Těšíme se na jaro

Knihovna města Olomouce

V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky.
Program pod názvem „ Veršovaný svět“ představil především naše současné autory poezie pro děti –
Miloše Kratochvíla , Jiřího Žáčka, Petra Nikla, Pavla Šruta, Ivana Jirouse a další.
Děti se samy snažily veršovat, mnohé byly úspěšné. Na závěr se seznámily s chodem dětského
oddělení, mohly si knihy prohlédnout a vypůjčit. Cesta zpět byla spojena s krátkou procházkou přes
historické jádro Olomouce. Nejlepším zážitkem byla klouzačka z Dómského náměstí.
Věra Hlaváčková

LVZ
11. 1. - 16. 1. 2015
Ostružná – chata Anežka

Hurá, už budu školákem

Pohádkové úkoly
1.
2.
3.
4.

Veselá pastelka - zraková a sluchová percepce (p. uč. Dvořáková a Heinzová )
Pohádkový hrad – barvy, geometrické tvary ( p. uč. Hlaváčková )
Princezniny korále – jemná motorika, výslovnost (p.uč. Voltnerová, Vičarová )
Ferda a Beruška – početní představy, číselná řada do 10, početní představy (p. uč. Slovák,
Vítková )

Děti společně s p. učitelkami vyrazily na pohádkovou cestu naší školou.
V jednotlivých třídách statečně plnily „ pohádkové úkoly“.

V cíli na ně čekala sladká odměna a sovička na památku. Bude jim připomínat tento významný den.

K zápisu přišlo 38 žáků. Za projevenou důvěru děkujeme

Výstava Neviditelná Olomouc
Výstava Neviditelná Olomouc, je otevřena už od 1. srpna 2013 a pro velký zájem bude trvat
do konce roku 2015. Žáci 3. a 5. třídy naší školy se na tuto výstavu vydali těsně před
vysvědčením 27. ledna 2015. Výstava přibližuje návštěvníkům život nevidomých na vlastní
kůži. V absolutní tmě jsme si vyzkoušeli, jaké to je pohybovat se po rušném městě bez zraku.
Chodili jsme po místnosti, kde byly makety olomouckých památek a my jsme je po hmatu
poznávali. Zapojovali jsme všechny smysly, podle čichu jsme poznávali různé potraviny,
například hořčici, kmín, hřebíček, kávu a další. Zahráli jsme si Pexeso, ve kterém jsme dvojice
spojovali podle zvuku nebo podle hmatu a Člověče nezlob se, kde jsme pohybovali figurkami
také jen podle hmatu. Všechno bylo velmi zajímavé. Nejzajímavější bylo, že nás na výstavě
provázeli nevidomí spoluobčané a my jsme viděli, jak dokáží být pozitivně naladěni, přestože
jsou ochuzeni o zrak. Pro mnohé z nás by mohli být velkým příkladem.

Libuše Dvořáková

Soutěžíme
Letos proběhl 28. ledna již 45. ročník závodu o
nejlepšího výškaře a nejrychlejšího běžce
okresu Olomouc. I naše škola na této akci
nechyběla. Za účasti 185 závodníků z 12 škol
regionu dosáhli nejlepších výkonů Jakub Marek
ve skoku vysokém, kdy výkonem 145 cm
obsadil celkové 9. místo a Denisa Würzlerová,
která časem 9, 56 s obsadila v závodě na 60 m
pěkné 10. místo. Dále naši školu reprezentovali
v běhu na 60 m M. Buďa, B. Marková, K.
Sedláčková, N. Bašná. Ve skoku vysokém L.
Hradilíková, uspěla s výkonem 120 cm. Všem
zúčastněným žákům děkuji za vzornou
reprezentaci školy a taktéž děkuji žákyním Z.

Vaníčkové, B. Zavadilové a A. Jemelkové za administrativní pomoc při těchto kvalitních
halových závodech.
J. Šindler

Karneval
Karneval 4. února se nesl v duchu radosti,
soutěží, tance a dovádění. Prováděla nás dvojice
klaunů z agentury BAVI. Zúčastnili se malí i velcí a
zapojilli se maminky i tatínkové, paní učitelky.
Společně jsme zažili spoustu legrace. Na konci
nás čekala ještě bohatá tombola, z níž si každý
odnesl dáreček na památku.
A kdo měl velký hlad, mohl si vybrat mezi
obloženým chlebíčkem, párkem v rohlíku a
sladkými muffinami.

Barvy Orientu
V pondělí 16. února šesťáci
vydali do kina Metropol ,
Michal povídali zážitky ze
Indie. Zaujaly nás obrázky
silnic a všeho, co patří
Po úvodní části následovala
jsme se zeptat na cokoli, co
zajímalo. Tuto možnost
účastníků besedy. Někteří si
míst, které byly nejvíce
jsme se zpátky do školy a ohodnotili film za pěkný.

a sedmáci se
kde nám Honza a
své cesty do
lidí, měst, zvířat ,
k tomuto státu.
beseda,
mohli
nás
ještě
využilo jen pět
zakoupili i plakáty
zajímavé. Vrátili
D. Würzlerová

Projekt
Ve dnech 20.- 22. 2. 2014 se pět učitelů naší školy zúčastnilo motivačního semináře v rámci projektu
„Pohyb do škol“. Víkendový seminář probíhal v krásném prostředí v Orlických horách – Apartmány
na vršku, Horní Libchavy. Cílem tohoto projektu je vnést mezi žáky myšlenku a dále ji rozvíjet, že
pohybová aktivita a zdravý životní styl jsou nedílnou součástí našeho života a je třeba k tomu tak
přistupovat. Je potřeba aktivně sportovat a zdravě se stravovat. Cílem je motivovat žáky k adekvátní
pohybové aktivitě a posilovat tak jejich sebeovládání, koncentraci, pevnou vůli a odpovědnost.
Zapojením do tohoto projektu škola získá také i finanční prostředky na nákup sportovního vybavení.

V. Hlaváčková

Dívčí koutek
V letošním školním roce jsme dostali nabídku
mezinárodní neziskové organizace mediků
IFMSA CZ, která v rámci projektů šíří
osvětu mezi veřejností všech věkových
skupin. Objednali jsme si besedu pro
dívky 6. a 7. třídy s názvem „Dívčí
koutek“, která se uskutečnila v pondělí
23.2. Tématem besedy byly problémy
dospívajících dívek, např. puberta, akné,
menstruace, první gynekologická prohlídka,
prevence proti pohlavně přenosným nemocem.
Beseda byla pro dívky přínosem a byla kladně
hodnocena. Dále budou následovat i další besedy, jako „Koutek pro chlapce“ a „ Nástrahy moderní
doby“ pro žáky 8. a 9. třídy.
Mgr. Věra Bombíková

Dějepisná olympiáda
Dějepisné klání o nejlepšího historika
se uskutečnilo 23. února. Letošním
tématem byly „Pot, slzy a naděje
aneb Život je boj.“ Do dějepisné
olympiády se zapojili žáci 7.,8. a 9.
třídy. Vítězem letošního ročníku se
stala Natálie Běhalová z 8. třídy.
Druhé místo obsafila Lada Hradilíková
ze 7. třídy. O třetí místo se podělili R.
Vašík z 8. třídy a Ondra Lakomý ze 7.
třídy. Všem gratulujeme a těšíme se
na setkání v příštím roce.

D. Voltnerová
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