1. číslo
2017/2018

První školní den v 6. třídě
Dne 4. září jsme společně zahájili nový školní rok 2017/2018. Společně
jsme odříkali slib a třídní paní učitelka nás pasovala na žáky šesté třídy.
Iva Kohoutková

Blok branné výchovy - Kryt CO a krypta Sv. Mořice
V pátek 29. září jsme jeli od školy do města k radnici, kde jsme se setkali
s průvodcem, který nás provedl kryptami Svatého Mořice. Vstoupili jsme do
podzemí kostela po strmých schodech dolů. Prohlídka byla velice zajímavá, bylo
to tam postaveno celé z cihel a strop byl ne moc vysoký. Bylo nás tam zhruba
20, takže jsme se tam trošku mačkali. Prohlédli jsme si vnitřní prostory a místa,
kam se pohřbívali dříve lidé. Poté jsme se vydali do krytu civilní obrany. Před
samotným krytem nám byla popsána
jeho
historie a pak jsme do něho vešli.
Bylo
to tam hodně velké a bylo tam
spousty
různých
místností.
Většina byla prázdných, ale
občas se narazilo na několik
kusů nábytku.
Pokud máte také o
prohlídku zájem, kontaktujte
spolek
Durancia,
který
v pravidelných intervalech během
roku těmito místy provází.
Klára Charvátová

Představení dramatického kroužku
Ve středu 21. 6. dramatický kroužek naší školy odehrál pohádkový muzikál
Lotrando a Zubejda. Představení se konalo netradičně v parku před školou,
v prostorách kamenné stavby, která je v současnosti využívaná spíše jako místo,
v němž občané Řepčína nechávají nepořádek. Děti ze školní družiny (1. třídy) a
děti z dramatického kroužku jej však během pár chvil proměnily v místo přímo
výstavní. Obrovské poděkování
patří našim žákům, kteří jej
poctivě zametli, posbírali veškeré
odpadky, zbytky cigaret, rozbité
lahve sbírala paní učitelka .
Zkrátka jsme udělali něco nejen
pro přírodu, ale i pro naše okolí,
ve kterém se nám krásně cvičilo
i
hrálo.
Zároveň
děkuji
maminkám, které poslali do
školy sponzorským darem sáčky,
které jsme použili místo rukavic
a jako pytle na odpadky.
Začátek představení byl
stanoven na 16:45 a moc nás
potěšilo, že se naše přírodní divadélko těšilo velké účasti nejen rodičů našich
herců, ale také dorazili i rodiče a děti z MŠ a dokonce přišlo i několik obyvatel
Řepčína, kteří šli náhodně kolem. Ohlasy na naši hru byly báječné, dětem se
vystoupení vydařilo, odměnou jim byly nejen květiny, které rozdávaly paní
učitelky všem hercům a herečkám, ale také ledový pamlsek – nanuk – protože
jsme hráli v parném dni prvního letního dne 
Závěrem děti vyjádřili, že nanuk sice „jakodobrý“, ale mají teď velký hlad
a nejradši by si snědli naši rekvizitu – chleba s tvarohem. Proto paní učitelka
následující den, do posledního dramatického kroužku tohoto školního roku,
přinesla ten největší bochník chleba, který v Globusu prodávají, všem ho
namazala tvarohem a společně jsme si udělali piknik v parku. Při této příležitosti
jsme si slíbili, že i příští rok nacvičíme něco minimálně stejně tak podařeného,
jako byl letošní Lotrando a Zubejda! S velkým poděkováním všem účastníkům
dramatického kroužku
Kristýna Křupalová

Cvičení v přírodě
Dne 29. září se žáci 6. třídy vypravili na Poděbrady. Cestu propojili
s hledáním kešek. Na místě si procvičili základy první pomoci a záchranu
zraněného člověka v přírodě. Učili se spolupráci a vzájemnému respektu pomocí
stmelovacích her. Cestou zpět jsme ověřovali i znalosti z přírodopisu a určovali
rostliny a živočichy.
Iva Kohoutková

Bowlingový turnaj škol
V první polovině října se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili bowlingového turnaje
BOTUŠ základních škol v Bowland centru v galerii Šantovka. Soutěžila čtyřčlenná
družstva, která se snažila dosáhnout co nejlepšího bodového skóre. Každé
družstvo odehrálo tři hry.
Celkově se naše škola umístila na 5. místě s průměrem 330 bodů.
Tým ve složení Tadeáš
Kopecký,
Matyáš
Skácel,
David Pajunčík a Petr Charvát
vybojoval v konkurenci 26
družstev krásné 6. místo.
V soutěži
jednotlivců
byli
našimi nejlepšími hráči David
Pajunčík (8. místo, 351 bodů),
Patrik Dědič (10. místo, 337
bodů) a Tadeáš Kopecký (19.
místo,
322
bodů).
Této
soutěže se účastnilo 105
hráčů olomouckých škol 2.
stupně.

