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LISTOPAD 2015 

 

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 – 5. třída 

   2. místo – 3. třída 

   3. místo – 1. třída 

 

10. listopad 2015 Žluté úterý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. listopad 2015  Červená středa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. listopad 2015 

 

 Hnědý čtvrtek 

 

 

 

 

 



 Netradiční výuka přírodopisu v ZOO 

 

Místo tradiční výuky v lavicích si žáci 8. 
třídy obohatili informace o savcích přímo 
v Zoologické zahradě Olomouc na Svatém 

Kopečku. Žáci nahlédli do tajů živočišné říše 
a zároveň vyplňovali pracovní listy. 

Současně si každý žák vylosoval kartu, kde 
měl zjistit veškeré informace o daném savci 
a doplňující otázku z jiné třídy živočichů. 

Iva Kohoutková 

  

 

 

 

Volejbalový zápas 

Dne 12. listopadu 2015 navštívil 
Volejbalový kroužek naší školy 

mezinárodní zápas mezi 
olomouckými a německými 

volejbalistkami. Žáci zažili 
příjemný zážitek a nabitou 
atmosféru profesionálního 

sportu. Bylo to pro nás velmi 
inspirující. 

Iva Kohoutková 

 

 



Řepčínský svatební sbor 

Touto cestou bychom rádi 

poděkovali paní učitelce 

Janičce Hermanové a 

pěveckému sboru za nádherné 

vystoupení na naší svatbě 

v sobotu 14. listopadu 2015. 

Všichni svatebčané byli nadšeni 

z výkonu zpěvaček Martinky, 

Gábinky, Haničky, Verunky, 

Karinky, Marušky, Elišky, 

Nelinky, Adélky, Esterky, 

Natálky. Děvčata svým 

vystoupením přispěly ke 

krásné sváteční atmosféře a 

zvládly to jako naprosté 

profesionálky. 

Děkujeme! Vlaďka a Milan Prausovi 
 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Ve čtvrtek 19. listopadu 
2015 navštívili žáci 6. třídy 

výukový program Tajemství 
muzea a osobnosti 
Olomouckého kraje, který 

pojednával o funkci muzea 
a o tom, co vše je třeba 

udělat, než se z obyčejného 
předmětu stane muzejní 
exponát, o tom, jak a co je 

možné v muzeu nalézt a 
poznat. Program zahrnoval 

výklad, řízenou diskuzi, 
zážitkové aktivity, práci 
s badatelskými listy.  

Karla Halabicová 

 



Vánoční dílny 

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v čase od 16:30 do 18:30 proběhly v prostorách 

jídelny ZŠ Svatoplukova Vánoční dílny. S velkým nadšením a dlouho dopředu 

připravují učitelé a přátelé základní školy náměty na vánoční dílny. Rok od roku 

přibývá jak dílen, tak návštěvníků. Letos vás přišlo 175. Každý z vás si mohl 

odnést vlastnoručně 

vyrobený dárek pro 

někoho blízkého nebo 

nám pomohl vyrábět 

ozdoby na velký 

vánoční strom v parku. 

Místnost se proměnila 

ve velké tvůrčí 

prostředí, ve kterém 

vznikaly přírodně 

laděné jutové věnce, 

vánoční koule 

s papírovými vločkami, 

zářivé organzové 

věnce, papírová 

přáníčka s vánočními motivy, vánoční ozdoby z nejedlého těsta a podobné 

výrobky. To vše za zvuku těch nejkrásnějších vánočních koled. Děkujeme všem 

ochotným učitelům, rodičům a přátelům školy za přípravu, průběh i přátelskou 

atmosféru. 

Karla Halabicová 

Pečení perníčků 

Žáci páté třídy již začali s vánočními přípravami. 

V pátky 20. a 27. listopadu 2015 se pod vedením 

paní učitelky Věry Hlaváčkové dali do pečení a 

zdobení mikulášských perníčků. Dílo se podařilo i 

díky obětavým pomocnicím z řad rodičů a prarodičů. 

Velké poděkování patří babičkám Míši Heroldové, 

Honzíka Plného, 

Adama Čapka, 

Pepíka Zváry a 

mamince Patrika 

Dědiče. Martinka 

Mazurová přivedla babičku i maminku.  

A naší školou zavoněly Vánoce! 

    Věra Hlaváčková 



Beseda na téma Drogová kriminalita 

V rámci primární prevence navštívili 24. 11. žáci 8. a 9. třídy, besedu s názvem 

„Drogová kriminalita a my v roce 2015“, 

která probíhala v kině Metropol pod 

vedením mjr. JUDr. Jaromíra Badina. 

