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Zápis do prvních tříd
Ve dnech 3. - 4. dubna 2017
proběhl na naší škole zápis do 1.
třídy.
Hlavním cílem bylo ověření
školní
zralosti,
komunikativnost
dítěte, grafomotorické dovednosti,
rozpoznávání barev a základních
geometrických tvarů.
Ve škole se již dlouho snažíme o to, aby celý zápis proběhl zábavnou
formou a děti nemusely mít žádné obavy. Paní učitelky si nachystaly několik
stanovišť, na kterých si jejich dovednosti ověřily.
Na závěr nechyběly drobné dárečky, které pro své spolužáky vyrobili žáci
vyšších ročníků.
Lea Kopecká

Pálení čarodějnice
Každým
rokem
bývá
v měsíci dubnu dětmi očekávané a
vždy hojně navštěvované Pálení
čarodějnic. Díky nepřízni počasí
byla sice akce o týden odložena,
ale její příznivci nebyli o nic
ochuzeni.
Čarodějnického karnevalu se
zúčastnilo přes 200 dětí.
Naše paní učitelky si pro ně
nachystaly několik stanovišť, kde
děti mohly vyhrát drobné dárečky. Komise
městské části zajistila výborné občerstvení a
hudební vystoupení dlouho do noci.
Počasí se vydařilo, a tak byla tato akce
stejně úspěšná jako v minulých letech.
Lea Kopecká

Čarodějnický týden v družině
Protože naše děti mají
rády svět kouzel, proměnila se
naše družinka na čarodějnické
sídlo.
Během
celého
čarodějnického týdne naše děti
plnily různé úkoly: v "továrně"
na čarodějnické nápoje míchaly
kouzelné
lektvary
pro
čarodějnice-začátečnice, z těch
se po jeho vypití staly zkušené
čarodějky.
Následoval nesnadný úkol
vyžadující zkušenosti s navigací
košťat tak, aby čarodějnice nezabloudily a měly správný směr letu.
Vše se dětem zdárně vydařilo a čarodějnický týden jsme si moc užili.
Vlaďka Prausová

Besídka - Den rodiny
V jedno čtvrteční odpoledne 4. 5. 2017 od 16 hodin se na oslavu dne
maminek…ale i tatínků a všech rodičů…sešly děti z 1. stupně s příbuznými, aby
oslavili tento vzácný den. Nejen den, ale také to, že si vážíme rodičů a všech,
kteří se o nás starají. Pojali jsme to jako láskyplné pohlazení a vzkaz pro ně, že
na ně myslíme a máme je rádi. Pestrý program plný zpěvu, recitace, tance a
zábavy doprovázel potlesk, který byl dětem odměnou za jejich snažení. Díky
rádiu Haná a moderátorce Martině Kvítko Procházkové měla akce skvělé ozvučení
i vtipné osvěžení.
Jana Chalupová
Hlávková

Poznávací zájezd do Vídně
Dne 5. května se vybraní žáci 4. -9. třídy zúčastnili poznávacího zájezdu
do Vídně. Naše první zastávka byla Motýlí dům - velký secesní skleník
s vodopádem a jezírky, plný palem a volně poletujících motýlů s deštných
pralesů. Poté jsme se vydali na prohlídku historické části Vídně. Prohlédli jsme si
řadu památek, o kterých jsme slyšeli v hodinách dějepisu. V odpoledních
hodinách jsme zavítali do vídeňského Prátru, kde jsme si užili spoustu zábavy.
Výlet se nám vydařil a těšíme se na příští rok, co nového nám Vídeň
nabídne.
Dana Voltnerová

Den Evropy
Dne 10. května 2017 se
žáci 5. třídy vypravili na Horní
náměstí,
aby
si
prohlédli
jednotlivé stánky prezentující
jednotlivé
země
Evropy.
K dispozici byly i ochutnávky
evropských
specialit.
Během
celého dne probíhal doprovodný
program na pódiu.
Tento významný den nám
byl inspirací k samostatnému
projektu ve škole.
Věra Hlaváčková

