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LISTOPAD/PROSINEC 2016
Barevný podzim
Na podzim jsou dny plné laskavého sluníčka, které barví listy stromů do
nepopsatelného barevného obrazu. My jsme se těmito barvami inspirovali.
Hlavním úkolem žáků bylo obléknout se do určené barvy. Zvítězila třída s
nejvyšším procentem správného zabarvení.
Vítězné třídy:

1. místo za 1. stupeň ZŠ – 4. třída (100% zabarvení)
1. místo za 2. stupeň ZŠ – 9. třída (100% zabarvení)

1. listopad 2016 – červené úterý

2. listopad 2016 – fialová středa

3. listopad 2016 – modrý čtvrtek

Florbalový turnaj
Dne 10. listopadu se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili okresního kola kategorie
mladších žáků ve florbalu. Hráli jsme na ZŠ Demlova mezi 6 družstvy. Před
zahájením turnaje se všechny týmy seřadily a rozhodčí
nám vysvětloval pravidla. První zápas jsme hráli se ZŠ
Řezníčkova. Zápas jsme vyhráli díky mým dvěma gólům a
Franta dal tři. Druhý zápas jsme hráli s Tršicemi, který
jsme bohužel prohráli. Z prohry jsme byli zklamaní, ale
vše se v dobré obrátilo. Ve skupině jsme se umístili na
výborném 2. místě, a protože do finále postupoval jen
vítěz, skončili jsme na děleném 3. místě.
Adam Vrublovský

Podzimní dílničky
Dne 10. listopadu 2016 se v prostorách
jídelny ZŠ Svatoplukova v OlomouciŘepčíně konala akce nazvaná Podzimní
dílničky. Akce byla zorganizovaná pro
děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Vzhledem
k tomu, že naše ZŠ má statut „
Otevřená škola“ jsme rádi, když naše
akce navštěvují i děti, které nejsou žáky
naší ZŠ.
Celkem bylo šest stanovišť: kapání
vosku, sněhulák, čert, vánoční hvězda,
čepička, svícen z kamínků. Současně zde byla i možnost občerstvení.
Akce trvala od 16 do 18 hodin, odpoledne bylo velmi kreativní a proběhlo
v přátelské atmosféře dětí, rodičů, příbuzných a pedagogů naší školy. Tyto
aktivity patří mezi velmi oblíbené a vyhledávané.
Již teď se těšíme na příště.
Vlaďka Prausová

Záchranářský desetiboj v aquaparku
Ve středu 16. listopadu se žáci osmé třídy zapojili
do soutěže " Záchranářský desetiboj" v olomouckém
aquaparku.
Tým našich záchranářů se postavil k celé akci čelem
a všechny soutěžní disciplíny zdolával s velkým
nasazením. Soutěží je provázel plavčík Filip. Všichni si prověřili své znalosti o
podávání první pomoci a svoji fyzickou zdatnost v překonávání úkolů ve vodě.
Na závěr sklidili všichni pochvalu a ještě rady ke zdravému životnímu
stylu, což ze strany šikovného plavčíka pozorně vyslechli žáci i žákyně.
Jana Maršíková

Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v českém jazyce je organizována
ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Žáci 8. a 9. ročníků naší
školy se zařadili do 1. kategorie, školní kolo soutěže proběhlo v úterý 22.
listopadu
2016.
Soutěžící
vypracovávali
řadu
nesnadných úkolů a na závěr psali úvahu.
Do okresního kola, které proběhne v únoru,
postupuje vítězka školního kola Lada Hradilíková.
Gratulujeme výherkyni k postupu a všem ostatním
děkujeme za účast v soutěži.
Karla Halabicová

