
 

      

 

 

 

 

 

 

 

    4. číslo 

2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepisné klání 

Ve čtvrtek 23. února 2017 se uskutečnilo dějepisné klání na téma „Marie 
Terezie – žena, matka, panovnice, anebo Habsburkové 18. století“ 

V letošním roce mezi sebou svedli bitvu o znalosti z historie žáci 8. a 9. 
třídy. Vítězem se stal Petr Charvát z 8. třídy. Rovněž 2. a 3. místo obsadili 

chlapci z 8. třídy Zbyněk Halas a Filip Šimek. Všem zájemcům o historii 
děkujeme za účast a těšíme se na klání v příštím roce. 

Dana Voltnerová 

Výsledky: 

1. místo – Petr Charvát (44b) 

2. místo – Zbyněk Halas (37b) 
3. místo – Filip Šimek (36b) 

4. místo – Lada Hradilíková, 
Adrian Beneš, Jakub Obadálek, 
Zuzana Mrtvá (35b) 

5. místo – Anna Rakovičová, Dan 
Kovár (34b) 

6. místo – Mario Buďa (32b) 
7. místo – Vendula Orálková (26b) 
8. místo – Alžběta Bendová (25b) 

9. místo – Matyáš Skácel (23b) 
10. místo – Michaela Běhalová 

(22b) 

 

Soutěž ve šplhu 

„O nejlepšího šplhouna“ 

Dne 27. února 2017 se uskutečnil turnaj žáků 1. a 2. stupně ve šplhu o 

tyči. Všichni zúčastnění předvedli bravurní výkony a maximální soustředěnost při 

dosahování daného cíle.  Také kolegialita a fandění probíhalo na vysoké úrovni a 

žáci se vzájemně podporovali, přestože věděli, že spolu soutěží   

Na stupni vítězů za první stupeň stanuli:  Calvin Lucas, Jakub Anenkov a 

Štěpán Plšek a za dívky Anna Wittmannová, Adéla Strouhalová a Gabriela 

Mazurová. 

A na druhém stupni zvítězili tito žáci: Zbyněk Halas, Daniel Kovár a Ondřej 

Pop a za dívky Lada Hradilíková, Tereza Haderková a Denisa Přikrylová. 

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za příjemnou atmosféru a fair 

play hru. A těšíme se na příští ročník! 

Iva Kohoutková a Vlaďka Hanusová 



 

Zahajovací koncert FUSION Lite Olomouc  

Ve čtvrtek 9. března vyrazili žáci 7. a 8. 

třídy s paní učitelkou Mgr. Janou Maršíkovou a 

Mgr. Karlou Halabicovou na zahajovací koncert 

studentského sboru Fusion v kině Metropol. Na 

tomto koncertě vystoupil již věhlasný sbor Fusion 

Havířov. Vystoupení bylo velmi krásné a 

energické, zanechalo v nás pozitivní dojem z 

hudby. Zaznělo mnoho moderních skladeb a účinkující si vysloužili stand up 

ovation. Zájemci v tomto sboru vystupovat se mohli večer zúčastnit první 

zkoušky sboru Fusion Olomouc. Někteří žáci naší školy tak učili a my se můžeme 

těšit na jejich vystoupení v červnu.  

Karla Halabicová 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda – kino Metropol 

Dne 15. března 2017 se žáci 8. a 9. 
třídy zúčastnili v kině Metropol besedy na 

téma „Šikana, kyberšikana a sociální 
patologické jevy ohrožující mládež.“ 

Mjr. JUDr Jaromír Budin seznámil 
žáky s listinou základních práv a svobod, 

s trestním zákoníkem, se zákonem č. 
218/2003 Sbírky o odpovědnosti mládeže 
za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže. Žáci se dozvěděli, kde 
hledat v případě potřeby radu či pomoc. 

Na konkrétních případech ze své praxe kriminalistiky popsal pan Budin 
různé druhy šikany – sexting, happy slapping, bum-fights, kybergrooming nebo 

kyberstalking. Žáci odcházeli vybaveni znalostmi do dalšího života. 

Dana Voltnerová 

 

Den podle Ámose 

Ve středu 22. března proběhl na naší škole už poosmé oblíbený projekt 

„Den podle Ámose“. Žáci si sami sestavili 4 hodinový rozvrh z nabízených aktivit, 

každý podle svého zájmu. Klasický způsob výuky vystřídala v tento den zábavná 

forma získávání nových vědomostí a dovedností. Na výběr žáci měli Taneční 

hodinu street dance, Tvořivá dílna, Míčové hry, Hravá angličtina, Svět reklamy, 

Pexeso, Opičí dráha, Rozložení a sestavení PC, Vědomostní hry, AZ kvíz, 

Chemické a fyzikální pokusy a další.  

Karla Halabicová 

 

 

 



 

  Titul Učitel roku 2017 míří na naši školu 

U příležitosti tradičních oslav svátku Dne učitelů vyhlašuje statutární město 

Olomouc anketu „Učitel roku 2017“. Společné setkání ředitelů a pedagogů se 

při této příležitosti uskutečnilo 

v Moravském divadle. Naše paní učitelky 

vybojovaly zlatou a stříbrnou příčku. 

V kategorii Učitel roku 2017 – 

základní školy 

1. místo – Mgr. Denisa Urbášková 

V kategorii Učitel roku 2017 – 

mateřské školy 

2. místo – Pavla Dzurianová 

Gratulujeme a přejeme spoustu 

dalších úspěchů jak v pracovním, tak i 

osobním životě. 