Do finálových bojů, které se
konaly 30. října, postoupili tito žáci:
David Pajunčík, Patrik Dědič, Tadeáš
Kopecký, Matyáš Skácel, Erika Kupková,
Martina Mazurová a Zuzana Macáková.
Nejlepšího umístění mezi chlapci
dosáhl Patrik Dědič ze 7. třídy a mezi
děvčaty byla z naší školy nejlepší
Martina Mazurová taktéž ze 7. třídy,
oba se shodně umístili na 4. místě. Jen
o pár bodů oběma uniklo umístění mezi
nejlepšími třemi soutěžícími. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Vladimíra Hanusová, Šárka Charvátová

Živá knihovna – projekt ARPOK
Dne 10. října žáci 8. a 9. třídy společně s organizací ARPOK bořili lidské
předsudky a stereotypy. V úvodní hodiny se nejdříve zamysleli sami nad sebou
pomoci osobní vizitky ve tvaru
květiny a přemýšleli, které informace
je snadné doplnit a které nejsou
patrné na první pohled. V dalších
hodinách měli možnost vypůjčit si
Živou knihu – člověka, který je nějak
odlišný a zároveň má zajímavý
příběh, na výběr měli: Bývalá
onkologická
pacientka,
Hrdý
bezdomovec, Íránský uprchlík – nyní
britský student, Muslim ze Sýrie,
Obyčejná
holka
Řeholní
sestra,
Postižení jako překážka a Italský učitel matematiky. Pro žáky to bylo velmi
přínosné, o příbězích živě diskutovali
ještě několik dalších dní.
Karla Halabicová

Indiánský den v prvních třídách
Ve středu 11. října se v našich prvních třídách konal projektový den na
počest právě probíraného písmenka „I“. Všichni žáčci i paní učitelky se na jeden
den proměnili v indiány a indiánky a chodbami i třídou znělo oslovování „Tančící
s vlky“ nebo „První ranní hvězdo“ od rána až do oběda  Všichni jsme si tento
den moc užili – děti nejvíce vzpomínají na přeskakování ohně, prolézání ohněm,
tanec, muzikoterapeutické chvilky, sběr bylinek a pokládání je na „raněné“
kamarády, výrobu čelenek, vytváření totemů, stavění týpí, pomalování obličejů,
či lov mamuta (=paní učitelky)  Samozřejmě jsme si našli i chvilky na práci a
procvičovali písmenka stejně jako sčítání šípů či kaštánků  Nezbývá než doufat,
že písmenko „I“ se nám dostalo do mysli tak hluboko, že si ho nebudeme plést
s malým l …   

Přírodovědný klokan
Dne 12. října 2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný
klokan, jejímž pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. V
kategorii Kadet se na prvních místech se umístili:
1.

Zbyněk Halas

2.

Jakub Obadálek

3.

Matyáš Skácel

Vítězům k úspěchu gratulujeme!
Jana Maršíková

Jak jsme dobývali Pevnost Svatoplukova
(… od sklepa až po půdu) 
Čtvrtek 19. 10. 2017 byl pro spoustu prvňáčků významným dnem. Čekala je noc bez mamky
a taťky plná dobrodružství a zážitkové pedagogiky pod „taktovkou“ paní učitelek 
Sešli jsme se společně úderem šesté hodiny a po vystlání svých pelíšků v tělocvičně a uložení
dobrotek ke snídani jsme se rozdělili do týmů. Úkolem každého týmu bylo projít čtyřmi
stanovišti a splnit následující zkoušky:
1) Odvahy: Se zavázanýma očima a svázanýma rukama
projít po „Adrianině“ niti mezi stromy v parku.
2) Rychlosti: Přenášet vodu z jedné nádoby do druhé formou štafety a pěnové houbičky.
3) Spolupráce: Podlézat pod nohami členů skupinky do schodů a nerozbít přitom
vajíčko
(*pozn. autora: přišly jsme jen o tři vajíčka, což je na počet deseti týmů nebývalý úspěch!  )
4) Přátelství: Vytvořit „Věž přátelství“ s využitím netradičního materiálu.
Za úspěšná absolvování jednotlivých zastavení děti získaly klíč. Komu se podařilo nasbírat
čtyři klíče, nechal se od paní učitelky (zcela dobrovolně  ) zavřít do sklepa, kde bylo úkolem
najít obálku s indicií, kam se vydat dále. Všechny děti se dozvěděly, že nás čeká stezka
tajemnou školou, pouze s baterkami, a to až na půdu.
Tam jsme se setkali s hodnou vílou Svatávkou, ochránkyní naší školy, která každé
skupince přednesla těžkou hádankou. Nicméně prvňáčci se nenechali zahanbit a odpověď
hravě zvládli. Po sestupu zpět do přízemí museli postavit odpověď na vílí hádanku na
velkých písmenkových „tabulkách“. Teprve když se jim to podařilo, (a byla to fuška, některé
písmenka ještě neznáme  ) otevřely se dveře do hodovní síně, kde je čekala slíbená teplá odměna
ve formě pizzy a dobrůtek od maminek. Těch ale bylo TOLIK, že nám bohatě vystačily až do
páteční snídaně (a svačinky, a druhé svačinky, a družinové svačinky, a … ), kdy jsme maminky,
tatínky a babičky s dědečky mohli pozvat a popovídat jim o našem dobrodružném putování!
Na tomto místě se hodí velký dík všem rodičům za důvěru, se kterou nám své ratolesti
svěřili a hlavně za ukázkovou spolupráci a pomoc při organizaci celého zážitkového večera pro
jejich děti. Stejně tak obrovský dík patří paní učitelce Denisce Urbáškové, Terezce Kondrátové a
Barunce Blísové , jako spolutvůrkyním celého programu.
Kristýna Křupalová, Lea Kopecká

