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Sběr starého papíru
Během října a listopadu probíhala na naší škole soutěž ve sběru starého
papíru. Hodnoceny byly celé třídní kolektivy, které obdržely finanční poukázky
dle nasbíraných kilogramů. Po dohodě se svými třídními učitelkami využijí
finanční hotovost podle vlastního uvážení.
Děkujeme všem, kteří se zapojili, a podpořili tak aktivitu třídění odpadu
v našem městě.
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Dana Voltnerová

ZOO Olomouc – Svatý Kopeček u Olomouce
V rámci výuky přírodopisu jsme 1. prosince 2016 vyjeli do zoologické
zahrady, kde žáci vyplňovali pracovní list, který si sami vylosovali. Museli najít
vybraný řád savců a k tomu splnit pár dalších úkolů. I přes zimu vše proběhlo
bez problémů. V další hodině žáci prezentovali výsledky své práce, nechyběly ani
zajímavosti, které se přihodily při přírodopisném pobytu v ZOO.
Iva Kohoutková

Turnaj ve vybíjené
V předvánočním čase jsme uspořádali vánoční turnaj ve vybíjené, který
proběhl na 1. i na 2. stupni. Na 1. stupni si vybíjenou zahráli se zápalem žáci z 2.
až 5. třídy, rozlosovaní do čtyř družstev. Po velkých bojích zvítězilo družstvo
„Lojzové“. Na 2. místě skončilo družstvo „Anakonda“, třetí „Ježíšci“ a na 4. místě
se umístilo družstvo „Černá perla“. Nejlepšími střelci turnaje byli Štěpán Plšek,
Petr Bena, Kamil Petr a Nela Peňázová.
Žáci 2. stupně bojovali o putovní pohár mezi třídami. Žákům 7. třídy, kteří
se pro nemocnost nemohli turnaje zúčastnit v plném počtu, nebojácně pomáhali
tři chlapci ze 4. třídy, Štěpán Plšek, Petr Bena a Václav Janík. Hrálo se
systémem „každý s každým“ a titul vítěze a putovní pohár si pro letošní školní
rok odneslo družstvo osmáků. Velkým překvapením bylo umístění 6. třídy na 2.
místě. Na 3. místě skončili deváťáci a čtvrtí sedmáci. K nejlepším hráčům –
střelcům patřili David Pajunčík z 8. třídy, Ondřej Pop z 9. třídy a Matěj Kovář z 6.
třídy. Účastníci byli odměněni diplomy, věcnými cenami a sladkostmi.
Věříme, že se turnaj všem účastněným líbil a že se jej v příštím roce opět
rádi zúčastní.
Vladimíra Hanusová a Iva Kohoutková

Svíčkárna RODAS
S žáky 6. třídy jsme před
vánocemi navštívili olomouckou
svíčkárnu
Rodas.
V
rámci
předvánoční akce jsme ozdobili
svíčky
voskem
a
polevou
„Starwax“,
naplnili
sáčky
koupelovou solí s esenciálními oleji
a
nalévali
vosk
do
půlky
vydlabaného citronu. Také jsme si
prohlédli místní zvířecí farmu
s malými prasátky a obdivovali
nádherný pestrobarevný pár mladých papoušků Ara, který nám létal v prostorách
svíčkárny nad hlavami. Kdo chtěl, mohl si přikoupit další svíčky, či další materiál
na zdobení, případně zakoupit hotové výrobky v místní prodejně.
Vladimíra Hanusová

Mladý chemik
První
školní
kolo
proběhlo
v listopadu 2016 v deváté třídě, avšak
pouze tři adepti z celé školy se mohli
zúčastnit kola druhého – okresního.
Zde nás velmi dobře reprezentovali
Ondřej Pop, Lada Hradilíková a
Anna
Rakovičová.
Děkujeme
a
věříme, že jsme motivovali mladší
žáky, aby se nebáli chemie.
Iva Kohoutková

Turnaj v kostkách
Pátek třináctého byl pro děti z 3.
oddělení ŠD velkou výzvou! Měli jsme
naplánovaný turnaj v kostkách. Toto datum
se stalo přínosné pro Gábinku Mazurovou,
která byla na 1. místě se 250 body.
Druhé místo obsadil Vašek Janík se 245
body. O třetí místo se podělili Patrik Vévoda
a Šimon Hons se 240 body.
Vlaďka Prausová

V rámci Dne otevřených dveří proběhlo ve čtvrtek 1. 12.

