Jaro je tady
Premiérový ročník akce zaměřené na úklid odpadu v okolí řek a potoků s názvem „My
pro vodu – voda pro nás,“ kterou letos poprvé uspořádalo Povodí Moravy, s.p., byl velmi
úspěšný. Do čištění břehů se zapojilo téměř 1300 dobrovolníků z řad ochránců přírody,
rybářů, studentů nebo dobrovolných
hasičů. Ti ve spolupráci se zaměstnanci
Povodí Moravy posbírali více než
24 tun odpadků a vyčistili břehy řek
v celkové délce 211 kilometrů.

Z naší školy se sešlo 10 „statečných“ , kteří s paní učitelkou J. Maršíkovou obětovali své dvě
sobotní volné hodiny prospěšné práci. I když Olomouc každoročně pořádá sběrové soboty, je
neuvěřitelné,co všechno jsme na březích Mlýnského potoka našli. Jako odměnu jsme každý
dostali tatranku a půl litru tekutin. Z našich deseti „statečných“ dorazili do cíle pouze dva . A
to já a moje kamarádka Dominika Mandátová. Někteří lidé doopravdy nerozeznají rozdíl
mezi Moravou a skládkou, protože ……..

M. Pospíšilová

Metropol
Lidská sexualita je téma, které nás
opravdu zajímá. V pondělí 10.
března se osmáci ( tentokrát téměř
v plném počtu) a deváťáci vydali
na přednášku do kina Metropol.
Přednášejícím byl MUDr. Jaroslav
Zvěřina, který nám podal základní
informace
o
plánovaném
rodičovství a antikoncepci, o vztahu
mezi sexuální praxí lidí a
nejčastějšími pohlavně přenosnými
infekcemi. Studenti si mohli
připravit dotazy anonymní formou.
Tahle přednáška
pro mě byla
poučná….
M. Pospíšilová

Exkurze Hyundai
11. března se žáci zúčastnili exkurze do automobilky Hyundai v Nošovicích. V dopoledních
hodinách si nejdříve prohlédli zámeček ve Frýdku Místku a poté se přesunuli do samotné
továrny v Nošovicích. Žáci nejprve shlédli krátké video o historii automobilky, následně se
vydali na samotnou prohlídku
závodu,
kde
postupně
navštívili provozy lisovny,
svařovny
a
karosárny.
Nakonec navštívili montážní
linku.
Závod
produkuje
každou
minutu
jeden
automobil a pracuje zde přes
3000 zaměstnanců. Žáci tak
měli možnost seznámit se
s jedním z nejmodernějších
závodů v Evropě, s unikátním
robotizovaným a maximálně
automatizovaným provozem,
kde člověk provádí jen tu
nejjemnější práci a zbytek za něj provedou stroje.

V. Bombíková

Návštěva barokní Olomouce
Ve vlastivědě jsme dobrali starší české
dějiny, a proto jsme se 14. března vydali
na vycházku historickým centrem
Olomouce. Naším cílem byly barokní
památky. Zastavili jsme se u Terezské
brány, která získala své jméno při
příležitosti návštěvy Marie Terezie
v Olomouci v roce 1753. Prohlédli jsme
si olomoucké hradby, podívali se na
místo, kde kdysi stála katovna.
Nejpěknějším zážitkem byla návštěva
kostela svatého Michala, kde jsme
vystoupali na věž a sestoupili do
podzemní jeskyňky, zvané poustevna. Na závěr naší malé exkurze jsme obdivovali Sloup

nejsvětější trojice ( jeho vysvěcení se zúčastnila Marie Terezie se svým manželem Františkem
Štěpánem Lotrinským) a Cézarovu kašnu. Na naši vycházku svítilo krásně sluníčko, proto
jsme si to užili.
L. Dvořáková

Matematický klokan
Je celostátní soutěž prověřující matematické znalosti našich žáků
od 2. ročníku ZŠ až po studenty středních škol. Podle věku je
rozdělena do pěti kategorií : Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet,
Junior a Student. I naše škola se každoročně zapojuje do této
soutěže. Letos to bylo v pátek 21. března. A jak jsme dopadli ?

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Benjamín (6. a 7.třída)
Čechová Lucie
Knapková Markéta
Jemelková Anežka

Kadet ( 8. a 9. třída )
Pospíšilová Monika
Součková Karolína
Šolc Jan
Monika Pospíšilová

Den zdraví
Jelikož si všichni vážíme svého
zdraví a víme, že je to naše velké
bohatství, jsme rádi, že můžeme i
jeden ze školních dnů zasvětit této
tématice. Tentokrát padlo datum
na 24. březen 2014. Naše oslava
zdraví začala jako vždy zdravou
svačinkou
skládající
se
z
celozrnného pečiva, zeleniny či
ovoce a nápoje bez cukru. Dále
následoval turnaj žáků 1. stupně
ve florbalu .Družstva jsou smíšená,
z každé třídy jeden žák. Družstev
bylo celkem osm a turnaj dopadl
takto:
Vítězné družstvo ve složení : Gabriela Mazurová, Štěpán Petr, Patrik Dědič, Natálie
Buďová a Adam Fryštacký
2. místo – Šimon Hons, Nikola Bašná, Filip Šimek, Tomáš Meszaros, Tomáš Souček.
Závěrem lze říct, že akce byla úspěšná, všichni povzbuzovali své spolužáky a odměnou nám
byl dobrý pocit z aktivně stráveného dne.
L. Dvořáková