Přijímačky nanečisto
Ve dnech 16. a 23. října si
žáci naší školy vyzkoušeli cvičné
testy z loňského školního roku, aby
se

seznámili

s formátem

a

vyplňováním záznamových archů a
také, abychom společně zjistili, na
které učivo se ještě do přijímacích
zkoušek máme zaměřit.
Karla Halabicová

Odpadová olympiáda
Ve čtvrtek 19. října 2017 se uskutečnila Odpadová olympiáda. Jednalo se o
stezku se soutěžemi a úkoly, kterou pořádalo Centrum ekologických aktivit
Sluňákov ve spolupráci s katedrou biologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Akce se konala v Bezručových sadech.
Na místě byla také ukázka svozové techniky a tříděných surovin
Technických služeb města Olomouce. Ve volném čase před startem či po
absolvování stezky bylo možné vyrobit si ruční papír.
Chtěla

bych

moc

poděkovat dětem za účast a
reprezentaci

školy

a

pořadatelům

olympiády

organizaci

této

také
za

poučné

soutěže.
Leona Zábojová

Soutěž „O nejhezčí dekoraci z dýní“
Tak jako každoročně i letos se ve dnech 13. - 20. října 2017 na naší škole
uskutečnila soutěž „O nejhezčí dekoraci z dýní“. Děti postupně nosily dýně, až se
zaplnila celá část chodby v přízemí školy. A že se bylo na co dívat! Sešly se
nejrůznější výtvory a některé byly opravdu velmi originální.
Nakonec zvítězila dýně s názvem „Škola ZŠ Svatoplukova“ od mladičké
umělkyně Denisky Vyhlídalové z 1.B. Avšak ani ostatním oceněným dýním
nechyběl nápad a kreativní provedení a odborná porota složená z pedagogů a
zástupců
všech
tříd
je
náležitě
ohodnotila.
Vyhodnocení proběhlo v pátek 20.
října 2017 za účasti paní zástupkyně
Věrky Bombíkové a paní asistentky
Žanetky Brablík Himrové, kterým bych
chtěla moc poděkovat za pomoc při
organizaci této soutěže.
Výsledky soutěže:
1. místo:

Deniska Vyhlídalová 1.B

2. místo:

Radeček Mazur 2.B
Gábinka Mazurová 5. tř.
Martinka Mazurová 7. tř.

3. místo:

Patrik Masopust 6. tř.

4. místo:

Adélka Aschenbrennerová 2.A

5. místo:

Linda a Vojta Malaskovi 1.B
Patrik Vévoda

4. tř.

Všem zúčastněným moc děkuji, výhercům gratuluji
a těším se znovu zase příští rok.
Have a nice Halloween!!!
Leona Zábojová

Hvězdárna Prostějov
Dne 23. 10. navštívili žáci 6. a 7. třídy hvězdárnu
v Prostějově.
Cestovali jsme
Sluneční soustavou v
doprovodu hvězdáře pana Trutnovského.
Povídání s promítáním i s pokusy padání věcí
na Zemi a na Měsíci proběhlo v přednáškovém
sále. Další částí programu bylo pozorování
Slunce z dalekohledu. Povídání nás velmi
zaujalo, a proto jsme si museli na nádraží
pospíšit.
Hvězdárnu
je
možné
navštívit
i
soukromě
večer,
pozorování
planet
a
vzdálených galaxií je lákavé a jsme všichni
srdečně zváni.

Jana Maršíková

Lampionový průvod
V pondělí 30. října 2017 jsme si slavnostně připomněli vznik
Československa, uctili padlé při příležitosti svátku všech svatých a v ruce
s lampionem prošli Řepčínem za doprovodu dechové kapely Věrovanka. Průvodu
se zúčastnilo mnoho lidí se světýlky, a tak jsme zažili neopakovatelnou podzimní
atmosféru.
Karla Halabicová

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU
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