 

 



Recitační soutěž 

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro žáky 

1. stupně. Již během března proběhla v jednotlivých třídách výběrová kola, a tak 

mohli předstoupit před své spolužáky ti, kterým se recitace povedla nejlépe. 

Jednotlivé výstupy hodnotila tříčlenná porota – Mgr. Karla Halabicová, Mgr. Věra 

Hlaváčková, Žaneta Brablík-Himrová. Příjemně strávená hodina během recitace 

poezie rychle uběhla a porota musela zvolit vítěze.  

V kategorii 1. – 2. ročník kralovala Markéta Chlupová (2. třída) s básní 

Jak se hledá princezna, druhé místo získal Edmund Wittmann (1. B) a 3. místo 

obsadil Michal Lukáč (1. A).  

V kategorii 3. – 5. ročník zvítězila Agáta Rakovičová (3. třída), 2. místo 

získala Karin Herschová (4. třída) a 3. místo vybojovala Nela Peňázová (5. 

třída). Všem oceněným gratulujeme a věříme, že si všichni recitační přehlídku 

užili. 

Karla Halabicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukliďme svět, ukliďme Česko 
 

V sobotu 8. dubna 2017 dopoledne jsme se připojili k celostátní úklidové 

akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na dobrovolnické úklidové akci se v Řepčíně 

sešlo asi 25 osob. Uklízel se přibližně dvoukilometrový úsek po obou březích i 

mimo něj. Ačkoliv se do poslední chvíle zdálo, že počasí nebude příznivé, tak 

nakonec bylo ideální. Povodí Moravy nás informovalo o letošní váze sesbíraného 

odpadu a bylo ho celých 500 kg !!! Všem účastníkům z řad dobrovolníků patří 

velké díky. Zase bude kousek přírody opět čistý. 

Lea Kopecká 

 
 

Den Země v Rozáriu 
 

          Dne 12. 4. 2017 se při příležitosti oslav Dne Země žáci třetí třídy zúčastnili 

stejnojmenné akce na téma „V říši obrů“, která byla pořádána v olomouckém 

Rozáriu ve spolupráci se Sluňákovem a studentkami pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci.  Zábavně vzdělávací a pestrý program se 

skládal z několika stanovišť, kde žáci plnili různé úkoly. Přestože nám počasí moc 

nepřálo, chuť ani náladu nám to nezkazilo a každý si odnesl na památku včelku, 

kterou si na místě sám vyrobil.  

       Příští rok se opět těšíme!  

Eva Stavinohová 



 

Anglické divadlo 

Dne 21. dubna 2017 jsme se s žáky 9. třídy vypravili v rámci netradiční 

výuky angličtiny na hudební komedii „ The Sweet Sixties“, o úskalích prvních 

lásek a dospívání v americkém 

maloměstě, kterou nastudovali 

studenti ze střední školy v Brně. 

Naši deváťáci zhodnotili tuto 

divadelní hru jako nejlepší, 

kterou dosud za poslední dva 

roky viděli, a určitě přispěla 

k obohacení jejich znalostí 

anglického jazyka. 

Vlaďka Hanusová 

 

 

 



Dopravní hřiště SEMAFOR 

 Ve dnech 19. a 21. dubna zavítala 
4. třída opět na dopravní hřiště Semafor. 
Bylo to v tomto školním roce již podruhé. 

Po zimní přípravě měly následovat dvě 
lekce na venkovním hřišti.  

 Počasí nám ale vůbec nepřálo, 
proto děti první lekci absolvovaly téměř 

celou ve třídě a trasu na hřišti si s panem 
instruktorem prošly bez kol. Po 

důkladném zopakování dopravních 
předpisů, značek, pravidel pro chodce a cyklisty a také všech možných typů 
křižovatek psaly děti test, pak nasedly na kola, aby vykonaly zkoušku z jízdy. Po 

náročném programu jsme odcházeli unaveni, ale spokojeni, že máme v kapse 
svůj první řidičský průkaz - průkaz cyklisty.  

Chtěla bych moc poděkovat všem instruktorům na dopravním hřišti za 
letošní výuku dopravní výchovy a také dětem za zodpovědný přístup k vykonání 

této nelehké zkoušky. 

        Leona Zábojová 

Cyklistický výlet do Litovelského Pomoraví 

Ve středu 26. 4. 2017 se vydala 6. třída s p. 

uč. Maršíkovou, p. uč. Hanusovou a p. asistentkou 

Brablík-Himrovou na cyklistický výlet do 

Litovelského Pomoraví. 

Před výjezdem jsme si připomněli Den Země - 22. dubna. Tento den 

připomíná nutnost chránit planetu Zemi. Proto byla naším cílem chráněná oblast.  

Vyjeli jsme od školy po cyklistické stezce přes Horku na Moravě 

k Hynkovu. Z dalšího pokračování směrem k Litovli nás odradila rozbahněná 

cesta. Na zpáteční cestě jsme 

se ohřáli na Lovecké chatě a 

pokračovali zpět do školy. 

Všichni cyklisté z 6. třídy zvládli 

celou trasu i v nepříznivém 

počasí s dobrou náladou. Příště 

si určitě někteří nezapomenou 

přibalit pár věcí pro případ 

špatného počasí. Ještě, že se 

najde vždy někdo, kdo půjčí 

třeba pláštěnku, nebo 

rukavice. 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 4. čísla: 30. dubna 2017 

 

 


