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Školní rok 2015/2016 

 

Nejslavnostnější zahájení nového školního roku proběhlo v první třídě. 

Snad každý si pamatuje na svůj první den ve škole. Naši prvňáčci si tento den 
také krásně prožili. Nejprve jsme se všichni sešli před školou, kde jsme se 

poprvé pozdravili a ukázali si naši šatničku. Poté jsme se spolu s rodiči odebrali 
do naší krásné první třídy, kam nás přišel pozdravit i pan ředitel Mgr. Jiří Šindler 

s paní zástupkyní Mgr. Evou Navrátilovou.  

Popovídali jsme si, co nás čeká a nemine v následujících letech a rozdali si 

drobné dárečky. 

První den ve škole jsme si všichni moc užili. 

Lea Kopecká 

Naši prvňáčci 

 

 

 



 

Plavání žáků 2. třídy 
 
Již tradičně zahájili žáci 2. třídy kurzy 

plavání na místním plaveckém stadionu.  
 

Každé úterý se během druhé vyučovací 
hodiny sbalí, vydatně nasvačí a 
svižným tempem se přesunou na 

bazén. Tam už na ně čekají trenéři, 
kteří se snaží žákům předat co 

nejlépe plaveckou techniku a předat 
radost z pohybu ve vodě.  
 

Žáci jsou na bazéně rozděleni do šesti drah podle stupně 
pokročilosti v dané disciplíně a každý trenér trénuje právě jednu 

dráhu. Zatímco začátečníci plavou s plovacím náčiním a teprve se s vodou 
sžívají, borci v šesté dráze už plavou pod vodou a učí se techniku skákání. 
 

Po plavání se děti obvykle odmění pamlskem v bazénovém bufetu a pak už míří 
opět rychlým krokem na oběd a odpočinout buď do ŠD, nebo domů.  

 
A nám nezbývá, než popřát všem druháčkům, ať vytěží z úterních kurzů mnoho 
krásných zážitků. 

 
Plavání Zdar!     

 
Kristýna Křupalová 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Podzimní projekt JABLKO 
 

V 5. třídě proběhl během září projekt Jablko. 

Žáci se seznámili s tradičním pěstováním 

jablek u nás. Součástí projektu bylo vytvoření 

výrobku z papíru ve tvaru jablka a uvaření 

jablečného kompotu. Na závěr děti soutěžily o 

nejkrásnější jablko s titulem „Jablko roku“.  

 

Vyhodnocení soutěže: 

1. místo: M. Kovář, M. Mazurová a D. Váňa 

2. místo: Kateřina Bortlová 

3. místo: Patrik Dědič 

 

  

  

  

 
 

  
 

Sluňákov – centrum ekologických aktivit 
 

Žáci 5. třídy navštívili centrum ekologické 
výchovy v Horce nad Moravou. Byl pro ně 
připraven velmi zajímavý program „Detektiv 

zasahuje v případu KOMPOST“. Žáci se netradiční 
formou dozvěděli o teorii tvorby kompostu a 

prakticky si vyzkoušeli proces kompostování. 
Těšíme na další zajímavý program ve Sluňákově. 

 

Odpadová olympiáda 

Dne 22. 10. 2015 se žáci 5. třídy zúčastnili 

Odpadové olympiády na Korunní pevnůstce. Na 

jednotlivých stanovištích plnili žáci úkoly 

související s recyklací odpadu a hospodařením 

s přírodními zdroji. EKO-KOM poskytl názornou 

přednášku a prohlídku popelářského vozu. 

Dozvěděli jsme se také o výrobě ručního papíru.  

 

V konkurenci 24 družstev zvítězili právě naši 

žáci: Patrik Dědič, Klárka Charvátová, Šárka Charvátová, Matěj Kovář a 

David Váňa.  

       Věra Hlaváčková 



Jazykový pobyt na Maltě 

 
V rámci projektu „Výzva č. 56“ jsme 

absolvovaly čtrnáctidenní jazykový 
kurz na malebném ostrově Malta. 
Snažily jsme se tyto dva týdny 

využít naplno, a tak jsme po 
jazykových lekcích cestovaly napříč 

celým ostrovem. Navštívily jsme 
spoustu zajímavých měst, jako 

například hlavní město Valetta, 
ostrov Gozo a Comino, historické 
město M-Dina nebo rybářskou 

vesnici Marsaslok. 
 

