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ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2016 

 

První školní den 

A najednou...bylo to tady!!!! 1. září 2016. Pro 39 prvňáčků naší školy to 

byl den D....Okamžik, který prožívá obvykle nejen žáček-školáček, ale celá široká 

rodina. Úsměvy i nervozita...vzduch naplněný očekáváním....pláč naštěstí nikde. 

Nové třídy připravené pro hosty...žáky i rodiče, spolu s paní učitelkou, která se 

těšila na všechny své svěřence. První pohledy a sbližování...tak se dá stručně 

charakterizovat první den ve škole. Nové to bylo pro každého....a co dnes sdělili 

o svém dnu samotní prvňáčci? 

 

Lukáč Michal 1.A: Měl jsem 

zrovna narozeniny. Do školy 

jsem se moc těšil-pro paní 

učitelku jsem nesl čokoládu 

a v Tescu jsem dostal i dort. 

Bylo to prostě fajn. Těším 

se hlavně na tělocvik. Baví 

mě i výtvarka a pracovní 

činnosti. 

 

Natálie Zapletalová 1.B: 

Mám z prvního dne opravdu 

dobré zážitky. Co bylo 

dobré? Focení s paní 

učitelkou. A těším se na 2. 

třídu....  

 

Září je pro prvňáčky měsícem zvykání - nové prostředí, spolužáci, paní 

učitelka, nová pravidla... je toho spousta, co se musí nově všichni naučit...a 

nejvíce-respektovat sebe i 

ostatní...úkol nesnadný, ale 

ne nezvládnutelný. Obě paní 

učitelky se s úsměvem těší 

na své nové žáčky a 

vymýšlejí, jak naučit co 

nejlépe a zábavnou formou. 

Doufají, že prvotní nadšení 

neopadne a děti budou i 

nadále navštěvovat školu, 

do které se budou stále 

těšit. 

 

Jana Chalupová Hlávková, 

Denisa Urbášková 

 

 

 



Dopoledne s rádiem Junior 

 Dne 4. října se 4. třída zúčastnila na Pevnosti poznání v Olomouci akce 
"Dopoledne s rádiem Junior" pořádané Českým rozhlasem Praha. Rádio Junior je 
jediné živé rádio pro děti. 

Ráno jsme se probudili do typicky podzimního dne, kdy bylo chladno a deštivo, 
ale my jsme si užívali pěkně v teploučku dopoledne plné hudby, pohybu a 

písniček.  

 Moderátorka nás nejprve pěkně přivítala a program zahájila písničkou 
"Skoky, běhy, plavání - náladu mi zachrání". Některá děvčata předcvičovala na 
pódiu s moderátorkou a my ostatní v hledišti jsme po nich opakovali a tančili s 

nimi. Další písnička byla "Šelma kočkovitá - Píseň pro levharta". Opět byly 
některé děti tancovat na jevišti. 

 Pak následovala popletená pohádka "Červená karkulka". Moderátorka 
vyprávěla pohádku a děti ji opravovaly (např. O zelené karkulce). Po této 

pohybové části se děti dozvěděly, jak se dělá rozhlasová pohádka. Další 
moderátorka předváděla předměty, které se používají k napodobení určitého 

zvuku a také nás se zavřenýma očima nechala hádat, co právě slyšíme. Pořad byl 
ukončen pěknou písničkou. Vystupující děti byly odměněny drobným dárkem. 

 Chtěla bych moc poděkovat pořadatelům za příjemně strávené dopoledne, 
které bylo pro děti nejen zábavné, ale také poučné. 

        Leona Zábojová 

 



 Dobytí pevnosti Svatoplukova 
 

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 měli 
žáci prvních tříd nesnadnou úlohu. 

Čekalo je tzv. „Dobytí pevnosti 
Svatoplukova“.  Spolu s paními 

učitelkami třídními – Janou Chalupovou 
a Denisou Urbáškovou a paní 
vychovatelkou Kristýnou Křupalovou 

jsme se sešli úderem 18. hodiny 
v parku před školou. 