Diváci byli svědky Tzv. Improvizačního zápasu, kdy se divákům představily
dva týmy, které mezi sebou zápasily ve čtyřech hereckých kategoriích. Při dvou
z nich nám zaimprovizovali i někteří z rodičů, nepřipraveni, avšak s o to větší
snahou, jim patří obrovský dík!
Konečné skóre 2:2 pro červený a zelený tým znamená jen jedno. A sice, že
všechny děti perfektně zúročily čtvrtroční trénink v dramatickém kroužku a
naučily se:

 pohotovosti a soustředěnosti na své herecké kolegy
 stavět na tom, co právě prožíváme a dál to rozvíjet
 rozvíjet spolupráci a dobré návyky na jevišti
 rozvíjet flexibilitu a kapacitu našich mozků
V našem zápase nám nešlo o výhru. Šlo nám o vytvoření prostoru ve prospěch
druhého. Naučili jsme se, že zazářit můžeme tím, že zvítězíme sami nad sebou, i
když v celkovém kontextu prohrajeme. A hlavně nám šlo o to, pobavit nejen
diváky, ale sami sebe! 
Kristýna Křupalová
Pro všechny z Vás, kteří naše báječné herce neviděli „v akci“, doporučuji
zhlédnout následující odkaz na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=tGBOXzOlxF4&t=382s
*Divadelní improvizace se definuje jako nepřipravený dramatický
projev. Při něm diváka baví nejen divadlo samotné, ale i fakt, že
vzniká právě teď. Často se improvizace odehrávají na témata
navržená diváky, čímž je hlediště zapojeno daleko silněji do hry
samotné a zároveň to jaksi potvrzuje skutečnou nepřipravenost scény.

Lyžařský výcvikový kurz v Ostružné
Rok se s rokem sešel,
a my jsme opět vyrazili do
Ostružné. Lyžařského kurzu
se účastnili zájemci z celého
2. stupně, ale jádro tvořili
chlapci 8. třídy. Jako každý
rok jsme i letos využili služeb
penzionu
Anežka
s jejich
výbornou domácí kuchyní a
přátelskou atmosférou. Po
celodenní
lyžovačce
zde
můžeme
navíc
relaxovat
v krytém bazénku. Letos nám
přálo i počasí a my jsme
mohli po několika letech chudých na sníh lyžovat na přírodním prašanu. Zima
byla ale pořádná a často nám „zalézala za nehty“. Poslední den lyžování jsme si
ale užili sluníčka a nádherného počasí. Nezapomenutelná byla také vycházka do
Petříkova s koulovačkou a hrami na sněhu.
Nebyl by to lyžák bez závodů, a proto jsme v závěru kurzu uspořádali
závod ve slalomu. Mezi chlapci zvítězil David Pajunčík z 8. třídy, druhý skončil
David Váňa z 6. třídy a třetí Kuba Obadálek z 8. třídy. Kategorii děvčat vládla
Anička Rakovičová z 9. třídy, na 2. místě se umístila Ema Kohoutková z 2.
třídy a třetí skončila Bětka Bendová z 9. třídy. I snowboardisté měli svůj závod.
Vítězem se stal Matyáš Skácel, druhý skončil Tadeáš Kopecký (oba z 8. třídy)
a třetí František Kužel z 6. třídy. Zpestřením byl také závod ve skocích, kterého
se účastnili odvážlivci, a červená sjezdovka na Čerňavě, kterou letos sjeli všichni,
pokročilí i začátečníci.
Vladimíra Hanusová

TEST LOGICKÉHO MYŠLENÍ

ANTISTRESOVÁ OMALOVÁNKA

1) Které číslo by nemělo být uvedeno
v této skupině čísel a proč?
13, 211, 22, 202, 40, 112, 35
2) Které slovo by mezi následujícími
slovy nemělo být uvedeno a proč?
LETADLO,
OBRÁZEK,
ŠIKOVNÝ,
SPOLU,
BANÁNOVNÍK