Exkurze žáků 8. a 9. třídy
Dne 15. května 2017 vyrazili žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do výrobního
závodu Miele.
Výrobní závod Miele technika byl založen v roce 2002 v Uničově a je
jediným závodem koncernu Miele v České republice. Společnost se soustředí na
výrobu a montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo a o nádobí. Hlavním
produktem jsou sušičky prádla, které jsou distribuovány prostřednictvím
obchodních zastoupení k zákazníkům po celém světě. Dále se zde
vyrábí také pračky s horním plněním a myčky nádobí. Výroba probíhá za použití
nejmodernějších technologií na ploše o velikosti cca 40 000 m2, což řadí
uničovský závod na 3. pozici v rámci celkem 12 závodů skupiny Miele. V
současné době zde našlo profesní uplatnění více než 1000 zaměstnanců a
protože se závod bude dále rozšiřovat, jsou potřeba další zaměstnanci. Uplatnění
zde najdou jak uchazeči se základním vzděláním, tak s maturitou i VŠ.
Věra Bombíková

Exkurze ve Sluňákově
Ve středu 17. května vyjeli žáci 8. a 9. třídy do Sluňákova na program
„Živá voda“. Část programu byla v budově a část venku. Programem nás
provázel pan Jiří Popelka. Připravil pro nás vzorky vody z tůně, rybníka, z potoka
Častavy a z mlýnského náhonu. Jeden vzorek nasbíral Zbyňa s pomocí pana Jirky
ještě před vstupem do budovy. Žáci ve třech skupinách provedli testování vody
na obsah dusičnanů, fosforečnanů, amoniaku, dusitanů a pH.

Po přestávce jsme šli
zkoumat živočichy v tůňkách
v okolí budova Sluňákova.
Síťkami vylovené živočichy
žáci vložili do nádob a
určovali pomocí klíče druh
živočicha a z jeho výskytu
vyplývající
kvalitu
vody.
Průměrným výpočtem hodnot
došli společně k číslu 4,5, což
je výsledek vody poměrně
čisté.
Nejoblíbenější
tvor
v tůňce byl pulec, který
ovšem ve stupnici pozorování
nebyl.
Jana Maršíková

Hejtmanův pohár
V letošním školním roce se naše škola poprvé přihlásila do soutěže
„Hejtmanův pohár“, ve které je stěžejním úkolem připravení a absolvování
překážkové dráhy v tělocvičně školy. Touto drahou mělo proběhnout co možná
nejvíce žáků z celé školy. Tato soutěž prolíná ale i ostatními předměty, např.
v hodinách českého jazyka sestavila žákyně 9. třídy Lada Hradilíková báseň,
která měla obsahovat předem určená slova a v hodinách výtvarné výchovy byla
vyrobena vlajka, která ozdobila naši školu. Vše ale začalo slibem, který jsme
natáčeli na video už v lednu na lyžařském výcviku.
Poté
co
181
žáků
zdolalo
dráhu,
vyhodnotili
jsme nejrychlejší běžce. Na
prvním stupni se jím stal
Calvin Lucas z 5. třídy a Anna
Wittmannová z 3. třídy a na
druhém
stupni
dráhou
nejrychleji proběhl František
Kužel z 6. třídy a Denisa
Přikrylová ze 7. třídy.
Iva Kohoutková a Vladimíra
Hanusová

Den dětí
Byl poslední květnový den. Sluníčko svítilo, hudba hrála, léto vonělo
vzduchem. Zkrátka den, jako stvořený pro oslavu mezinárodního DNE DĚTÍ. A
tak jsme se ve čtyři hodiny odpoledne sešli na školní zahradě, abychom tento
svátek s dětmi náležitě oslavili. K poslechu nám hrála kapela „Popová škola“
vedená panem Mgr. Daliborem Křepským. Děti se rozutekly do všech koutů
zahrady, aby zde plnily úkoly na stanovištích, které jsme připravili v rámci
našeho projektu Komunitní školy. Vyzkoušet si tak mohly hod balónkem na
obřího Mimoně, překážkovou dráhu, lovení víček z vaničky, chůzi po slack-line
apod. Oblíbeným stanovištěm
bylo také malování na obličej.
Za svou snahu byl každý
odměněn
kouskem
ovoce
nebo
zeleniny.
Komu
to
nestačilo, mohl se občerstvit
párkem, řízkem, nebo třeba
koláčkem. :) Moc jsme si to
užili! Tak za rok zase.
Denisa Urbášková

