Vánoce
Vánoce se blíží,
děti je už vyhlíží.
Těší se na ně moc,
ať je dlouhá noc.
Ať si můžou povídat
a nemusí se prohýbat.
Bude padat sníh,
děti budou na saních.
Mrazík přijde včas
a vy uslyšíte jeho hlas.
Poznáte pravou zimu,
ale možná chytnete rýmu.
Ale to vám vadit nebude,
protože vám nuda nezbude.
Uvidíte svoje štěstí vedle vás,
protože je pravý zimní čas.
Budete péct perníky
a nebudete potřebovat skleníky.
Protože přijde ten ledový čas,
plný všech zimních krás.

Oldřich Vrána, 5. tř.

Nesu vám lidičky, nesu vám novinu,
starý rok překročil osudnou hodinu.
Nesu vám lidičky nesu vám vzkaz,
že ten rok letošní začíná včas..

Soutěž
V letošním roce se opět konala 6. listopadu
Odpadová olympiáda, do které se zapojili žáci
šesté třídy. Akci pořádalo centrum ekologických
aktivit Sluňákov ve spolupráci s Přírodovědnou
fakultou Univerzity Palackého. Žáci postupně plnili
úkoly na téma odpady na 10 stanovištích. Naši
školu reprezentovaly čtyři týmy, z nichž
nejúspěšnější bylo družstvo ve složení Matěj
Nejeschleba, Zbyněk Halas, Samuel Šindelář a Jakub Obadálek, které obsadilo ve velké
konkurenci krásné 3. místo. Děti si mohly také prohlédnout svozový vůz, ukázky tříděných
surovin a vyrobit vlastní ruční papír.

V. Hanusová

Kam dál ?
Tentokrát nás v pondělí 10.11. navštívil
zástupce Sigmundovy SŠ strojírenské
v Lutíně, aby nám předal další potřebné
informace o možnostech studia.
Absolventi, kteří vystudují tříleté učební
obory jako např. Strojní mechanik,
Nástrojař, Obráběč kovů nebo čtyřletý
maturitní obor Mechanik seřizovač CNC,
jsou již několik let žádáni na trhu práce.
V.Bombíková

Florbal
V úterý 11. listopadu se konalo
okrskové kolo mladších žáků ve
florbale. Po velmi pěkných výkonech
se naši chlapci nakonec umístili na 3.
místě. Za vítěznou ZŠ Demlova a
druhým Velkým Týncem a před
silným družstvem Gymnázia Hejčín ,
který porazili 4 : 2. Naši školu
reprezentovali : A. Fryštacký, K.
Kadlec a M. Nejeschleba ze 6. třídy,
sedmáci D. Bena, M. Bud‘a, O. Pop, z 8. třídy M. Facuna s R. Vašíkem. Všem děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Jiří Šindler

Workshop
Středisko Khamoro pro etnické menšiny Charity Olomouc připravilo pro žáky interaktivní
vzdělávací workshopy. Jejich
cílem je přiblížit dětem romskou
kulturu pomocí zajímavých her a
aktivit, podpořit toleranci a
porozumění mezi dětmi různých
etnik v rámci třídního kolektivu.
Žáci prvního stupně naší školy
měli možnost seznámit se
s romskou kulturou, hodnotami,
tradicemi
i
jazykem
na
workshopu, který se uskutečnil
14 .11. na naší škole pro děti 3.
– 5. třídy. Workshop byl laděn
jako setkání s děvčátkem Arankou, která
vypráví o své rodině, zálibách a rodné
řeči. Děti se seznámily s romskou vlajkou
a naučily se pár slovíček. Na závěr si
všichni zatančili na tradiční romskou
hudbu.
Věra Hlaváčková

Barevné dny
Staly se už také tradicí, na kterou se těší hlavně malí žáci. Jde o to, aby v daný den obléklo co
nejvíce žáků oblečení určené barvy. A jak to letos dopadlo?
1. místo – 3. třída, 2. místo – 4. třída, 3. místo – 2. třída
Pochvala patří všem dětem na prvním stupni, protože výsledky byly velmi vyrovnané.

