
 

 

 

 



 Poslední týden ve škole 

Závěrečný týden školního roku se opět nesl ve 

znamení  „vyučování mimo školu“. My jsme se 

24. června vypravili do nově zrekonstruovaného 

Fortu XXII.  Na úvod dáváme vysvětlení, co 

vlastně fort je. Na ještě lepší obranu Olomouce 

se vojenští architekti rozhodli, že postaví 

předsunuté forty. S jejich stavbou se začalo až na 

konci třicátých let 19. století. Každý z nich se 

stal samostatnou pevností a  měl svou posádku. 

Část z dvaadvaceti fortů byla zděná, část z nich 

provizorní. 

Cesta k našemu vytčenému cíli vedla loukami 

CHKO Litovelské Pomoraví a využili jsme nové 

in-line stezky. Minuli jsme střelnici a hrob 

vojáků, kteří padli těsně  před koncem  druhé        

světové  války, až jsme došli na konečné místo.  

Fort je poblíž černovírského mostu                      

u silnice vedoucí  z Olomouce do Chomoutova.  

Prošli  jsme rozsáhlé prostory fortu, prohlédli si 

dobové fotografie Olomouce, vyfotografovali se 

s figurínami rakouských vojáků, zhlédli film o 

olomoucké pevnosti. V katastru fortu byla obora 

s daňky a strom obsypaný třešněmi, tudíž jsme 

spojili příjemné s užitečným. Při trhání třešní jsme se trochu popálili od kopřiv, ale stálo to za 

to, protož třešně byly sladké. 

 

 

                                                                       ( bývalá   4. třída, nyní  5. třída)                             Libuše Dvořáková 

 



Na prázdniny už jen vzpomínáme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Byli jsme už velmi hluboko v lese. 

Maminka nám říkala,že se máme 

vrátit, abychom nezabloudili. Jenže 

táta dělal, že neslyší. Najednou se 

nedaleko nás něco pohlo, 

zpozorněli jsme. Medvěd! Dostali 

jsme strach a začali utíkat. Máma si 

vzpomněla, že nedaleko je chata  

Klimentka. Doufali jsme, že v ní 

budou lidé. Měli jsme štěstí, 

otevřela nám nějaká paní.“            

Petr, 6.tř. 

„Jeli jsme do Legolandu v  

Německu.Byli jsme ubytovaní 

v hotelu, který vypadal  jako 

továrna na auta Hyundai.  Sprcha  

i záchod vypadaly jako skřín.“      

Tadeáš, 6.tř. 

„Tyto prázdniny jsem byl na 

Vranově. Bydleli jsme v hezké 

chalupě i  s mým kamarádem 

Adamem. Nedaleko ní bylo molo, 

ze kterého jsme skákali do vody. 

Jednoho dne jsme uviděli ve vodě 

hada.Odložil jsem si brýle na molo 

a při rozběhu je skopl do vody. 

Bohužel už se nenašly,v hloubce 3 

metrů bylo temno. A tak mi rodiče 

koupili nové za 3200 Kč.“ Petr,6.tř. 



U vody 

„Po týdnu kultury jsme se konečně dostali k moři.Nejvíc jsem se potopil 4 – 5 metrů pro moc krásnou 

mušli, ale jak jsem se vynořil, uviděl jsem, že v ní žije tvor. Byla škoda té mušle, ale vrátil jsem ji na místo.“ 

Jakub, 6.tř. 

„Pod vodou jsem viděl půl metrovou rybu, chobotnici a plno další havěti.“   Michal,6.tř.       

„O prázdninách jsme se s Karin rozhodly, že pojedeme do Itálie. V pondělí měl být výlet lodí do jeskyň, ale 

pršelo, tak se nejelo. Utíkaly jsme do nejbližšího obchodu a koupily si surfy. Vlny byly obrovské. První vlna 

úspěšná nebyla, ale pak už to šlo. Vždycky jsem si přála vidět medúzu a tam jsem to štěstí měla, rovnou mi 

na památku nechala žahanec na ruce. Nejlepší bývaly večeře o 3 chodech a nádherní číšníci.Večer nám 

program dělali animátoři. Když se pobyt chýlil ke konci, byly jsme smutné. „Barča, 8.tř.   

„ Letos o prázdninách jsme jeli s babičkou, dědou a bratranci do Śpanělska. Každý den jsme něco dělali, 

takže jsme se nenudili. Jeli jsme i do vesničky San Petro, kde bylo léčivé bahno a my se tím naplácali a 

nechali 45 minut působit. Vypadali jsme jak vodníci. Líbilo se mi tam.   Kristýna, 8.tř. 

„O prázdninách jsme jeli do Chorvatska. Byli jsme tam 6 dní. Nejvíce mě bavilo, když jsem plavala do 

hloubky, kde byl jen písek, mušle a modré rybky.Byly tam i útesy. Bylo tam krásně.“     Denisa ,6.tř.  