Kácení máje
Dne 3. 6. 2017 se žáci pěveckého sboru
Základní
školy
Svatoplukova
v
Olomouci
zúčastnili akce s názvem „Kácení máje“, která se
již tradičně, jako každý rok, konala na paloučku u
Mlýnského potoka. Naše Komunitní škola tak opět
prohloubila spolupráci s KMČ Řepčín. Přestože se
jednalo o sobotu, což pro většinu značí volno,
děti nezklamaly a dostavily v hojném počtu, aby
předvedly své pěvecké nadání a s chutí zazpívaly veřejnosti své oblíbené
písničky.
Počasí tomuto veselému hravému odpoledni přálo, a tak děti po vystoupení
mohly využít bohatého programu i různých atrakcí, které byly v rámci akce
připraveny – malování na obličej, nafukovací skluzavka, jízda na koni,
aquazorbing, šlapací káry, trampolíny, atd. Tímto patří velký dík organizátorům.
Eva Stavinohová

Sportovní den na atletickém stadiónu
Dne 6. 6. 2017 se obě první třídy naší školy zúčastnily sportovního
dopoledne na atletickém stadiónu v Olomouci. Pápá hrátky, nové hry na trávě i
v tělocvičně si vyzkoušely všechny děti. Ověnčení medailemi, nakrmení zdravou
svačinkou
dojel
tým
spokojených
prvňáčků s učitelským doprovodem Mgr.
Jany Chalupové Hlávkové a Mgr. Denisy
Urbáškové zpět do školy. Akci ohodnotili
všichni
účastníci
jako
mimořádně
zdařilou. Při té příležitosti také moc
děkujeme paní Mgr. Julii Wittmannové
za její organizaci i péči o naše
žáčky…D.Ě.K.U.J.E.M.E !!!
Jana Chalupová Hlávková

Kroužek Malý čtenář
Školní rok se nachyluje ke svému konci a já jsem velmi ráda, že jsme s
dětmi z 2. třídy v rámci kroužku Malý čtenář zažili nejedno dobrodružství malého
Honzíka z knihy Honzíkova cesta. Děti se zdokonalily ve čtení, byly schopné
povědět děj kapitoly a také spolupracovat ve skupinkách. Nedílnou součástí
kroužku byly i výtvarné práce dětí, na kterých bylo vidět, jak velkou mají
fantazii.
Už teď se moc těším na "své čtenáře" v novém školním roce. Přeji všem
dětem pěkné prázdniny obohacené zajímavými čtenářskými příběhy.

Vlaďka Prausová

Školka v přírodě
I
letošní
rok
se
tolik
očekávaná Škola v přírodě
konala za účasti našich
nejmenších – předškoláčků,
chystajících se v září do 1.
třídy.
S paní
učitelkou
Křupalovou a paní učitelkou
Bártovou podniklo 15 dětí
výpravu
na
Netradiční
olympiádu, kde je čekalo
plnění nejrůznějších úkolů,
soutěží a osvojování nových
dovedností. Zároveň všichni
účastníci
olympiády
výletovali po nejbližším okolí Ostružné (Ramzová, Petříkov,…) a do Faunaparku
v Lipové-lázně. Kromě olympiády, výletů, netradiční noční stezky odvahy plné
dobrodružství, jsme také měli možnost zúčastnit se některých aktivit s velkými
školáky.

Program letošní školy v přírodě pro všechny žáky byl tvořen s důrazem na
prevenci sociálně patologických jevů a vlastně poprvé v historii byly děti
rozděleny ne podle věku, pohlaví, či tříd, ale podle barev do skupin po deseti
členech. Očekávaným výstupem celého týdne bylo propojení kolektivů v rámci
ZŠ, prohloubení vztahu s učitelkami, které nejsou třídními a navázání vztahů i
mezi ročníky, čímž opět předcházíme negativním jevům. Děti ve skupinách
zápasily celý týden nejen ve sportovních kláních, rozumových úkolech, ale měly
předvádět i svou kreativitu a nápaditost při tvorbě básní či divadelního
představení.
Všichni olympionici byli moc šikovní, stateční a dokázali nám, že v září
z nich budou opravdu báječní prvňáčci, na které se všichni moc těšíme!
Kristýna Křupalová

Ochutnávkový koš - Ovoce a zelenina do škol
V letošním roce se
naše škola opět zapojila
do projektu "Ovoce a
zelenina do škol", kdy
děti průběžně dostávaly
ke
svačince
jablka,
pomeranče,
hrušky,
papriku, ale i další druhy
ovoce i zeleniny a také
pitíčka. Musím říct, že
dětem
vždycky
toto
osvěžující
zpestření
jejich běžné svačinky
přišlo vhod nejen v
letních měsících. Akce byla završena v červnu tzv. ochutnávkovým košem, kde
jsme mohli dohromady nalézt ovoce a zeleninu z našich českých zahrad, ale i
exotické tropické plody. Všechno ovoce či zeleninu jsme si rozkrájeli a děti
postupně ochutnávaly. Některé druhy třeba ještě nikdy nejedly nebo vůbec
neznaly. Bylo to pro ně velmi přínosné, poučné a zábavné. Nejen že si dobře
pochutnaly a strávily příjemně část jednoho dopoledne, ale seznámily se s něčím
novým.
Chtěla bych moc poděkovat všem organizátorům a vedení
školy za možnost zapojení do této pěkné akce.
Leona Zábojová