18. 11. modré úterý

20. 11. zelený čtvrtek

19. 11. oranžová středa

Scholaris
Tradičně jako každý rok navštívili žáci 9. Třídy 26. listopadu Scholaris – přehlídku oborů
vzdělání středních škol a vyšších odborných škol, která probíhá pravidelně na Střední škole
polytechnické v Olomouci. Tato dvoudenní prezentační výstava je volně přístupná
veřejnosti, aby se i rodiče mohli seznámit s letošní nabídkou studijních a učebních oborů,
získat zde informace z úřadů práce o uplatnitelnosti jednotlivých oborů na trhu práce ,a tak
se včas připravit na zodpovědný úkol, - rozhodnout o přihláškách na střední školy.

V. Bombíková

Hvězdárna
Letošní šestá třída se vydala 28. listopadu
vlakem do nedalekého Prostějova na
hvězdárnu. Doktor Prudký jim doplnil učivo
zeměpisu o sluneční soustavě. Prohlédli si
kopuli hvězdárny s dalekohledy, ale pro
nepříznivé pořasí nemohli jimi oblohu
pozorovat. Přesto byli žáci s výletem
spokojeni.
Jana Maršíková

Beseda s Městskou policií
Dne 2. 12. 2014 přišla do 5. třídy paní policistka. Promítala krátké filmy o tom, kde všude na
nás číhá nebezpečí. Po zhlédnutí jsme si o příbězích povídali. První film byl o chlapci, který
se nechal nalákat do auta cizím člověkem a byl znásilněn. Poučili jsme se, že se nikdy
nemáme bavit s neznámými lidmi. Další příběh byl o partě kluků, kteří našli výbušninu. Vzali
ji do garáže, kde jim explodovala. Z toho vyplývá poučení: nesahat na nebezpečné předměty.
Poslední příběh byl o chlapci, který ve škole zažil šikanu. Všichni jsme se ubezpečili, že
bychom nikdy nechtěli, aby tuto zkušenost zažil někdo z nás, proto jakékoliv i malé
ubližování budeme hlásit učitelům a rodičům.
L. Dvořáková

Tvořivá dílna
Čtvrteční odpoledne 27. listopadu patřilo společnému setkání rodičů a předškoláků v jídelně
základní školy. Paní učitelky pro ně připravily rukodělnou dílničku. Mohli si vyrobit andělíčka,
vánoční přání a ozdoby. Práce se všem dařila a strávili jsme příjemné dvě hodiny.

Den otevřených dveří
Už pravidelně začátkem prosince – letos
3. prosince – se otevírá naše škola všem
zájemcům z řad rodičů i veřejnosti, kteří
se chtějí podívat první dvě hodiny do
vyučování, nebo si prohlédnout prostory
školy, jak se neustále mění k lepšímu. Při
této příležitosti nezapomínáme i na
bývalé učitele a zaměstnance školy a
zveme je k posezení s malým
občerstvením.
Od 15 hodin se školní jídelna zaplnila žáky jednotlivých tříd, kteří tady začali chystat své
výrobky na tradiční JARMARK.

Na Den otevřených dveří se
také vyhlašovaly výsledky
soutěže O nejkrásnější
vánoční dekoraci. Již
tradičně ozdobily výrobky
našich žáků vstupní chodbu
školy. Žáci vytvořili
adventní věnce, ozdobené
svíčky, zvonečky, pomeranče
s ovocem na špejlích a
mnoho dalších.
Nejpodařenější a také
největší byli Sněhuláci
s poštou pro Ježíška, které
donesli Oliver a Samuel Kubáčkovi. Všem zúčastněným patří poděkování, protože dali
najevo, že jim záleží na výzdobě naší školy

6. – 25. místo

1.
2.
3.
4.
5.

Oliver a Samuel Kubáčkovi – 2.tř.
Erika Kupková – 6.tř.
Martin Bubeníček – 1.tř.
Aneta Čihánková – 3.tř.
Alena Macáková – 5. tř.

