a 2.
ročníku i předškoláčky MŠ
natáčel svá kouzla do TV
pořadu ,,Šikulové“. Všichni
malí fyzikové se velmi rychle s moderátory pořadu,
Janou a Ivem, skamarádili. Celému natáčení vládla veselá pohoda a všichni zvládli
kouzlení na velikou 1 ! Jak se dětem dařilo, uvidíte 17. 11. 2013 v 11.00 hod na
programu D - zveme vás!
Děkuji všem rodičům, pí. učitelkám za spolupráci a především autorce projektu pí. Ing.
Ireně Klanicové, díky které se fyziky nebojíme!
Lenka Zítková

Hvězdárna v Prostějově
Dne 8. 10. 2013 byla 6. a 7. třída na hvězdárně
v Prostějově. Jeli jsme tam poprvé, a tak jsme
byli natěšeni. V 8:09 přijel autobus, kterým
jsme dojeli na olomoucké nádraží. Pak přijel
vlak, kterým jsme pokračovali až do Prostějova.
Šli jsme na náměstí a tam jsme měli rozchod.
Potom jsme se přesunuli ke hvězdárně, cesta
nám trvala asi půl hodiny. Tam nám otevřel velmi milý pán, který nás zavedl až do haly, ve
které proběhla celá exkurze. Na závěr jsme se
přesunuli do místnosti, kde byly
dalekohledy. Střecha se odsunula, ale protože bylo zamračeno, tak jsme nic neviděli. Exkurze
se nám moc líbila a byli jsme šťastni, že jsme se mohli také zúčastnit.
děvčata ze 7.tř.

Co jsou to pIšQworky ?
PIšQworky jsou týmovým mistrovstvím škol v logické hře piškvorky. Zahrát si může každý
středoškolák, osmák či deváťák. Hru piškvorky zná skoro každý. K hraní je potřeba jenom
papír, tužka a bystrá mysl. Minulý rok hrálo pIšQworky neuvěřitelných 27 000 studentů z 516
škol po celé České republice a také na Slovensku.
Školní kolo žáků 8 .a 9. třídy se uskutečnilo 17. října 2013. Piškvorky se hrály ve dvojicích,
které si žáci vylosovali .Nejlepší dvojice postoupily do play off, z nichž vítězové sestavili 2
družstva, která nás budou representovat 8.11. v oblastním kole. Kteří hráči postoupili ,můžete
vidět v přiložené tabulce.

Pořadí
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.

Mgr. Věra Bombíková

3.
4.
4.
4.

Pospíšilová M.
Baliár J.
Mirgová E.
Richterová Anna
Hrabalová
Pavlína
Mandátová D.
Šolc Jan
Součková
Karolína
Šolc Viktor
Spilka Adam
Smékalová
Simona
Skácel Miroslav

Počet
bodů
6
5
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2

Pokračujeme
V letošním školním roce opět pokračují workshopy se zaměřením na multikulturní výchovu,
nyní již v 7. a 8. třídě. 21. 10. se uskutečnil již v pořadí 3. workshop s názvem „Předsudek
má mnoho podob“. Žáci si prostřednictvím několika aktivit sami vyzkoušeli jaké to je, když
jsou nuceni pod tlakem vybírat na základě prvního dojmu a také jak veliké následky to může
mít pro člověka, který se stane obětí takového jednání. Pracovali na základě vlastních
zkušeností, ujasnili si podstatu jevů, jako je předsudek a diskriminace.
Mgr. Věra Bombíková

Anglické divadlo

Anglické divadlo
Pro 9. třídu Jindřich VIII.

Celé představení byl sen uklízečky, která pracovala v muzeu
MadaneTussaud, kde byly voskové figuríny Jindřicha VIII. a jeho šesti žen.
Postupně nám začala odhalovat jeho život a touhu mít syna. Kateřinu
zapudil, Annu Boleynovou nechal popravit, Jana Seymourová mu zemřela
po porodu syna, s Annou Klévskou se po půl roce rozvedl, Kateřina
Howardová byla popravena, Kateřina Parrová ho přežila. Moc se mi to
líbilo…
M.
Pospíšilová

I šestá třída zjistila, co už z angličtiny umí.

