2. květen
Tento pátek jsme věnovali bloku branné výchovy. S tím jsme spojili i
další aktivity.
Žáci 5. třídy se vydali do městských parků. Navštívili tropické skleníky, kde navázali na učivo
přírodovědy. Prohlédli si teplomilné rostliny tropických deštných lesů, pouštních oblastí i
subtropů. Pozorovali zde chovaná terarijní
zvířata, pestrobarevné ptáky v klecích i
ryby v akváriích. Své poznatky zapisovali.
Cestou zpět jim byl odměnou pobyt na
dobře vybaveném dětském hřišti i
venkovních posilovacích strojích pro
dospělé. Krásné slunečné počasí mělo
nemalý podíl na příjemném prožití dne.

Šesťáci a osmáci byli ve Vlastivědném muzeu,
kde prošli všechny expozice. Nejvíce zajímavá
byla příroda a ukázka rýžování zlata. Společně
jsme vyplnili pracovní list s tajenkou a zapojili
se do soutěže. K našemu velkému překvapení
jsme byli vylosováni a p. učitelka Vičarová 12.
června převezme cenu. Na závěr jsme zdolali
144 schodů na vyhlídku radniční věže, odkud byl za pěkného počasí nádherný výhled na celé
město. Průvodkyně nám otevřela i komůrku věžného.

Den Evropy
Už se stalo tradicí, že
v májových dnech se na Horním
náměstí koná Den Evropy. Naše
škola prezentovala Bulharsko.
Návštěvníci
mohli získat
spoustu zajímavých informací,
zkusit vědomostní kvíz a za
odměnu
dostali
drobné
pozornosti. Ochutnali i místní
speciality. Výročí 10 let vstupu
ČR do EU připomínal náš
papírový dort. Na podiu se
jednotlivé
země
vystřídaly
s kulturním programem. Této
akce se kromě žáků 9-té třídy zúčastnili také žákyně 1. stupně a oživily naše taneční
vystoupení. Počasí nám přálo, a tak po závěrečném vyhodnocení jsme odcházeli spokojeně
domů, i když jsme si přáli obhájit lepší umístění v soutěži.

M. Pospíšilová

Den rodiny
Dne 7. května si žáci prvního stupně nachystali program pro své nejbližší. V květnu si
připomínáme Den matek a Den rodiny. Touto akcí jsme oba svátky uctili. Žáci první třídy
zazpívali Námořnickou píseň a paní učitelka Houšťavová je doprovodila na klavír. Druhá a
čtvrtá třída se proměnila ve zvířátka z Afriky v písni Pět minut v Africe. Třetí třída zatančila
na oslavu jara v doprovodu písně Jaro dělá pokusy a pátá třída zacvičila v duchu spartakiády
na motiv písně Ořechy a med. Báseň Maminkám zarecitovala Viktorka Kuhnová a hru na
netradiční hudební nástroj, violoncello, nám předvedly Gábinka a Martinka Mazurovy.
Ukázal se i kroužek anglického jazyka, a to s písničkou ABC song. Závěrem zazněla píseň
Ten kdo má tě rád a zpívali ji všichni žáci i jejich rodiče.
Všem účinkujícím patří veliké poděkování a pochvala a věříme, že se divákům program líbil .

1. třída s Námořnickou písní

Pět minut v Africe
4.Tř.Tř.třída

Jaro dělá pokusy

Kroužek anglického jazyka

Sestry Mazurovy

Cvičení 5.třídy

Také děti ze ŠD chtěly udělat své mamince radost
a vyrobily krásná přáníčka pro svou maminku.
Součástí přáníčka byla báseň pro maminku a
vlastnoručně vyrobená kytička.
V.Pavlovičová a D.Urbášková

Pietní akt
Dne 8. května jsme si připomněli 69. výročí konce 2. světové války. Po roce odmlky, kdy se
opravoval park, se letos opět konal pietní akt u pomníku před naší školou. Vyrostla nám nová
generace recitátorů. Tentokrát účinkovali Viktorka Kuhnová ze 4. třídy a Míša Heroldová,
Martinka Mazurová a Pepa Goč ze 3. třídy. Těmto žákům patří velká pochvala a poděkování
za vzornou reprezentaci naší školy.

Denisa Urbášková

Zájezd do Rakouska
Devátého května se vybraní žáci
zúčastnili zahraničního zájezdu
do Rakouska. Naší první
zastávkou
bylo
malebné
Neziderské jezero, které patří
mezi největší stepní jezera
v Evropě. Zde nás čekala
romantická plavba na lodi. Poté
jsme se vydali do největšího
rakouského zábavného parku
FAMILYPARK. Je rozdělen do
4 různých tematických okruhů–
Zážitkový hrad, Pohádkový les,

Selský statek a Dobrodružný ostrov. Pobyt v parku
jsme si náležitě užili a plni dojmů a zážitků jsme se
v pozdních večerních hodinách vrátili domů.