Po odložení spacích věcí a 
dobrotek jsme všichni vytáhli baterky a 
vyšli vstříc tmě a třem stanovištím 

plných dobrodružství. Žáci plnili na 
stanovištích zkoušky (spolupráce, odvahy a rychlosti) ve skupinkách po čtyřech 

(vždy 2 žáci z 1. A a 2 žáci z 1. B). Za každou splněnou zkoušku děti získávaly 
klíče. Protože se všem skupinám podařilo získat všechny klíče v daném časovém 
limitu, dveře pevnosti se odemkly a žáci museli projít dalšími zkouškami 

(kreativity, síly a statečnosti) uvnitř budovy. Jejich úkolem bylo tentokrát 
vyzískat za splnění zkoušek na stanovišti části mapy, která je zavedla až k Otci 

Furovi. Ten na žáky čekal na místě nejtemnějším s hádankou, která nebyla vůbec 
snadná. Všichni prvňáčci ji však s přehledem 

vyřešili a po složení správné odpovědi byly 
děti po skupinkách vpuštěny do „pokladnice“, 
kde na ně čekala odměna nejzaslouženější – 

honosná večeře i s horkou pizzou.  
  Po hodování jsme si nachystali 

sparťanské ležení v krásně vyhřáté tělocvičně 
a během vyprávění pohádky a zpěvu 
ukolébavek se postupně propadali do říše snů.  

Ráno jsme zahájili opět sladkou snídaní, 
na kterou byli pozváni i rodiče – tvůrci všech 

skvělých dobrot, za které moc děkujeme.  
Myslím si, že můžu jménem všech účastníků Dobytí pevnosti Svatoplukova 

říct, že se nám akce vydařila. Radost v dětských očích, plná bříška dobrot a 

stmelení kamarádských vztahů v obou třídách je pro nás paní učitelky znamením 
správně prožitého času. 

Nemalý dík patří touto cestou i panu 
Karlovi Chalupovi a Přemyslu Hlávkovi, bez 
jejichž vydatné pomoci bychom se neobešli a 

pizzerii Bystřička za dobrou večeři. 
V neposlední řadě děkujeme všem našim 

rodičům, kteří nás podporují a zvládli se na 
tuto akci připravit v rekordním čase  A 

největší dík patří našim prvňáčkům, za to, že 
už znají svou školu jako své boty a my moc 
doufáme, že i další školní zážitky budou jen a 

jen pozitivní a budou na ně vzpomínat v duchu 
věty jednoho účastníka:  „Paní učitelky, já bych 

chtěl spát ve škole každou noc!“         Tým otce Fura 



Halloweenské tvoření 

ve Svíčkárně Rodas 

V pátek 14. října jsme s 

žáky 7. a 8. třídy navštívili 

Svíčkárnu, mydlárnu a 

kosmetiku Rodas v Olomouci. 

Čekalo nás zde Halloweenské 

tvoření. Děti si vyrobily 

dárečky pro své blízké. 

Odlévali jsme dýňové zápichy, 

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. Na závěr 

každý z nás obdržel svícen z litého 

kamene jako poděkování za 

návštěvu. 

 Karla Halabicová 

 

 

 

 

 



Soutěž „O nejhezčí dekoraci z dýní“ 

 A je tady Halloween. Tento typicky americký a velmi oblíbený svátek 
hlavně mezi dětmi se téměř natrvalo usídlil i u nás. Lidé si jej často spojují s 
představou duchů, čarodějnic, pavouků, netopýrů, ale také krásných buclatých 

dýní, vyřezaných do nejrůznějších tvarů, které zkrášlují prostor před domy, 
okny, ale i výlohy obchodů. 

 Na naší škole se už 
tradičně konala soutěž „O 

nejhezčí dekoraci z dýní.“ 
Nejinak tomu bylo i v tomto 

školním roce, kdy probíhala 
ve dnech 13. - 20. října. Při 
této soutěži se nekladou 

meze fantazii ani kreativitě. 
Letos se sešly opravdu 

unikátní kousky, které 
nepostrádaly nápad, 
originalitu a půvab.  

 Dne 21. 10. odborná 

porota složená ze zástupců žáků i pedagogů zkoumala, posuzovala a hodnotila 
vskutku nádherné dýně. Při spojení skvělého návrhu, tvořivých ručiček a umu 
byla báječná dekorace na světě. Proto také bylo velmi těžké vybrat tu nejhezčí. 

