Dental Alarm
Již podruhé jsme na naší škole začátkem listopadu
uvítali bojovníky za zdravý chrup - budoucí zubní
lékaře z projektu Dental alarm. Nepřinesli s sebou
však vrtačky, ani žádné jiné strašidelné nástroje,
nýbrž zubní kartáčky, veliké modely zubů a
zajímavou prezentaci o správné ústní hygieně. Děti
z první až čtvrté třídy
si zábavnou formou
vyzkoušely, jak pečovat o svůj chrup a navíc si užily
spoustu legrace.
Denisa Urbášková

A nezapomeňte 2 x do roka na
pravidelnou návštěvu u lékaře !

Workshopy pokračují
Předposlední – 4. workshop, který
se konal 4. listopadu , nesl název
„ Dlouhá cesta k novému domovu.“
Mezi obyvateli ČR stále ještě
přetrvává zkreslený pohled
na
cizince, kteří k nám přicházejí
z tzv. třetích zemí ( např. Rusko,
Ukrajina, Mongolsko, Vietnam,
…). V tomto workshopu jsme se na
autentických
příbězích
čtyř
mladých
cizinců
seznámili
s procesem
migrace,
adaptací
v novém prostředí a překážkami
s tím spojenými. Uvědomili jsme
si, že cizince často posuzujeme
podle mnohdy zkreslených a neúplných informacích o některých zemích, či národech.

Poslední workshop č. 5 se zaměřením na multikulturní výchovu s názvem „ Je extremismus
vzdálený nebo blízký“ se uskutečnil v pondělí 18.11. Vychází z událostí 20. století, kdy se
objevily dvě vyhrocené podoby
extremismu, německý nacismus a
komunismus. Na příkladu osudů
dvou chlapců během druhé světové
války, kdy jeden byl židovského
původu
a
prožil
si
pobyt
v koncentračním táboře a druhý byl
synem nacistického důstojníka, se
osvětluje celá situace kolem druhé
světové války. Žáci 7. a 8. třídy se
seznámili s pojmy NSDAP, árijská
rasa, pogrom, gheto, koncentrační
tábor, DSSS, holocaust, neonacismus.
Absolvováním tohoto projektu, který realizuje
Katedra sociologie a andragogiky Filozofické
fakulty UP v Olomouci, naplnili žáci 7. a 8.
ročníku průřezová témata multikulturní výchovy
daná
ŠVP. Tímto bychom také chtěli
koordinátorům projektu a studentům poděkovat.
Mgr. Věra Bombíková

Letošní rok jsme udělali změnu!
Místo každoroční návštěvy klasického koncertu v Redutě jsme se vydali 7. 11. na koncert
Jumping drums. Tato kapela hraje čistě jenom na bubny, dokonce učí začínající bubeníky v
Clubu Koruna. Měli odvahu vystoupit v Česko Slovensko má talent, ale Jaro Slávik jim moc
nefandil, což nic nezměnilo na názoru Bílé a Mareše.. Do Olomouce nepřijeli v plné
sestavě, ale i 4 členové skupiny získali naše sympatie.
Názory žáků:

Monika
Pospíšilová

Oblastní kolo

Dovršení druhého pIšQworkového týdne se dočkala také Olomouc, a to 8.11. na SOŠ Olomouc
spol. s.r.o. Soutěžit o dvě postupová místa přišlo na první olomoucký oblastní turnaj dvanáct
týmů. Celkem ve čtyřech skupinách se rozpoutaly první boje o co nejlepší výchozí pozici do pavouka.
Nejlépe si s nástrahami prvních kol poradily týmy LOS SOS, BannanaWaffles, Béčka a Kosinka.
Zaslouženě si vybojovaly první místa ve skupinách. Pro naše dva týmy letošní soutěž bohužel
skončila.

Do krajského turnaje postoupily týmy z G Hejčín a Střední průmyslové školy strojnické
v Olomouci.

Věra Bombíková

Florbal, to je hra
Žáci 6. a 7. třídy ( D. Bena, M. Buda, O. Pop,
M. Blažek, M. Facuna, F. Poledňák a R. Vašík )
se zúčastnili okrskového kola meziškolního
turnaje ve florbalu v tělocvičně ZŠ Demlova. Po
dvou porážkách a jedné remíze se ZŠ Troubelice
skončili na děleném třetím místě. V turnaji ještě
hrála družstva ze ZŠ Demlova a Lutín. Všem
našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
J. Šindler

Barevný podzim
Veselé barvy opět rozzářily
naši školu.
Dny barev se
konaly již tradičně v polovině
listopadu. Červené úterý 19.
11. proměnilo děti ve veselé
jahůdky, zelená středa 20. 11.
v žabky a ve žlutý čtvrtek
21.11. ve sluníčka.
V celkovém hodnocení tříd se
nejlépe umístila 3. třída, kde
byly

děti ve středu zelené doslova
od hlavy až k patě. Dále
následovaly v rychlém sledu
2. třída a za ní naši prvňáčci,
kteří se letos poprvé měli
možnost zúčastnit takové
veselé akce. Na druhém
stupni
nejvíce
procent
získali sedmáci.
Denisa Urbášková