„Jednoho dne jsem byl chytat ryby na Poděbradech. Byl jsem tam dva dny a dostal jsem sumce. Byl to 

opravdu dlouhý a těžký boj kdo z koho, ale vyhrál jsem.Sumec byl změřen ,220 cm, a vypuštěn zpět do 

vody. Tohle byl můj nejlepší rybářský zážitek, nikdy na něj nezapomenu.“   Rosťa , 8.tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proměna školního dvoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento snímek  nám už jen připomíná pohled do dvora naší školy. Od května  po celé  prázdniny začala stavební 

firma proměnu venkovního prostoru ve zbrusu nové víceúčelové hřištěs umělým povrchem .Dne 29. září mohlo 

konečně dojít za účasti představitelů města v čele s panem primátorem ke slavnostnímu otevření. Hřiště budou 

používat nejen žáci naší školy , ale i široká veřejnost. 



Do první třídy nastoupilo 20 dětí : 

Bubeníček Martin, Čurejová  Kateřina ,Daňhel  Gabriel, Hozová Natálie, Introvič  Hana, 

Jílek  Patrik, Kellner  Jan,  Kuneta  Tadeáš, Mirga Nikolas, Pecha Marek, Rakovičová Agáta, 

Richter Kilián, Strouhalová  Adéla,  Ščuchová  Valerie, Školová Karolína, Vévoda Marek, 

Vévoda Patrik, Wittmannová Anna  Julie, Zbořil Matyáš, Zubajová  Romana 

     První den ve škole 

 

 

 

 



Milí kolegové, milí rodiče, milí žáci,  

 

chtěla bych se Vám představit, jakožto nová posila pedagogického   

týmu na naší základní škole.  

Jmenuji se Jana Fedáková a je mi 24 let. Narodila jsem se ve 

Valašském Meziříčí. Od svých tří let bydlím spolu s rodiči a mladším 

 bratrem ve Městě Libavá v bytě. 

Nemáme doma žádného domácího mazlíčka, ale máme zahrádku, kde pěstujeme ovoce i zeleninu. 

 Asi Vám ta vesnička Město Libavá nic neříká, ale určitě Vám něco řekne Vojenský výcvikový prostor, 

kterého je naše vesnička součástí. Tatínek je bývalý voják z povolání, v současné době oba rodiče 

pracují v Městě Libavé. 

Po studiu na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu jsem šla studovat Masarykovu univerzitu 

do Brna, bohužel nejsem kamarádka s cizími jazyky a studium jsem nedokončila. Po neúspěšném 

ukončení vysoké školy jsem u Červeného kříže absolvovala kurz Zdravotník na dětské zotavovací 

akce (takže jezdím jako zdravotník na školy v přírodě i na dětské tábory).  

V roce 2012 přišla nabídka práce jako Asistentka pedagoga do první třídy na Hálkovu základní školu 

v Olomouci. Na této škole jsem působila dva roky jako Asistentka pedagoga i vychovatelka ve školní 

družině, práce to byla velmi pěkná, každý den byl jiný a hlavně s dětmi je pořád sranda. V červnu jsem 

poslala žádost na naši základní školu a od září nastoupila jako Asistentka pedagoga k paní učitelce 

Denise Urbáškové do první třídy. Na naší škole se mi moc líbí a máme hodné a milé děti. 

Mezi mé velké záliby patři turistika, četba detektivních knih a hlavně společenský tanec, kterému se 

věnuji od svých 7 let v tanečním kroužku Libaváci. 

 

 

 

 

 

 



Živelní obojživelníci 

Centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou  je známe svými pořady o 

ochraně přírody.  Nejinak  tomu bylo i při naší návštěvě.                                                                                                            

Žáci 4. a  5. třídy  se dne 18. září 2014 zúčastnili pořadu s názvem Živelní obojživelníci.                                 

První polovina interaktivního programu proběhla uvnitř v budově, kde jsme poznávali podle                       

zvuku obojživelníky, přiřazovali jsme obrázky obojživelníků k textu. Povídali jsme si o životě                 

těchto ohrožených druhů  zvířat.  O přestávce jsme si prohlíželi interiér Sluňákova - akvária              

s rybami  a se želvou, zajímavé obrázky bobrů a krajiny.                                                                                                                             

Do druhé části, která se konala venku, jsme si obuli gumáky, abychom nezapadli do bahna, 

jež se vytvořilo po dešti. Finální zážitek byl, že si každý zahrál na  jednoho obojživelníka   a 

prožíval jeho život, vybíral potravu, chránil se před nebezpečím. Vybírali jsme z těchto 

obojživelníků: čolek velký, skokan hnědý, ropucha obecná  a rosnička zelená. Řešili jsme 

křížovku  i matematický příklad: Čolek velký naklade průměrně 300 vajíček,   100 jich uschne, 

ze zbytku se vylíhnou mláďata, ale polovina mláďat se stane potravou jiných živočichů. Kolik 

čolků  přežije?                                                                                                                                                     

Na závěr jsme se kochali pohledem na jezírka,  kde jsme dokonce  spatřili živé žáby. Akce 

byla poučná a zajímavá. 