Dýně 2013
I v tomto školním roce se na naší základní
škole konala výstava a s ní spojená soutěž
,,O nejkrásnější dekoraci z dýně“. Letošní
výrobky překvapily především neotřelostí
nápadů a originalitou. První místo získali
Nikola Švanhauserová se svou Sněhurkou
a sedmi trpaslíky a Jarda Švanhauser,
který vytvořil překrásného draka. Lze tedy
říci, že tento rok porotu složenou z členů
školního parlamentu zaujala originálnost
zpracování a ne jen velikost výrobku. Na
druhé pozici se umístil Tadeáš Houšťava,
jehož dýňové obličeje byly vskutku
mistrovským dílem. Dokonalost jejich
provedení upoutala každého, kdo jim
věnoval podrobné prozkoumání. Trojice
děvčat ze třetí třídy Agátka a Adélka
Danczi spolu s Martinkou Mazurovou
přinesly své výtvory až v den soutěže a
získaly rovněž druhé místo.Třetí skončili
bratři Kamil a Štěpán Petrovi, Marek
Šoltés a Aneta Čihánková. Letošního
ročníku soutěže se účastnili nejen jednotlivci,
ale celé třídní kolektivy.
Všechny výrobky byly náležitě oceněny a již se
můžeme těšit na nové nápady v příštím školním
roce.
Věra Hlaváčková

Další pěkné výrobky donesli –
Jan Dosoudil – 2.třída
Adam Fryštacký – 5.třída
Josef Goč – 3.třída
Markéta Halasová – 2.třída
Nikola Školová – 2. třída
Zuzana Vaníčková – 7.třída
Josef Zvára – 3.třída

Podzimní aktivity 5. třídy
Odpadová olympiáda
Tuto akci pořádalo středisko Sluňákov
s katedrou Biologie Pedagogické fakulty UP.
Soutěž se konala v Bezručových sadech a
zúčastnili se jí žáci 5. třídy, kteří v družstvech
plnili vědomostní úkoly v oblasti třídění a recyklace odpadů na desetistanovištích. Na závěr si
mohli vyrobit vlastní ruční papír.
Vl.Hanusová
Naše nejlepší družstvo ve složení Matěj
Nejeschleba, Marek Šoltés, Sam Šindelář,
Zbyněk Halas, Matyáš Skácel a Tomáš Souček
se umístilo na krásném 5. místě ze 60 družstev.

Neviditelná Olomouc
Program, který připravil tým Tyfloservisu, kde si žáci
mohli zkusit, jak se orientují nevidomí.
Procházka ve tmě, orientace pomocí hmatu, prezentace
her a pomůcek pro nevidomé, ukázky výcviku
asistenčního psa.

Arcidiecézní muzeum
Ve čtvrtek 24. října jsme se zúčastnili
vzdělávacího programu v Arcidiecézním
muzeu Olomouc.
V náhodně sestavených skupinkách jsme
prezentovali jeden z vystavovaných

exemplářů arcibiskupa Theodora
Kohna. Naším úkolem bylo zaujmout
,,kupce“ v naší fixní dražbě a podat
co nejvíce informací o daném
předmětu.
Věra Hlaváčková

Vzpomínáme
I mladé generaci je potřeba připomínat slavnou historii
naší země. Proto jsme si mohli ve čtvrtek 24. října
prohlédnout ve školní jídelně výstavu dobových
materiálů k 95. výročí vzniku Československa. Po
pietním aktu u pomníku padlých v parku jsme se
seřadili a lampionový průvod se vydal Řepčínem.

Sběr
I letos proběhl podzimní sběr starého papíru, do kterého se hlavně zapojily děti
z nižších tříd. Přistavený kontejner se naplnil 2 100 kg papíru. Můžete si
vypočítat, kolik stromů jsme touto akcí zachránili. Sběrna nás odměnila 3.570 Kč.
Nejlepší sběrači : 1. místo Kamil a Štěpán Petrovi ( 281 kg )
2. místo Matyáš Skácel ( 170 kg )
3.místo Martina a Gabriela Mazurovy ( 152 kg)

Práce žáků
Žáci páté, šesté a sedmé třídy se v hodinách výtvarné
výchovy zaměřili na podzimní tematiku, a tak se pod
jejich šikovnýma rukama rozzářila chodba třetího patra
nádhernými podzimními motivy. V nápaditém aranžmá
tu najdete rozkvetlé slunečnice, zbarvené stromy, ve
spadaném listí se choulí ježci s jablíčky nebo houby.
Těšíme se, čím nás zruční výtvarníci překvapí v zimních
měsících.
Dana Voltnerová
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