Mjr. JUDr. Jaromír Badin je vedoucím 

protidrogového oddělení na Krajském 

ředitelství policie hl. m. Prahy a 

vyšetřuje tyto nejzávaznější druhy 

kriminality od roku 1990.                                                                       

Beseda byla o nejčastěji zneužívaných 

omamných a psychotropních látkách, 

jejich vlivu na lidské zdraví a osudy, o 

kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s 

prodejem drog a o základech trestní 

odpovědnosti. 

       Věra Bombíková 

Scholaris 2015 

Kam na střední školu? Odpověď na tuto otázku mohli najít žáci 9. třídy na 

prezentační výstavě Scholaris, která se konala 25. a 26. 11. 2015 na Střední 

škole polytechnické v Olomouci. Letos se zúčastnilo celkem 79 škol, takže žáci 

měli všechny potřebné informace na jednom místě. Devátá třída, která jako 

každoročně tuto výstavu také 26. 11. navštívila, si doplnila program ještě exkurzí 

na SŠ zemědělské v Olomouci a na SŠ polytechnické jsme si prohlédli praktické 

dílny pro jednotlivé učební obory. Výstava je vždy volně přístupná i pro 

veřejnost, takže se jí mohou zúčastnit i rodiče a mladší žáci. 

    
  Věra Bombíková 

 

 

 



Sluňákov – centrum ekologických aktivit 

Dne 26. 11. 2015 žáci 1. třídy navštívili Sluňákov (centrum ekologických aktivit 

města Olomouce) a zúčastnili se ekologického výukového programu O smutné 

lesní princezně. Hned po vstupu do budovy nás překvapila velká akvária s raky 

a rybami. V učebně nás přivítaly dvě paní lektorky, které nás zavedly do lesa 

plného odpadků. Někteří 

návštěvníci lesů totiž nevědí, 

jak se mají chovat v přírodě. 

Smutná lesní princezna 

poprosila děti, zda by 

nepomohly les dát do 

pořádku a roztřídit odpadky. 

Za dětmi přišly na pomoc 

další čtyři princezny: 

Plastěnka, Skleněnka, 

Papírenka, Kartonka a 

pomáhaly jim uklidit 

nepořádek, který princeznu 

tolik rozesmutnil. Děti při 

hrách zjistily, jak od sebe rozeznají papír, plasty, sklo, nápojový karton a 

přicházely na to, kam a proč je vyhodit. Když byl les uklizen, lesní princezna 

všem dětem poděkovala za snahu a pracovitost. Již nebyla smutná a děti měly 

radost, že princezně pomohly.  

Lea Kopecká 

Anglické divadlo 

 
V listopadu navštívila 8. a 9. třída v rámci 

netradiční výuky angličtiny divadelní 

představení FOREVER YOUNG (Věčně mlád) na 

motivy románu Angličanky Virginie Woolfové 

Orlando. Hra, se kterou se představili mladí 

herci divadla Domino Theatre z Brna, byla o 

putování věčně mladého hrdiny napříč staletími 

a ve zkratce podávala přehled jednotlivých 

historických epoch skrze hudbu, tanec, módu a 

ducha doby. Divadelní představení se žákům 

líbilo, a přestože někteří žáci ne úplně všemu 

rozuměli, tato akce byla určitě přínosem pro 

výuku angličtiny. 

Vladimíra Hanusová 

 



PROSINEC 2015 

 

Den otevřených dveří, tradiční vánoční jarmark, 
besedy s rodiči a rozsvícení řepčínského vánočního 

stromu 

Již pravidelně se začátkem prosince otevírá naše škola všem zájemcům 

z řad rodičů i veřejnosti, kteří se chtějí podívat první dvě hodiny do vyučování, 
nebo si prohlédnout prostory školy. Letošní novinkou byly i besedy zabývající se 
problematikou začátku školní docházky, volby povolání, řešení poruch učení, 

výchovných a kázeňských problémů.  

Při této příležitosti 

nezapomínáme i na bývalé 
učitele a zaměstnance 

školy a zveme je 
k posezení s malým 

občerstvením. 

Od 15 hodin se 

školní jídelna zaplnila žáky 
jednotlivých tříd, kteří 
začali chystat své výrobky 

na tradiční vánoční 
jarmark.  

V 17 hodin jsme se 
všichni přesunuli do parku, 

abychom společným 
odpočítáváním rozsvítili řepčínský vánoční strom, na jehož výzdobě se podíleli 

žáci naší školy. Slavnostní chvíle byla spojena se zpěvem vánočních koled. 
Nechyběl ani vánoční punč. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou 
předvánoční atmosféru. 