Jazykový kurz byl zakončen 
certifikátem o absolvování kurzu.  

Denisa Urbášková a Vladimíra Hanusová 

 

Oslavy lesa na Floře 

Tak jako každoročně se i letos konaly 
Oslavy lesa v prostorách Výstaviště Flora 
Olomouc. Akce připadla na pátek 2. října 

2015 a zúčastnili se jí žáci 4. třídy. Ihned 
po slavnostním zahájení v altánu byla naše 

třída vylosována, aby jako první zazpívala 
za doprovodu kláves předem připravenou 
píseň. Vlastní text na melodii lidové písně 

"Já do lesa nepojedu" se tak líbil, že i 
zástupci pořádajících organizací si nadšeně 

podupávali do rytmu. Děti za svůj výkon 
dostaly od pořadatelů odměnu v podobě dřevěné ptačí budky  
a fotbalového míče, což vyvolalo ohromný ohlas. 

 
V průběhu celého dopoledne pak byl pro žáky připraven bohatý program v areálu 

parku. Žáci s pedagogickým doprovodem mohli projít 18 stanovišť, kde byla 
prezentována řada informací z oblasti lesa, péče o les, lesnictví a myslivosti, kde 
plnili nejrůznější úkoly či soutěže, za což pak získali drobné ceny a dárky. 

 
Přes počáteční chladné počasí považuji celou akci za velmi zdařilou a děkuji všem 

pořadatelům za perfektní organizaci, našim žákům za vzornou reprezentaci školy 
a přeji ostatním třídním kolektivům a pedagogům, aby se také mohli Oslav lesa 
na Floře v budoucnu zúčastnit. 

Leona Zábojová 
 

 
 
 

 
 



Zájezd do Anglie 
 

V sobotu 17. října 2015 v 9:00 
se vybraní žáci 5. až 9. třídy 
vydali na týdenní zájezd do 

Británie. Cesta tam trvala 
přibližně 23 hodin.  Trasa 

cesty vedla přes Německo, 
Nizozemí, Belgii a Francii, kde 
se ve  4:00 v Calais  autobus 

nalodil na trajekt, který jej 
převezl přes kanál La Manche 

do přístavu Dover.  
 
Asi po dvou hodinách jízdy 

dorazili do Londýna, kde si žáci prohlédli známou budovu parlamentu s Big 
Benem a Westminsterské  opatství. Dále pokračovali parkem 

St.James's k Buckinghamskému paláci a v jedenáct hodin navštívili muzeum 
Madame Tussauds. Poté zpět k Temži a přes most k London Eye, po prohlídce 

Londýna z výše sto třiceti pěti metrů se vrátili k autobusu a který je zavezl do 
Eastbourne, kde si příslušníci náhradních rodin žáky rozvezli.  
 

Druhý den dopoledne se jeli podívat na známé 
křídové útesy, které lemují jihovýchodní pobřeží 

Anglie. A jako tomu bylo pak po zbytek týdne, 
odpoledne probíhala výuka v jazykové škole Twin v 
Eastbourne. Po skončení výuky byli všichni odvezeni 

taxíky před dům své náhradní rodiny, kde obdrželi 
večeři a strávili noc.   

 
Ráno zastavil u domu taxi a u školy stál autobus  s 
přívětivými řidiči i paní průvodkyní. Ten den zamířili 

do Hastingsu, města proslaveného především onou 
bitvou mezi Haroldem II. a Vilémemem I. 

Dobyvatelem. Jinak ale také o pár století později 
útočiště  pašeráků, kteří zde ukrývali levné zboží z 
kontinentální Evropy. Tam se podívali do 

pašeráckých jeskyní a potom vystoupali na vrch nad 
Hastingsem, aby se pokochali  výhledem na  město za krásného slunečného dne.  

 
Ve středu třetího dne v Británii se jelo 
do Brightonu. Bohužel pršelo, foukalo a 

vůbec to byla ukázka toho, čemu my 
říkám anglické počasí. Asi čtvrt hodiny 

strávili na promoklé kamínkové pláži 
čekáním do devíti hodin, kdy otvíralo 
akvárium Sea Life  (mořský život). 