SOVA,
JÓGA

3) „Kde jsi byl?“ ptá se maminka
Jendy. „Když jsem šel ze školy,
byl jsem u Luďka a pak jsme šli
společně
vybrat
dárek
pro
Lukáše,
protože
má
zítra,
v pondělí 20. září, narozeniny.“
„A co jste
maminka.
příběhy.“
Jeníku!“ říká

mu koupili?“ ptá se
„Sešit
s kreslenými
„Ale vždyť mi lžeš.
maminka.

Jaké lži se Jeník dopustil?
4) Víš, že mám pět malých synovců?
První se jmenuje PATAPLA, druhý
se jmenuje PETEPLE, třetí se
jmenuje PITIPLI. Čtvrtý se jmenuje
POTOPLO. Zapomněl jsem, jak se
jmenuje pátý, ale ty mi jistě
pomůžeš to jméno najít. Jak se
jmenuje?
5) Lucka má kočku a té se narodilo
pět koťátek. Čtyřem dala jména Mik,
Mimi, Minet, Minona. Jaké jméno
dala tomu poslednímu?
a) Šalík
b) Pitikouš
c) Katkatu

Správné odpovědi
poslední straně.

naleznete

na

Úkoly jsou převzaty z knihy Rogera Rougiera - Rozvíjíme
logické myšlení.

Olympiáda v českém jazyce
Žáci 8. a 9. třídy se pravidelně účastní Olympiády v českém jazyce, kterou
vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání MŠMT. V letošním roce probíhá už
43. ročník této soutěže. Školního kola se již v prosinci zúčastnilo 16 žáků, kteří
řešili sedm úkolů v gramatické části a psali slohovou práci na téma Moje vzlety a
pády. Největší počet bodů získala Lada Hradilíková z 9. třídy, která
reprezentovala naši školu v okresním kole. Tohoto postupového kola se 2. 2.
2017 účastnilo 30 soutěžících ze základních škol i gymnázií. Naše favoritka
obsadila skvělé 7. místo v okresním kole. Podrobné výsledky jsou k dispozici
na webových stránkách DDM Olomouc. Gratulujeme!
Karla Halabicová

Atletické závody
„O nejlepšího výškaře – výškařku a nejrychlejšího chlapce –
dívku ZŠ“
Jako každoročně se i letos na konci ledna
konaly halové zimní atletické závody ve skoku
vysokém a v běhu na 60 metrů. Závodilo se ve
dvou kategoriích, mladší žactvo (6. - 7. třída) a
starší žactvo (8. - 9. třída). Velkého úspěchu
dosáhli naši žáci ve skoku vysokém. Lada
Hradilíková z 9. třídy se umístila na výborném
2. místě a pozadu nezůstal ani Zbyněk Halas
z 8. třídy, který skončil na 3. místě. Mezi
sprintery se nejlépe umístil Patrik Dědič z 6.
třídy, který jen těsně nepostoupil mezi osm
nejlepších. Všem zúčastněným děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Vladimíra
Hanusová

Dopravní hřiště SEMAFOR
V lednu sice děti ještě kolo nevytáhnou, ale my jsme se již 25. 1. 2017 v
tomto sychravém počasí vydali směr dopravní hřiště Semafor v Olomouci,
abychom teoreticky v rámci zimní přípravy načerpali vědomosti na jarní lekce,
které budou probíhat jak ve třídě, tak i na hřišti a budou zakončeny zkouškou,
při které žáci získávají průkaz
cyklisty.
V této dopravní výchově
měli možnost získat přehled a
poznatky o pravidlech silničního
provozu, které budou při svých
cestách nezbytně potřebovat.
Všem instruktorům, kteří
nám věnovali čas, moc děkuji a
žákům přeji hodně štěstí při
dubnových zkouškách.
Leona Zábojová