Vědecká knihovna v Olomouci
Dne 18. listopadu 2016 jsme navštívili vědeckou
knihovnu. Přivítala nás sympatická paní knihovnice paní
Sládková. Nejdřív nás zavedla do studovny v nové budově.
Dovídali jsme se mnoho zajímavých informací z provozu
knihovny a připomněli historické souvislosti, které již známe ze
školy. Překvapila nás informací, že VK má pro nás za patnáct
let připravené dva miliony. Každý si vybavil peníze, ale byly
myšleny samozřejmě knihy.
Dostali jsme také zajímavý tip na dárek formou výtisku z novin z data
narození obdarovaného. Ani povinná četba by se tu nezdála až tak nepříjemná,
možná jen to slovo povinná. Loučili jsme se s pozváním na další setkání jako se
čtenáři. Tato představa není úplně nemožná, protože jsme pochopili, že
vědeckou knihovnu může navštívit každý a není jen pro vědce.
Jana Maršíková

Výroba dárků pro seniory
Je to již tradice, že družinové děti
vytvářejí dárečky pro seniory. Letos jsme
zvolili vánoční tématiku-zvonečky, andílky.
Velmi šikovné byly právě „moje“ třeťačky a
čtvrťačky-Hanička, Anička, Adélka, Agátka,
Nelča, Eliška…..
Věřím, že snaha dětí vykouzlí nejeden
úsměv na tvářích babiček a dědečků.
Vlaďka Prausová

Návštěva výstavy Scholaris
Ve dnech 23. a 24. 11. proběhla již tradičně na Střední škole polytechnické
v Rooseveltově ulici olomoucká výstava Scholaris.
Na letošním ročníku se
prezentovalo celkem 73 škol. Žáci i rodiče tak mají možnost dozvědět se o
možnosti a obtížnosti studia na jednotlivých školách, které obory jsou poptávané
na trhu práce, o možnostech získat krajská stipendia. Svůj stánek na ní měl i
úřad práce a hejtmanství.
V rámci
tohoto
dopoledne jsme navštívili
DOD na Střední škole
zemědělské a zahradnické
v Olomouci a také jsme si
prohlédli dílny a odborné
učebny
na
SŠ
polytechnické.
Věra Bombíková

Den otevřených dveří, vánoční jarmark a slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
Ke Dni otevřených dveří již
neodmyslitelně patří i slavnostní
rozsvícení vánočního stromu v parku
při ZŠ Svatoplukova, který proběhl
1. prosince 2016. Již předtím jsme
se pilně chystali a ručně vyráběli
ozdoby
na
společných
dílnách
s rodiči. V rámci hudební výchovy
jsme nacvičili i několik koled.

Vše začalo již ráno, kdy probíhala výuka s možností nahlédnutí rodičů.
Odpoledne se uskutečnily besedy k zápisu do prvních tříd a k přijímacím
zkouškám na střední školy. Dále vše plynulo ve vánočním rytmu. Příchozí
navštívili vánoční jarmark ve školní jídelně.
Návštěvníci zde měli možnost zakoupit
adventní věnce, svícny, přáníčka, perníčky a
další vánoční drobnosti. Vše ručně vyrobeno
žáky.
Celý
den
vyvrcholil
setkáním
u
vánočního stromu, který jsme nazdobili již
předem ve spolupráci s Komisí městské části
Řepčín. Společně jsme si zazpívali lidové
koledy a připomněli si, že Vánoce nejsou jen
o dárcích, ale také o příjemné sváteční
atmosféře. Následoval odpočet a všemi tolik
očekávaný okamžik. Vše se zdařilo a
odcházeli jsme vánočně naladěni.
Karla Halabicová

Předvánoční perníkářská dílna
Žáci páté třídy již začali s vánočními přípravami. V pátky 25. listopadu a 2.
prosince 2016 se pod vedením paní učitelky Věry Hlaváčkové dali do pečení a
zdobení mikulášských perníčků, včetně osmi perníkových chaloupek. Dílo se
podařilo i díky obětavým pomocnicím z řad
rodičů a prarodičů. Velké poděkování patří
pomocnicím od Martina Školy, Dominika
Kortyzy, Natálky Balážové, Anetky
Čihánkové, Michala Krbáčka a Natálky
Peřinové. A naší školou zavoněly Vánoce!
Věra Hlaváčková