Vánoční dílničky
Ten, kdo našel v sobotu 23. listopadu dvě hodiny volného času, mohl přijít odpoledne ve 14
hodin do školy, kde byly připraveny různé aktivity, a odnést si spoustu vlastnoručně
udělaných výrobků. A co si pro vás paní učitelky letos připravily ?

sněhuláčci

ozdoby z papíru

andělíčci

přáníčka

květináče zdobené
ubrouskovou technikou

dekorace ze zrníček

zdobení perníčků

Dana Vičarová

Kino Metropol
Žáci 8. a 9. ročníků se v úterý 25. 11. 2013 v kině
Metropol zúčastnili pořadu „Šikana, kriminalita,
drogy - obrana a prevence". Přednášející plk. JUDr.
Miloslav Dočekal, bývalý šéf oddělení zabývající se
násilnou trestnou činností, nás informoval o
kriminogenní situaci v ČR. Zaměřil se na trestnou
činnost páchanou na dětech a na trestné činy páchané
dětmi. Poukázal na konkrétní způsoby předcházení,
prevence a obrany proti kriminalitě s řadou praktických rad.

Dana Vičarová

Scholaris
27. a 28. listopadu proběhla v Olomouci
v prostorách střední školy polytechnické již po
osmnácté prezentační výstava oborů vzdělání
středních škol a VOŠ Olomouckého kraje
Scholaris 2013. Na výstavě se prezentovalo
celkem 86 škol. Tato výstava je určena
především pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče.
Na jednotlivých stáncích se mohli seznámit
s kompletní nabídkou studia příslušných škol a
získat tak potřebné informace. Letošní deváťáci přistupují k volbě svého dalšího studia velmi
zodpovědně a o výstavu projevili velký zájem. Tento den jsme ještě doplnili exkurzí na
Střední zemědělské škole v Olomouci.

Věra Bombíková

Vyšetření profesní orientace
Pro zájemce z 9. třídy se uskutečnilo 28.
11. vyšetření profesní orientace, které
pomáhá dětem při výběru střední školy.
Vyšetření probíhá formou hromadného
testování. Jde o test rozumových
schopností, osobnostní dotazník a
dotazník, který se týká profesní orientace.
Toto vyšetření zajišťuje bezplatně
pedagogicko-psychologická poradna, pro
naši školu je to Mgr. Iva Černá.
S výsledky testování se rodiče seznámí na
individuálních konzultacích v PPP.
Věra Bombíková

Pečení mufin
Jestli se říká, že se děti těší na pátek a víkend, tak naše děti se naopak těšily, až bude pondělí
2. prosince. To byl totiž den „D“, kdy vybraní žáci ŠD, žáci druhé a třetí třídy pekli mufiny
pod vedením paní učitelky Urbáškové a Pavlovičové. Děti byly velmi kreativní a šikovné,
celý tvůrčí proces se zadařil a s výsledkem jsme spokojeni. Tak dobrou chuť!
D.Urbášková, V.Pavlovičová

Pečení mikulášských perníčků v 5. třídě
Letošní Vánoce provoní domácnosti našich
páťáků vůně perníčků. Pod vedením paní
učitelky Věry Hlaváčkové se děti daly do
pečení drobného cukroví z perníkového těsta.

Vrcholem zručnosti je upečení
perníkové chaloupky, kterou za
pomoci babiček – pomocnic také bez
větších problémů zvládly. Tímto
bychom chtěli poděkovat za pomoc babičce Petra Charváta, Kryštofa Kadlece a Tomáše
Součka.
Věra Hlaváčková

Program naší školy na Horním náměstí
Na začátku listopadu začali žáci 3., 4., 6. a 7. třídy nacvičovat koledy, např. Já bych rád
k Betlému, Dej Bůh štěstí, Jingle bells, Vondráši, Matóši a další. Třetího prosince koledy
zazpívali na Horním náměstí v Olomouci. K zpěvákům se přidali žáci z tanečního kroužku,
kteří se rozpohybovali na rytmus písně Čokoláda. Všichni zúčastnění
žáci byli za
reprezentaci naší školy pochváleni.
Libuše Dvořáková

Soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci
Soutěž proběhla druhým rokem a počet účastníků se proti loňskému roku hodně zvýšil.
Žáci donesli vlastnoručně vyrobené ozdoby. Využívali nepřeberného množství materiálu
- papír, vatu, sklenice, jehličí, sušené ovoce, polystyrén, látky, atd. Všem soutěžícím patří
vřelé poděkování za pěkné nápady a šikovné ruce.
Výsledky hodnocení soutěže:
I. kategorie ( 1. - 3. třída)
1. Kamil a Štěpán Petrovi-2.tř.
Agáta Danczi - 3.tř.
2. Maja a Matěj Kovářovi -1. a 3.tř.
Aneta Čihánková – 2.tř.
3. Oliver a Samuel Kubáčkovi -1.tř.
Nela Byrtusová -1.tř.
4. Eliška Novotná-1.tř.
Václav Janík-1.tř.
5. Jan Dosoudil -2.tř.
Karin Herschová-1. tř.
6. Josef Goč -3.tř.
Jan Navrátil-1.tř.
7. Nikola Školová-2.tř.
Terezie Strouhalová-2.tř.
8. Dan Čech-1.tř. , Jakub Gregovský-1.tř , David Váňa- 3.tř.
II. kategorie ( 4. - 9. třída )
1. Tereza Kalábová- 6.tř.
Kristýna Šimková - 6.tř.
2. Anna Rakovičová- 6.tř.
Karolína Součková - 9.tř.
3. Alžběta Bendová - 6.tř.
Anna Richterová - 9.tř.
4. Nikola Bašná a Erika Kupková- 5.tř. Simona Smékalová – 8.tř.
5. Zuzana Vaníčková - 7.tř.
Viktorie Kuhnová- 4. tř.
6. Vanesa Baliarová- 5. tř.
Filip Šimek - 5.tř.

L. Dvořáková

Pozvánka

Jako každý rok jsme pozvali v rámci Dne otevřených dveří naše bývalé kolegyně. Navzájem
jsme pobesedovali, zavzpomínali na dřívější časy. Zájemci si prohlédli vybavení školy a také
novou školku, která je vybudována z bývalé chirurgie a je součástí naší školy. Škoda jen, že
jsme se letos sešli v tak malém počtu.
Mgr. Věra Bombíková

V 17 hodin jsme se shromáždili u vánočního stromu. Po krátkém projevu pana ředitele jsme
společným odpočítáváním poprvé strom rozsvítili. Následovalo vystoupení našich dětí, které
zazpívaly
koledy.
Nechyběl i tradiční
vánoční punč. Celá
akce se uskutečnila
ve spolupráci s KMČ
Řepčín. Věříme, že
se tak zahájila jedna
z nových
tradic,
která má navodit
kouzlo
vánoční
atmosféry a třeba i
maličko
pohladit
srdíčka
všech
zúčastněných.
D. Vičarová

Mikuláš
Se letos objevil nečekaně,
ale s početnou družinou
čertů a andělů. O to více
radosti přinesl u malých
dětí. Poděkování patří
studentům ze střední školy
v Řepčíně.

Besedy
Prevence je důležitá, když jde o zdraví a bezpečnost našich dětí. Proto se
ve dnech 3. a 16. prosince objevila na škole už známá dvojice
příslušníků Městské policie Olomouc a pracovala s žáky 1. – 5. třídy.
Prošli s dětmi otázky dopravy z hlediska chodce, cyklisty, tísňové linky,
řešení situací ze života, vše o městské i státní policii.
D. Vičarová

Veletrh fiktivních firem
V letošním roce se uskutečnil dne 17. 12.2013 na SŠ polytechnické v Olomouci již 2. ročník
veletrhu fiktivních firem. Žáci
středních škol prezentovali své
fiktivní firmy, nabízeli a prodávali
zboží a výrobky, komunikovali
s klienty,
rozdávali
propagační
materiály. Na veletrhu fungovala
také fiktivní banka, směnárna a
pošta. Pro žáky základních škol byly
připraveny aktivity z oboru finanční
gramotnosti, jako jsou seznámení
s úvěry a vklady, použití platebních
karet,
výhodnost
jednotlivých
produktů, obchodování s firmami,
výpočet slev.
Věra Bombíková

Poslední dny před Vánocemi
Pondělí 16. 12. – chrám sv. Mořice
I v letošním roce naše škola využila pozvání
fary při kostele sv. Mořice na vánoční program.
Tentokrát se zúčastnili žáci 1. a 4. třídy. Při
představení o narození Ježíška si mohli postavit
Betlém nebo se obléci do kostýmů tří králů.
Žáci si vyslechli zajímavé informace o Bibli,
např. že byla přeložena do 2 400 jazyků. Na
závěr programu bylo již tradičně zpívání koled
u cenných varhan. Varhaník děti seznámil
s historií a stavbou varhan – byly uvedeny do
provozu v roce 1745 a mají 8 000 píšťal.
Vyvrcholení m programu byl zpěv krásné koledy Narodil se Kristus Pán.

Středa 18. 12. - turnaj ve vybíjené žáků 2.
stupně

vítězné družstvo
Čtvrtek 19. 12. – bruslení na Dolním náměstí
Pátek 20. 12. – filmové představení v Šantovce
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