 

 

                                                                                                                                                      Libuše Dvořáková 



Atletický čtyřboj 

Ve středu 1. října se i přes  velmi 

nepříznivé počasí konalo okresní 

finále atletického čtyřboje škol 

olomouckého okresu. Za naši školu 

se ho zúčastnili Baliár Josef, Marek 

Jakub, Bunček Matěj, Buďa Mario a 

Facuna Marek.  Umístili se na 

výborném 10. místě. Nejlepšího 

výsledku dosáhl J. Baliár,který mezi 

70 staršími žáky obsadil celkově 13. 

místo a ve skoku vysokém 3. místo. 

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy a uděluji jim pochvalu ředitele školy. 

                                                                                                                                   Jiří Šindler 

Oslavy lesa na Flóře 

V pátek 3. října 2014 se žáci 4. třídy pod vedení paní učitelky Věry Hlaváčkové vydali do 

městského parku, kde pro ně lesníci připravili devatenáct stanovišť se zajímavými úkoly o 

životě v lese a jeho ochraně. Počasí nám přálo a do školy jsme se vrátili spokojeni a plní 

nových dojmů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Věra Hlaváčková 

 



Kam po  škole ? 
 

Opět se blíží doba, kdy se budou 
muset žáci 9. třídy rozhodnout, kam 
po základní škole. Zástupci 
jednotlivých SŠ se snaží předat 
žákům co nejvíce informací o svých 
oborech, podmínkách studia na 
každé konkrétní škole. Jako první 
nás navštívil  13. 10. zástupce SŠ 
stavební a podnikatelské      z  
Chomoutova. Tato škola poskytuje 
střední vzdělání s výučním listem, 
zahrnující všeobecné a odborné 
vzdělání  ve stavebních oborech. 
     
 Mgr. V. Bombíková  
 
Sluňákov 
 Šestá  třída navštívila ekologické středisko Sluňákov 13.10. a prožili putování po stopách 

bobrů. Po cestě nás doprovázela Eliška a Monika a další dospělí, kteří se představili 

jako studenti přírodovědecké fakulty. Nejzajímavější z nich byla Kate z Anglie, která se žáky 

mluvila anglicky. Žáci poznávali v lese 

bobří okusy, skluzavku, bobří obydlí. 

Naučili se rozlišovat, jak je bobr 

přizpůsoben ( adaptován) k životu ve 

vodě. Na závěr se všichni rozdělili na 

bobří rodiny a vybudovali si obydlí. Na 

fotkách jsou naše "bobří rodiny v 

akci". 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jana  Maršíková 



Beseda 
Dne 14. října proběhla v kině Metropol  beseda – zábavná show v rámci tour po krajských 

městech ČR v rámci projektu „Nepokoušej osud“. Tato preventivní akce, kterou uspořádala 

policie ČR ,byla založena na veřejně známé osobnosti ( Michal Hudček – účastník 1. série 

Superstar), který besedoval se žáky na témata alkohol, drogy, zdravý životní styl, sprejerství, 

marihuana, hazard, internet apod.  Beseda byla průběžně doplňována výkladem policie a 

doplněna několika písničkami. 

                                                                                                                                        Mgr. V. Bombíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záchranářská akademie 

 Žáci šesté, sedmé a osmé  třídy   navštívili 24. října  
aquapark  ne proto, aby si jen zadováděli, i když na 
to také došlo, ale aby se seznámili s pravidly 1. 
pomoci. Plavčík se s námi sešel u vstupu do šaten. 
Každý dostal náramek na ruku a šel se převléci. V 
šatnách někteří trochu tápali, protože neznali 
systém převlékání a ukládání oblečení do skříněk. 
V místnosti, která jinak slouží k odpočinku 
návštěvníků, jsme poslouchali, zkoušeli na sobě a 
někdy se i divili novým informacím z poskytování 1. 
pomoci. Plavčík nám výstižně vše povykládal a 
předvedl.  Většina žáků se  bude umět v případě nouze zachovat zdatněji než ledajaký 
dospělák.                                                                                                          Jana Maršíková 



 

 

 

Podzimní dekorace 

V pátek 24. října  proběhlo vyhodnocení soutěže o 

nejlepší podzimní dekoraci. Letos se soutěžilo ve 

třech kategoriích. O vítězích rozhodl školní 

parlament v tajném hlasování. Práce všech 

zúčastněných vyzdobily  vstupní chodbu do školy.  

Na všechny  soutěžijící čekala sladká odměna. 

 

 

 

 

 

 

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 

Dýně Vévodovi 1.tř. Jílek 1.tř. Rakovičová 1.tř. 
Podzimní dekorace Čihánková 3.tř. Smékalová 9.tř. Kolektiv 7.tř. 

Obrázek Hradilíková 7.tř. Buďa 7.tř. Halas 6. tř. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL :  KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 1. čísla :   31. říjen 2014 

 

 

 