Dvoudenní cyklovýlet 6. třídy
Ve dnech 15. – 16. 6. se 15 žáků 6. třídy vydalo na výlet na kolech po
cyklostezkách v okolí Olomouce s cílem cesty v Bukovanech spolu s třídní
učitelkou Vladimírou Hanusovou a asistentkou pedagoga Žanetou Brablík

Himrovou. První den nás čekala cesta od školy směrem na Černovír, Chválkovice
a Samotišky, ve kterých nás čekala „ vrcholovka“ přímo do kopce směrem ke
kostelu na Svatém Kopečku. Po odpočinku, posilnění a zábavě na hřišti u ZOO
jsme se vydali lesními stezkami směrem na Radíkov, Lošov a Mariánské údolí,
kde si Marťu Mazurovou vyzvedával tatínek, aby ji odvezl na atletické závody
(kde mimochodem vyhrála 1. místo ve vrhu koulí – gratulujeme!). Další zastávka
byla ve Velké Bystřici na výborné zmrzlině. Poté nás už čekal závěrečný úsek
cesty do Bukovan, cíle našeho výletu. Celkem jsme na naší cestě zdolali 27 km.

Utábořili jsme se na louce paní asistentky, kde jsme postavili stany a
zabydleli se. Večer jsme strávili u táboráku opékáním špekáčků, zpěvem a další
zábavou a hrami v blízkém okolí. Nakolik nám počasí ve čtvrtek přálo, páteční
ráno už tak přívětivé nebylo a probudili jsme se do deštivého a pošmourného
dne. Při vytrvalém dešti nám postupně namoklo oblečení i stany, a proto jsme
návrat domů museli řešit náhradní dopravou.

Velké poděkování patří rodičům žáků, kteří pohotově zareagovali, během
krátké doby byli ochotni přijet a odvézt děti zpět do Olomouce s mokrými věcmi
a koly. I přes tento zádrhel věříme, že si všichni výlet užili a něco podobného
rádi podniknou příští rok znovu.
Vladimíra Hanusová a Žaneta Brablík Himrová

Rozloučení 9. třídy
Tereza Kalábová
Tady jsme už skončili,
9 let od toho, co jsme sem vstoupili.
Vzpomínejte hezky,
nebojte, nebudou z nás trosky.
Bez nás vám tu bude zle,
ale taky nás to štve.
Všechny naše třídní učitelky,
jsou to naše krotitelky.
A náš největší ochránce,
byla to s ní senzace.
(jistě, že myslím paní učitelku Voltnerovou)
Tak my Vám moc děkujeme
a tyhle roky ukončeme.
Ve vzpomínkách ulehneme
a už nikdy nevstaneme.

BUDOUCNOST NAŠICH DEVÁŤÁKŮ
Běhalová Michaela - Art Econ Prostějov, prodavač
Bena Daniel – Sigmundova SŠ Strojírenská Lutín, mechanik-seřizovač
Bendová Alžběta – SŠ filmová, multimediální a PC technologií Zlín, multimediální tvorba
Beneš Adrian – SŠ Kosinova Olomouc, telekomunikace
Buďa Mario – SŠ obchodu, gastr. a designu PRAKTIK Olomouc, ekonomika a podnikání
Hálová Tereza – Art Econ Prostějov, veřejnosprávní činnost
Heřmánková Aneta – SOŠ učiliště služeb Velký Újezd, kuchař-číšník
Hradilíková Lada – Gymnázium Šternberk
Hulíková Tereza - SŠ obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK Olomouc, číšník-barman
Kalábová Tereza – Obchodní akademie Olomouc, obchodní akademie
Petro Kevin - SOŠ učiliště služeb Velký Újezd, kadeřník
Pop Ondřej - Sigmundova SŠ Strojírenská Lutín, mechanik-seřizovač
Rakovičová Anna – Gymnázium Čajkovského Olomouc
Surma David – SŠ zemědělská a zahradnická Olomouc, opravář zemědělských strojů
Šimková Kristýna – VŠ a SPŠ Šumperk, grafický design
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