 Všem zúčastněným bych chtěla moc poděkovat, že si našli čas a k 
nelehkému úkolu přistoupili zodpovědně a s nadšením. Věřím, že si děti své 

dýňové výtvory odnesly a ozdobily jimi své domovy až do halloweenské noci.
  

 Have a nice Halloween!!!     Leona Zábojová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ: 

 

1. místo: Marek a Patrik Vévodovi   3. třída 

2. místo: Anna Julie Wittmannová  3. třída 

3. místo: Gábinka Mazurová   4. třída 

 

4. místo: Danča Kubíková    2. třída 

5. místo: Adámek Pospíšil    1. B  

  Kubík Uherek    2. třída 

  Nikolka Školová    5. třída 

  Martinka Mazurová    6. třída 

6. místo: Valinka Kočířová    2. třída 

7. místo:  Matyáš Franek    6. třída 

8. místo: Míša Goč     2. třída 

 

Pěkné výrobky z dýní dále přinesli: 

Eliška Michalcová 1. A 

Kryštof Kilkovský 1. B  

Honzík Chrástecký 1. A 

Vojtíšek Čadil 1. A  

Štěpán Chytil 1. B  

Ester Bubenová 4. třída 

Agátka Dusíková 1. B  

Nela Peňázová 5. třída 

Laura Kunce  4. třída 

Maruška Kovářová 4. třída 

Karolínka Školová 3. třída 

Helenka Školová 1. B  

Ellinka Doležalová 4. třída 

Lukáš Londin 2. třída 

Sofinka Dosedlová 1. B  

Eliška Honsová 1. B  

Šimon Hons  4. třída 

Ema Kohoutková 2. třída  

Patrik Jílek  3. třída 

Martina Mazurová 6. třída 

Kuba Gregovský 4. třída 

+ kolektiv žáků  5. třídy 

 



Legiovlak 
 
 Dne 17. října jsme navštívili unikátní Legiovlak, který přibližuje život 

československých legionářů v Rusku. Ve dvanácti vagónech jsme si udělali 

představu, v čem se desetitisíce vojáků přepravovaly v letech 1918-1920 po 

transsibiřské magistrále. Celá souprava obsahuje vozy polní pošty, zdravotní, 

filmové, obrněné, prodejní, kovářské či krejčovské.  

 Náš průvodce byl mladý 

nadšenec v dobové uniformě, který 

nám pověděl mnoho zajímavostí o 

československých legiích i o 1. světové 

válce. 

 Iniciátor celého projektu 

Legiovlaku je Olomoučan a předseda 

Československé obce legionářské Milan 

Žuffa-Kunčo. 

 Exkurze se nám velmi líbila a 

zakončili jsme ji společnou fotografií. 

Lada Hradilíková 

 

 

 

 

 



Hvězdárna Prostějov 
 

Dne 25. 10. navštívili žáci 6. a 7. 
třídy hvězdárnu v Prostějově. 

Cestovali jsme Sluneční soustavou v 
doprovodu hvězdáře pana Trutnovského. 
Povídání s promítáním i s pokusy padání 

věcí na Zemi a na Měsíci proběhlo v 
přednáškovém sále. Další částí programu 

bylo pozorování Slunce z dalekohledu. 
Protože byla zatažená obloha, prohlédli 
jsme si aspoň kopuli hvězdárny a 

dalekohledy.  
Hvězdárnu je možné navštívit i soukromě večer,  pozorování planet a 

vzdálených galaxií je lákavé a jsme všichni srdečně zváni. 

Jana Maršíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampionový průvod 

V pondělí 31. října 2016 jsme si slavnostně připomněli vznik 

Československa, uctili padlé při příležitosti svátku všech svatých a v ruce 

s lampionem prošli Řepčínem za doprovodu kapely Věrovanka. Průvodu se 

zúčastnilo mnoho lidí se světýlky, a tak jsme zažili neopakovatelnou podzimní 

atmosféru. 

Karla Halabicová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 1. čísla: 31. října 2016 