Dana Voltnerová

Beseda
I letos proběhla 15. května v deváté
třídě beseda se sociálním kurátorem
„ Právní vědomí u dospívajících.“ Žáci
byli seznámeni s právním minimem
vzhledem k 15. roku věku dítěte, kdy se
stávají trestně odpovědnými. Besedovali
o nejčastějších trestných činech, jichž se
mladiství dopouštějí, mylných názorech
v oblasti trestního jednání nezletilých a
mladistvých,
možných
důsledcích
protiprávního jednání mladistvých i
nezletilých.
Věra Bombíková

Škola v přírodě
Po roce jsme opět 19. května zavítali do Ostružné na
školu v přírodě. Prostředí většina z nás už důvěrně zná a
program také. Hry, výšlap na Šerák, procházka do
Petříkova a Branné, večerní koupání v bazéně, minimum
učení, soutěž mezi pokoji a básnická tvorba na daná
slova. Týden uběhl rychle jako voda, počasí nám přálo a
v pátek jsme se všichni vrátili spokojeni a v pořádku
domů.

3.třída
Čisté povětří a lesy hlubinné,
chata Anežka vítá nás v Ostružné.
Stromy šumí, tráva se zelená,
na Šerák vede nás klikatá cesta ,
zdolá ji každý, kdo není z těsta.
Pes štěká, koně se pasou,
já žasnu nad tou krásou.

v

V Ostružné je pěkná chata,
jmenuje se Anežka.
Je tam plno stromů, chat,
přijď se na ně podívat.
Eda ten je malý pes,
všude vidí samý les.
Včera jsme šli na Šerák,
vyčerpaní ale jak.
Cesta byla únavná,
ale přesto zábavná.
Tráva se po dešti třpytí,
roste na ní krásné kvítí.
Koně na ní běhají,
občas na ní cválají.

První cesta vedla do Branné,
co s našima nohama se stane,
když dáme jim 10 km túru
a večer budeme dlouho vzhůru.
Naše akce je škola v přírodě,
ale učení je tu celkem v pohodě,
hrajeme si a sportujeme
a vztahy silně utužujeme.
Na společně strávené chvíle
a ušlé kilometry a míle,
zůstanou nám vzpomínky,
až budeme tatínci a maminky.

Přišel jara čas,
do Ostružné jedem zas.
Krásně tam voní les
a v chatě my a Eda pes.
Naše chata je téměř u lesa,
je tu komfort a noblesa,
z okna vidíme pást se koně
a Šerák z výšky hledí na ně.
Tráva u chaty jasně zelená
na hry s míčem jako stvořená.
Stromů je kolem spousta
a jídla velká sousta.

6. třída

Den dětí – 4. červen

Zahrada MŠ se rychle zaplnila

K tradičním kuřecím řízkům letos přibyl
oblíbený párek v rohlíku

Zájemci přišli domů s novou tváří

K poslechu nám dvě hodiny hrála hudební skupina
Popová škola z DD

Za 10 splněných úkolů na stanovištích na nás v cíli
čekala věcná odměna

Dobrou náladu nám nezkazil ani prudký déšť, který nás zastihl
až na cestě domů. Poděkování patří všem pracovníkům
mateřské i základní školy, kteří tuto zdařilou akci připravili.

D. Vičarová

Bowlingový turnaj
Naše 5. třída se 14. května
zúčastnila bowlingového turnaje
žáků 1. stupně olomouckých
základních škol v obchodním
centru Šantovka. Vynikající
výkony posunuly ty nejlepší do
finále, kde jsme 2. června
získali pěkné druhé místo
hrdá třídní učitelka Věra Hlaváčková

Do finále si vybojovalo postup i družstvo
z druhého stupně. Naším
největším
želízkem v ohni v jednotlivcích byla
Simona Smékalová z osmé třídy, která
nezklamala a v celkovém pořadí obsadila
pěkné 2. místo. Gratulujeme !
Vl. Hanusová

Dentální prevence
Je všeobecně známo, že ze zubního lékaře má většina z nás respekt,
a proto často zapomínáme na pravidelné kontroly, když nás nic
nebolí. Prevence se ale vyplatí, protože až to začne bolet……..
Dva dny ( 2. a 3. června ) byli na škole studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého a
v druhé až sedmé třídě proběhla hodina , jak vzorně pečovat o chrup. Postup nám názorně
předvedli na pomůckách. Tak na to nezapomeňte a jejich radami se řiďte a bude lépe.
V. Bombíková

Výlet
Zvířata si vždy získají naši pozornost. Žáci první, třetí, páté a deváté třídy se vydali na výlet
do ZOO Lešná. I přes velké horko si tento den užili a vrátili se spokojeni a plni dojmů.

V. Hlaváčková

Práce stále pokračují

Po prázdninách na nás bude čekat nové
hřiště !

Zráli jsme 9 let k dokonalosti…

2005 - 2014
Gymnázium
Součková Karolína

Střední škola s maturitou
Pajunčík Miloslav, Šoltés Tomáš,
Dosedělová Ivana, Horná Veronika,
Hrabalová Pavlína, Janíčková Daniela,
Mandátová Dominika, Pospíšilová Monika,
Richterová Anna, Šimková Michaela,
Veselá Barbora

Střední odborné učiliště
Lakomý Ivo, Šolc Jan,
Faiglová Alexandra ,Mirgová Eva,
Mižikárová Nikola, Množilová Nikola

,,Na každém konci něco nového začíná“
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