Filmové představení Lichožrouti
Vánoce jsou už sice nenávratně pryč, ale my jsme si jejich atmosféru
připomněli i v lednu. Získali jsme totiž odměnu v podobě filmového představení
Lichožrouti za zdobení vánočního stromečku na radnici.
V soutěži "O nejkrásnější vánoční strom" se dne 29. 11. 2016 prezentovali
vybraní žáci 3. a 4. třídy naší školy. A že se jim to povedlo! Stromeček se líbil a
my jsme si pak společně vychutnali pěknou podívanou na film Lichožrouti dne
24. 1. 2017 v příjemném prostředí kina Metropol.
Za věnovanou
cenu a hezký zážitek
všem organizátorům
moc
děkujeme.
A
velký dík patří také
hlavně dětem, které
stromeček nazdobily.
Leona Zábojová

Karneval
Stalo se již tradicí, že naše
škola pořádá každý rok v únoru
karneval.
Nechybí
bohatý
program, tombola a občerstvení.
Součástí je akční zábavná show
šaška Vikyho. Děti v nádherných
maskách byly na tanečky a
soutěže tak nažhavené, že ho
doslova nenechaly vydechnout.
Viky předcvičoval, tančil, zpíval a většina malých dětí na něm mohla oči nechat.
V rámci občerstvení letos nechyběly kornouty popcornu, či čerstvé teplé
tousty. Odpoledne plné zábavy bylo provázeno písničkami a radostným smíchem
dětí, které se opravdu dobře bavily.
Karla Halabicová

Sluňákov – 4. třída
Co se Vám vybaví, když se řekne Sluňákov? Určitě pěkná budova zasazená
do klidného prostředí, hezký interiér laděný do teplých barev a přírodních
materiálů.
A
hlavně
spousta aktivit pro děti.
My
jsme
měli
možnost
strávit
ve
Sluňákově dopoledne 1. 2.
2017, kdy nás po příchodu
čekalo milé přivítání od
lektorek.
Přátelská
atmosféra se linula celým
programem,
který
měl
název "Vypečená houska".
Žáci byli rozděleni do dvou
skupin, které
se
pak
vystřídaly. Nejprve měli v
učebně teoretickou část,
kdy si říkali, jak vzniká chleba, co všechno je k tomu potřeba v dnešní době a jak
tomu bylo v minulosti.
Poté si z uhněteného těsta tvarovali rohlík, housku nebo preclík, posypali
mákem, kmínem či solí a dali upéct do trouby. Nakonec si ještě připomněli, jaké
druhy obilí a mouky známe a pak už si odnášeli své voňavé upečené housky v
papírových pytlících domů.
Oběma lektorkám tohoto programu bych chtěla moc poděkovat za
příjemně strávené dopoledne a skvělý zážitek.
Leona Zábojová

Sluňákov - 6. a 7. třída
V úterý dne 7. 2. 2017 se 6. a 7. třída vydala na výukový program do
Sluňákova.
Program byl: Ptáčci zpěváčci.
Naučili jsme se o zpěvavých
ptáčcích a hráli jsme různé hry.
Koukali jsme se dalekohledem na
živé ptáky i na obrázky ptáčku.
Skládali jsme budky pro ptáky a
naučili jsme se, kdo do jaké patří.
Byli jsme ve skupinkách, ve kterých
jsme měli zjistit co nejvíce o daném
ptáčkovi.

Potom
jsme
prezentovali výsledky naší
práce ostatním spolužákům.
Program byl napůl vevnitř a
napůl venku. Zjistili jsme, že
v okolí Sluňákova žije mnoho
druhů ptáků, a dokonce i
bobři. Výlet se nám moc líbil
a těšíme se na další.
Michaela Heroldová a
Martina Mazurová

Svatý Valentýn ve školní družině
Děti si vytvářely krásná přáníčka pro své kamarády, kamarádky, které
vystavily na „valentýnskou zeď“. Následně si rozebraly své valentýnky a udělaly
si navzájem velkou radost.
Vlaďka Prausová

Správné odpovědi z testu logického myšlení:
1)
2)
3)
4)
5)

číslo 35 – součet jeho číslic je 8
obrázek – začíná na samohlásku
dnes – v neděli – nebyl Jeník ve škole
PUTUPLU
Katkatu (7 písmen)
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Uzávěrka 3. čísla: 28. února 2017