Karla Halabicová 

 



Workshop – Klima třídy a stmelování kolektivu 
 

Prví prosincový den jsme dostaly příležitost stát 

se na chvíli součástí tvořivého procesu společně 

s dětmi ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc. S žáky 

6. ročníku jsme navštívily zákoutí jejich 

vlastních planet „Obdelnokuše“ a „Chatmah“. 

Pomocí komunikačních a sociálně interaktivních 

her děti prozkoumaly klima třídy a měly 

možnost společně sdílet vše kladné i záporné. V 

tvořivosti a fantazii se meze nekladly. 

Především výtvarné a divadelní aktivity přispěly 

k atmosféře spontánního projevu, která 

otevřela prostor pro vnímání sebe sama.  

Děkujeme za toto výjimečné setkání s dětmi Vaší školy.  

 

Bc. Anna Lubičová  

Mgr. Lenka Janáková 

 

 

 

Sběr starého papíru 

 
Jako každoročně jsme i letos uspořádali v říjnu a 

listopadu ve škole sběr starého papíru. Přestože 

jsme nasbírali celkem 2 840 kg, zůstalo 

v kontejneru ještě dost místa. Doufám, že příští 

rok by mohl být už plný. Sběr papíru bude probíhat 

opět na podzim.  Nejlepších výsledků dosáhla 1. 

třída, dále pak 5. a 9. třída. Nelze popřít, že to bylo i velkým přičiněním rodičů, 

kteří se v některých třídách iniciativně zapojili. Zodpovědný přístup projevili i žáci 

9. třídy, kteří aktivně pomáhali při nakládání kontejneru. 

Věra Bombíková 

 

 

 

 

 
 
 



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.  

Jako každý rok i letos 3. 12. navštívili 

žáci 9. tř. Úřad práce v Olomouci, kde 
měli možnost pobesedovat o své další 

volbě střední školy. A tentokrát je to 
opravdu zajímalo. 

Věra Bombíková 

 

 

Úvaha na téma Volba povolání  

Čím chci být? Tak to vlastně sama nevím. Možná vím, ale nejsem si tím jistá. 

Chvíli jsem chtěla být kadeřnicí. Tahle doba u mě trvala asi rok, pak mě to 

přešlo. Ale když o tom tak uvažuji, možná to není špatný nápad. Uvidíme. 

Pak jsem chtěla být právničkou. Jenže brzy jsem vystřízlivěla a uvědomila jsem 

si, že jsem na to hloupá. To bylo ve 4. třídě. Poté jsem chtěla být prodavačkou, 

protože by se mi líbilo obsluhovat lidi a třeba mít i vlastní obchůdek. Jenže já a 

matematika? To nejde dohromady. 

Potom jsem chtěla být zpěvačkou. Protože mi někteří říkali, že dobře zpívám, ale 

to těžko. Pořád koketuji s myšlenkou, že by mě bavilo hrát třeba v divadle. 

Jenomže na to prostě nemám. 

Ale přece jenom už je načase přemýšlet, co budu dělat po deváté třídě. Tak asi 

půjdu na hotelovou školu. Z toho důvodu, že celkem umím jazyky. Docela mě i 

baví. 

Je pravda, že by mě takové povolání celkem bavilo, a taky by mě na tom bavilo 

komunikovat s cizinci. Jenže uvidíme, kam moje cesta půjde. 

Ale ráda bych i třeba cestovala, poznávala nové kraje a nové lidi, zvyky apod. 

Michaela Běhalová 

 

 



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 ve středu 9. prosince 2015. Soutěžící vypracovávali 

řadu nesnadných úkolů a na závěr psali úvahu. Do okresního kola, které 

proběhne v únoru, postupuje vítězka školního kola Lada Hradilíková. Druhou 

příčku obsadila Michaela Běhalová a třetí místo Anežka Jemelková. Gratulujeme 

výherkyni k postupu a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži. 

Karla Halabicová 

Veletrh fiktivních firem 

V letošním roce jsme 11. 12. 

navštívili již 4. ročník Veletrhu 

fiktivních firem v Olomouci. 

Fiktivní firmy založili v rámci 

projektu studenti středních škol, 

převážně obchodních akademií, 

aby si osvojili znalosti potřebné 

při podnikání. Na tomto veletrhu 

jsou pro žáky základních škol 

připravené aktivity z finanční 

gramotnosti, např. seznámení 

s úvěry a vklady, použití 

platebních karet, výhodnost 

jednotlivých produktů, obchodování s firmami, různé křížovky a hlavolamy. Letos 

před Vánocemi si žáci opravdu dobře nakoupili, i když všechno bylo jen jako.   