Beseda
V rámci primární prevence se letos
31. března opět uskutečnila beseda
s Policií České republiky pro žáky
6. a 9. třídy. Téma pro 6. třídu bylo
„Osobní bezpečnost“ a žáci se
věnovali
informační kriminalitě
( Facebook, sociální sítě, mobilní
telefony),
majetkové
trestné
činnosti, návykovým látkám a
problematice silničního provozu.
Téma 9. třídy bylo „Trestní
odpovědnost“ a oproti 6. třídě bylo
ještě rozšířeno o veřejný pořádek,
kam spadá např. sprejerství,
fotbalové chuligánství, noční klid.

Věra Bombíková

Den podle Ámose
V pondělí 7. dubna proběhl na ZŠ a MŠ Olomouc,
Svatoplukova 11 už pošesté oblíbený projekt „Den
podle Ámose“. Žáci si sami sestavili 4 hodinový
rozvrh z nabízených aktivit, každý podle svého
zájmu. Klasický způsob výuky vystřídala v tento
den zábavná forma získávání nových vědomostí a
dovedností.
Na I. stupni se děti mohly těšit na stanoviště s názvem
„Barevný život ve tmě“. Kromě názvu a klapek na oči se
ale všechno změnilo…Tentokrát si děti vyzkoušely, jak

D. Urbášková – Život ve tmě

dokážou vnímat půdu pod nohama pomocí chodidel
(na tzv. hmatových chodníčcích), zahrály si hmatové a
sluchové pexeso, zkoušely se orientovat podle čichu a
v neposlední řadě si mohly nasadit speciální brýle pro
simulaci různých typů zrakových vad. To vše nám bylo
umožněno díky ochotě pracovníků Střediska rané péče
pro děti se zrakovým postižením, kteří nám veškeré
pomůcky zapůjčili.

Největší nadšení však sklidil vodící pejsek Cookie
se svou paničkou Ph. Dr. Kateřinou Stejskalovou.
Fenka Cookie dětem ukázala, co vše se musela pro
výkon svého „povolání“ naučit a poté se nechala H.Heinzová – Velikonoční dekorace
odměnit granulkami a pohlazením. Paní Stejskalová
dětem povídala o svých zkušenostech ze života „ve tmě“ a svým optimismem a úsměvem na
rtech nám všem dokázala, jak barevný a veselý ten život je.
Denisa Urbášková

L. Houšťavová – AZ kvíz
L. Dvořáková – Máme rádi Česko

D. Voltnerová – Myší herna
D. Vičarová – Riskuj, zábavná čeština

E. Navrátilová – Logické hry na PC

V. Hanusová – Hip hop

V. Hlaváčková – Opičí dráha

D. Vičarová

J. Maršíková - Pexeso

Beseda
Téma : Kdo to je a co dělá kurátor
mládeže
Beseda ve čtvrtek 10. dubna byla určena
pro šestou třídu. Někteří z nás slovo
kurátor slyšeli poprvé. Po hodinové
přednášce jsme došli k názoru, že bychom
pomoc kurátora raději v životě nechtěli
potřebovat.

Velikonoční pásmo v kostele sv. Mořice
Těšili jsme se na Velikonoce, proto jsme je uctili návštěvou kostela sv. Mořice 15. dubna
2014.
Akce začala milým přivítáním pana faráře
v dešti před kostelem. V prostorách kostela
jsme si vyslechli zajímavosti o různých
svatých, jejichž sochy jsme si prohlédli na
oltáři kostela. Na jednom obraze byla scéna,
na které povstal Ježíš z mrtvých, což je
hlavní motiv Velikonoc. Vyslechli jsme
povídání o beránku. V křesťanství beránek
symbolizuje památku Krista, Beránka
Božího, který byl právě jako nevinný, čistý
a poslušný beránek obětován na kříži a jeho
krev zachránila pokřtěné od hříchu a smrti.
Velice se nám líbilo, když nás pan farář
nechal kladívkem udeřit do zvonu, který
vydal krásný zvuk.
Na faře nám skupina dětských loutkařů
zahrála divadlo. Děj se odehrával v době
Velikonoc - na Zelený čtvrtek, na Velký
pátek a na Bílou sobotu. Loutky, které zde
hrály, vyjadřovaly různé lidské vlastnosti.
Během představení jsme si zopakovali
velikonoční zvyky - postní dobu, barvení
vajec a pletení pomlázky.