Štěpán Plšek -2. tř., Karin Herschová – 2. tř., Jan Navrátil – 2. tř., Tadeáš Kuneta – 1. tř.,
Jakub Gregovský – 2. tř., Petr Bena – 2. tř., Michaela Heroldová – 4. tř.,Šimon Hons - 2. tř,
Zuzana Macáková – 6. tř., Štěpán Petr- 3. tř. , Kamil Petr – 3. tř., Klára Doležalová – 2. tř.,
Eliška Novotná – 2. tř. Natálie Peřinová, Adéla Sklenovská - 2. tř., Tereza Kalábová – 7. tř.,
Patrik Jílek – 1. tř., Marie Kovářová – 2. tř., Anna a Agáta Rakovičovy - 7. tř. a 1. tř.

L. Dvořáková

V 17 hodin jsme se všichni přesunuli do parku, abychom společným odpočítáním rozsvítili
řepčínský vánoční strom, na jehož výzdobě se podíleli žáci naší školy. Slavnostní chvíle byla
spojena se zpěvem vánočních koled. Nechyběl i vánoční punč.

D. Vičarová

Sluňákov
Jsme pravidelnými návštěvníky akcí ve Sluňákově. Ve čtvrtek 10. 12. se sem vydala třetí třída
s paní učitelkou Heinzovou na program Vypečená houska. Seznámili jsme se s dlouhou
cestou jejího vzniku (od zorání pole, setí, sklízení ). Nakonec děti uhnětly
těsto a upekly si výrobek (houska, rohlík). Taky jsme si vyzkoušeli mlácení cepem.

Pořadí tříd :
1. místo - 3. třída
2. místo - 6. třída
3. místo - 2. třída

1. místo
2. místo
3. místo

J. Švanhauser
K. Petr
A. Čihánková

6. třída
3. třída
3.třída

163 kg
150 kg
84 kg
H. Heinzová

Pečení perníčků ve 4. třídě
Žáci čtvrté třídy již začali
s vánočními přípravami. V pátek
21. listopadu a 5. prosince se pod
vedením paní učitelky Věry
Hlaváčkové dali do pečení a
zdobení mikulášských perníčků.
Dílo se podařilo i díky obětavým
pomocnicím
z
řad
rodičů,
prarodičů i širšího příbuzenstva.
Velké poděkování patří babičkám
Míši Heroldové, Honzíka Plného a
Pepíka Zváry, sestřenici Adélky a
Agátky Danczi. Martinka Mazurová
a Patrik Dědič přivedli babičku i maminku.
A naší školou zavoněly Vánoce!

V. Hlaváčková

Soutěžíme s IDOSÁČKEM
Koordinátor integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje organizoval v tomto roce
dopravní soutěž, ve které se plnily 3 úkoly –

kresba ( jak se bude jezdit v roce
2050), kvíz a motto na téma
integrovaná doprava, cestování.
Do soutěže se zapojili naši žáci
osmé třídy. Ve veřejném
internetovém
hlasování
se
obrázek Lucie Čechové a Zuzany
Vaníčkové umístil na 3. místě.
Odměnou byly výtvarné potřeby
pro žáky naší školy.
Vl. Hanusová

Projekt
Jde o společný projekt Fotbalové asociace a Sportu
bez předsudků, který prezentuje fotbal jako
společenskou a sportovní záležitost pro nejmenší
generaci chlapců a dívek. Celkově oslovil 20 000 dětí
v 42 destinacích naší republiky. I naši nejmenší žáci
prožili pravý profesionální trénink pod vedením
zkušených trenérů. Velmi se jim to líbilo.

L. Kopecká

Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání
Poradenství pro volbu povolání se zaměřuje zejména na
poskytování informací o povoláních, předpokladech a
způsobilosti pro výkon určitého povolání, možnostech studia, přípravy na povolání a
možnostech pracovního uplatnění.
Jako každý rok, jsme i letos navštívili se žáky 9. třídy toto středisko ÚP v Olomouci,
abychom získali co nejvíce informací potřebných
k výběru střední školy.

Věra Bombíková

Již třetím rokem se konal v Olomouci veletrh fiktivních firem, tentokráte 12. 12. 2014 v aule
Moravské Vysoké školy. Fiktivní firmy vytvořili studenti středních škol a pro žáky škol
základních byly připraveny různé aktivity z oblasti finanční gramotnosti. Například seznámení
s úvěry a vklady, použití platebních karet, výhodnost jednotlivých produktů, obchodování
s firmami, výpočet slev. Celá akce byla doplněna soutěžemi pro žáky.
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