Věra Bombíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pečení perníčků 

Se čtvrtou třídou jsme se 

rozhodli, že si zpříjemníme hodiny 

Vv trochou jiné ruční práce, ba co 

víc, na našem výtvoru si rovnou 

pochutnáme. Tak vznikl nápad 

pečení perníčků. Všichni se 

k práci postavili čelem. Sladká 

vůně k nám přivedla i pana 

ředitele. Každý si udělal několik 

svých perníčků, ovšem tu 

nejdůležitější funkci na sebe vzali 

kluci Petrovi, když pečovali o naše perníčky v době pečení. Žádný kousek jsme 

neztratili a čtvrťáčci spokojeně mlsali po celý týden až do vyčerpání zásob.   

Jana Hermanová 

Kočka Ola 

Barevný týden jsme 

sice se třeťáčkami 

nevyhráli, zato 

prvenství v soutěži 

s kočkou Olou bylo 

zaslouženě naše. 

V říjnu jsme se 

účastnili městské 

prohlídky, za 

odměnu jsme 

vytvořili 3D Sloup 

Nejsvětější Trojice a 

15. prosince jsme 

spěchali na 

Magistrát města 

Olomouce, kde se 

konalo vyhlášení výsledků. Soutěžilo se zhruba mezi 280 obrázky jak 

z mateřských škol, tak škol základních. Z výhry jsme měli obrovskou radost, 

protože jsme pracovali s velkým úsilím, někdy i v odpoledních hodinách. Dostali 

jsme např. velkou obrázkovou encyklopedii o zvířatech, vstupenky do 

Vlastivědného muzea, výtvarné pomůcky a další menší dary. Je to už druhé první 

místo s kočkou Olou, v předchozích letech zvítězili žáci s paní učitelkou 

Hlaváčkovou. Příštím ročníkům určitě doporučujeme účastnit se také a dál 

reprezentovat naši školu při akcích.  

Jana Hermanová 



Svíčkárna Rodas  

Ve středu 16. prosince jsme s žáky 
6. třídy navštívili Svíčkárnu, 
mydlárnu a kosmetiku Rodas 

v Olomouci. Děti si vyrobily 
dárečky pro své blízké. Odlévali 

jsme plovoucí svíčky a vysoké 
svíčky do svícnu, které jsme si 
potom sami nabarvili a ozdobili 

polevou Starwax. Dále jsme si 
naplnili sáčky koupelovou solí 

s esenciálními oleji. Součástí exkurze byl i 
naučný film, kde jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých věcí o výrobě českých svíček. Pobyt 

nám zpříjemnili i ochočení papoušci. 

Karla Halabicová 

 

 

Pečení vánočky 

V rámci Pracovních činností si žáci 6. a 7. třídy 
vyzkoušeli pečení vánoční vánočky, která o 

Vánocích nesmí chybět na žádném stole. 
Během pečení si žáci trénovali pletení vánočky 

na keramické hlíně. Vánočka se povedla, 
provoněla celou školu a všem moc chutnala. 

Jana Maršíková 

 

   

 

 



Bruslení 

Dne 4. 12. 2015 žáci prvního stupně navštívili kluziště na Dolním náměstí a 

náramně si to užili, kdo bruslit neuměl, už umí, a kdo uměl, umí ještě lépe.  

Žáci drželi po celou dobu paní učitelku na 

nohou/bruslích. 

Pečení perníčků 

Ani 3. třída se nenechala zahanbit a pustila se 

do pečení perníčků. Těsta jsme měli tolik, že 

ani 2 hodiny nestačily na zpracování vší té 

dobroty. Činnost děti moc bavila, i kluci 

předvedli své kulinářské dovednosti. Perníků 

jsme měli zhruba 4 velké mísy, jejichž obsah se rapidně snižoval a vánočního 

jarmarku už se nedožil.            Jana Hermanová 

 

 



Vánoční představení 

Dne 16. 12. se zúčastnila 3. třída předvánočního programu, který zaštiťovala 

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Olomouci. Nejprve si žáci zopakovali a 

rozšířili své znalosti při diskusi u prezentace, dále jsme zhlédli pěkné divadlo, ve 

kterém nás provázeli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, a nakonec jsme se 

vydali k varhanám v kostele sv. Mořice, kde nás čekal varhaník. Ukázal nám, jak 

varhany fungují, a pěkné dopoledne jsme završili známými koledami. Mile jsme 

ho potěšili, kolik koled umíme, a už jsme spěchali do školy na oběd. 

Jana Hermanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL: KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 
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