Kromě toho, že nás zastihl po cestě déšť a vítr, byla výprava do kostela příjemná a hlavně
poučná.
L. Dvořáková

Anglické divadlo

14. dubna šla „devítka“ na anglické divadlo do DDM. I když jsme občas nerozuměli
některým slovům, tak jsme pochopili, o co tam přibližně šlo. Parta studentů jela ve vlaku a
po dobu jízdy si vyprávěla příběhy. Všechny scénky byly o lásce. Velice se nám to líbilo,
rozhodně více než v loňském roce.
Monika Pospíšilová

Eko - radovánky
Společná akce naší mateřské a základní školy
se uskutečnila ve středu 16. dubna od 16 hodin

na zahradě mateřské školy. I počasí nám přálo,
občas vykouklo sluníčko, vítr byl sice dost
studený,ale hlavně že nepršelo. Na programu
byly výrobky z recyklovaných materiálů, výroba
velikonočních dekorací, slalon mezi pet

lahvemi, malování na obličej, Kimovy hry, obrázky z víček . Nechyběla ani malá odpolední
svačinka.
Dana Vičarová

Závislosti
V rámci primární prevence se uskutečnila
23.4. v 8. třídě beseda se sociálním kurátorem
na téma Závislosti ( právní vědomí ). Žáci
besedovali o problematice závislosti na
drogách, hracích automatech z pohledu
právních norem, společenské nevhodnosti a
nebezpečnosti i škodlivosti pro vlastní život.
Seznámili se s řešením trestné činnosti
nezletilých – opatření dle zákona 218/2003 Sb.
(výchovná opatření u nezletilých v případě
spáchání trestného činu ).
Věra Bombíková

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 24.dubna 2014 se na
naší škole konala recitační soutěž.
Zúčastnili se jí žáci první, třetí a
páté třídy. Porota ocenila velmi
pěkné výkony ve sborové i
individuální recitaci. Děti si
připravily básničky nejen od
renomovaných autorů moderní
české poezie, ale i ukázky lidové
poezie.
Věra Hlaváčková

,,Putování s kočkou OLOU“
Naše pátá třída měla možnost utřídit si své znalosti o
pamětihodnostech města Olomouce. Zajímavý projekt pod názvem
,, Putování s kočkou Olou“ pro ně připravili zaměstnanci radnice.
Vrcholem byl výstup na radniční věž. Zdolali jsme 147 schodů a
odměnou nám byl pěkný pohled na naše město.

Věra Hlaváčková

Dopravní hřiště
Žáci 4. třídy ze všech olomouckých škol navštěvují dopravní hřiště, kde si svými znalostmi a
dovednostmi vybojují průkaz Mladého cyklisty. Také my jsme se této akce zúčastnili.

V učebně jsme probírali teoretickou část - předpisy, značky a křižovatky a v praktické části
jsme jezdili na kole a na koloběžkách.
Jeden náš spolužák dlouho na kole nejel, proto měl obavu, jestli jízdu zvládne. Všichni jsme
mu fandili a dopadlo to dobře.
U praktické jízdy na hřišti byla paní policistka a bedlivě sledovala, jestli dáváme přednost
protijedoucím kolům a jestli dáváme znamení o změně směru jízdy.
Akce byla fajn. Jeden pan učitel na dopravním hřišti na nás sice křičel, ale ocenili jsme, že
přesvědčil Martina, aby se nebál jízdy na kole. Ze získání průkazu Mladého cyklisty jsme
měli všichni velkou radost a odměnili jsme se nákupem sladkostí po cestě zpátky do školy.

Libuše Dvořáková

Cyklovýlet 5. třídy Litovelským Pomoravím
Vyjeli jsme za slunečného počasí v osm hodin od školy. Do Horky nad
Moravou jsme jeli po nové cyklostezce. Potom jsme vjeli do lesa, kde
jsme zastavovali u šesti naučných tabulí a ve skupinkách zpracovávali
informace o zdejší krajině. V Hynkově na nás čekali spolužáci –
Hynkováci. Na plácku u mlýna jsme soutěžili v jízdě zručnosti na kole. Nejlepší byli
Vendula, Peťa, Michal a Aneta. Občerstvili jsme se ve spřáteleném pohostinství ,,U Lucerny“
a jeli zpět. Závěrečný nástup před školou již doprovázely první kapky deště.

žáci 5.třídy

Čarodějnice

Na palouku byla zábava v plném proudu

Za 6 razítek na děti čekala v cíli odměna

Každé dítě dostalo špekáček,tatínkové se u ohně
pěkně zahřáli

Nechybělo občerstvení i pro rodiče

Počasí nám přálo, a tak jsme díky organizátorům ( KMČ Řepčín a základní škola ) prožili
příjemné odpoledne.

Práce žáků
Hmyzí hotel a pozdrav od žáků 5. třídy

Věra Hlaváčková

Technické práce v 9. třídě

Věra Bombíková
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