Vevnitř bylo stejně mokro jako venku, 
jediná změna byla ta, že veškerá voda 

byla uzavřena v akváriích společně s 
podivuhodnými živočichy.  
 



Po Sea Life následoval Primark, obchod s 

oblečením. Když si všichni koupili, co 
chtěli, vrátili se opět do školy. Ve čtvrtek 

brzy ráno jeli opět do Londýna. Tentokrát 
viděli Tower Bridge, přes který přešli  do 
hradu Tower. V pevnosti bývalo vězení a 

popraviště, ale jako věznice se naposled 
 využíval v druhé světové válce. 

 
Teď jsou v Toweru uloženy britské 
korunovační klenoty. Také shlédli střídání 

stráží a vyfotografovali si beefeatery, 
kteří se zde starají o zdejší krkavce. 

 
Odpoledne se s Londýnem rozloučili 
plavbou po Temži a pěšky šli 

k parkovišti, kde čekal autobus. 
Večer vyjel autobus zpátky do 

Doveru.  
 

Z důvodu menšího zpoždění však 
nestihl dojet dost brzy na to, aby stihl 
dřívější trajekt a posunul se tak 

celkový příjezd do České republiky. 
 

 
Lada Hradilíková 

 

 
 

Jak pohnout Zemí? 

Dne 3. 11. navštívili žáci 6. a 7. třídy v rámci 

výuky fyziky Pevnost poznání v Olomouci, kde 

se zúčastnili školního vzdělávacího programu 

„Jak pohnout Zemí?“. Zabývali se otázkou, jak 

si usnadnit práci. Formou zajímavých úkolů a 

her poznali princip jednoduchých strojů.  

Zjistili, že řada předmětů, které používají 

v domácnosti, jsou v podstatě jednoduchými 

stroji.  

Program byl doplněn ještě pohybovými 

aktivitami. Žáci si mohli vyzkoušet některé sporty 

handicapovaných sportovců, jako Boccia, Goal 

ball, Pedalo, jízda na vozíčku, balanční podložky. 

  Věra Bombíková 



Procházka s kočkou Olou 
 

V říjnu vyrazila 3. a 4. třída na procházku 

městem s kočkou Olou. Paní průvodkyně 

na nás čekala před radnicí, aby nám řekla 

pár zajímavostí o památkách Olomouce, 

zejména Sloupu Nejsvětější trojice a 

Arionově kašně na Horním náměstí. Poté 

jsme se přesunuli do radnice, kde nás 

čekalo 140 schodů radniční věže. Trocha 

zadýchání za ten výstup stála. Sluníčko 

svítilo a my jsme měli pěkný výhled na 

krásy zdejšího okolí.  

 

Na památku žáci dostali pracovní listy 

kočky Oly, jejichž úkoly jsme plnili již 

procházkou městem ke katedrále sv. 

Václava. Bylo nutné se ovšem na cestu 

posilnit, proto jsme místnímu pekařství 

udělali nemalou tržbu. Při vstupu do katedrály na nás dýchla atmosféra 

mohutné stavby. Děti přispěly z vlastní vůle do kasičky na potřeby chrámu, 

udělali jsme poslední foto a spěchali jsme plni dojmů, zážitků a s bolavými 

nožkami zpět do školy - akorát na oběd. 

Jana Hermanová 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podzimní dekorace 

V úterý 27. října proběhlo vyhodnocení soutěže o 
nejlepší podzimní dekoraci z dýní. Práce všech 
zúčastněných vyzdobily vstupní chodbu školy. 

Výrobky byly velmi zdařilé, posuďte sami. 

        Dana Voltnerová 

Vyhodnocení soutěže:  

1. místo:  Vítek Kurfürst 
2. místo:  Samuel a Oliver Kubáčkovi 

3. místo: Paťa a Mara Vévodovi 
Valentýnka Kočířová 

Míša Heroldová 

Zvláštní ocenění: Martinka a Gábinka Mazurovy 

   Szymon a Nela Byrtusovi  
     Karinka Herschová 

                        Tomáš Mészáros 
                           Kamil Petr 
                                Anetka Čihánková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 1. čísla: 31. října 2015 

 

 

 