Anglické divadlo
Ve středu 7. prosince 2016 navštívili žáci
8. a 9. třídy divadelní představení v angličtině
Winter ‘s Tale v DDM. Zhlédli zimní pohádku o
hloubce lidské lásky a nenávisti, o krutosti a
oddané věrnosti,
o pošetilosti mocných,
odhalování tajemství kořenů minulosti a
věštbách budoucnosti. Poetický příběh se
šťastným koncem je naladil na tu správnou
vánoční atmosféru.
Vlaďka Hanusová

Informační a poradenské středisko pro
volbu a změnu povolání
Poradenství pro volbu povolání se zaměřuje zejména na poskytování
informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého
povolání, možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního
uplatnění. Žáci 9. třídy navštívili
8. 12. 2016 v rámci volby
povolání toto středisko na Úřadu
práce v Olomouci, kde získali
všechny
potřebné
informace
k tomu, aby se zodpovědně mohli
rozhodnout, kam po základní
škole.
Mají také možnost se individuálně
objednat v případě potřeby na
testování, které jim pomůže
vybrat vhodnou formu dalšího
vzdělávání.
Věra Bombíková

Veletrh fiktivních firem
Střední škola Logistiky a chemie v Olomouci pořádá každoročně veletrh
fiktivních firem, který se letos uskutečnil na Korunní pevnůstce. Na tomto
veletrhu představují žáci středních škol
své fiktivní firmy a obchodují se
zákazníky, které tvoří žáci základních
škol. I naše 9. třída se tohoto veletrhu
dne 9. 12. zúčastnila. Žáci měli možnost
seznámit se s podmínkami obchodování,
finančnictví a v jednotlivých kvízech si
doplnit znalosti z finanční gramotnosti.
Věra Bombíková

Vánoční příběh
Ten den byla velká sněhová vánice, ale my jsme byli rádi, že bude sníh a
budeme stavět sněhuláky a taky se koulovat. Jelikož byl den před Štědrým dnem
a my ještě neměli napsaný dopis pro Ježíška, ani ozdobený stromeček, tak jsme
vše museli stihnout – za jeden den.
Napsali jsme dopis a mohli jít zdobit stromeček, jenže to bychom nebyli
my, kdyby nenastaly komplikace – nemáme vánoční ozdoby, někde zůstaly
schované. Byl to dost velký problém, protože neozdobený stromeček je jako dům
bez střechy.
A tak jsme sedli do auta a jeli nakoupit vánoční ozdoby. A co se nestalo,
bylo zavřeno, nikde už jsme ozdoby nesehnali. Tak jsme se se slzami v očích
vrátili domů, ptala jsem se táty, zdali budeme mít Vánoce a táta řekl: „Neboj se,
něco vymyslíme!“ a opravdu, něco jsme dokázali. Usušili jsme pomeranče,
citróny, pověsili perníčky a stromeček byl ještě hezčí, než kdy před tím. Zatímco
maminka
smažila
vánočního kapra, já a
moje
sestra
jsme
s otevřenou pusou koukali
na stromeček. Jsem ráda,
že všechno dobře dopadlo
a měli jsme nakonec ty
nejkrásnější Vánoce.
Kateřina Bortlová

Beseda se spisovatelkou
Ve čtvrtek 15. prosince zavítala na naši školu spisovatelka Petra
Štarková. Její knihy jsou určeny převážně dětem, ale věnuje se i sci-fi a fantasy
povídkám.
Nám představila knihu pro mladší žáky Pirát jménem Šampaňský
(2015) a druhou knihu pro starší žáky Jak to chodí v lidské hlavě (2016), ve
které děti nenásilnou formou seznamuje s psychologií, pamětí a různými formami
učení. Paní spisovatelka nám také poutavě povyprávěla, jak vlastně vzniká
v dnešní době kniha, jak vypadají pracovní
verze, jak vznikají ilustrace a jak probíhá
celý proces, než se kniha dostane až na
pulty v knihkupectvích. Dopředu si žáci
připravili všetečné otázky, které paní
spisovatelka trpělivě zodpovídala. Čas se
vzácným hostem rychle ubíhal. Doufáme, že
toto setkání třeba někoho inspiruje ke psaní
vlastních příběhů.
Karla Halabicová

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU
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