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BŘEZEN/DUBEN 2016 

 

Exkurze SPŠP 

Žáci 8. a 9. třídy navštívili v rámci pracovních činností SPŠ strojnickou 

v Olomouci, aby si vyzkoušeli práci ve školních dílnách. Seznámili se s frézkou, 

soustruhem – vyzkoušeli si jednoduché pracovní operace. Část žáků pracovala 

v kovárně, kde si vyrobili ze železa malé podkovičky. Za 14 dní se uskuteční celá 

akce ještě jednou, kdy se žáci vystřídají ve svých činnostech.  Tato praktická 

exkurze je zaměřena na volbu povolání, aby žáci neměli obavy hlásit se při 

výběru střední školy na technické obory, jejichž absolventů je v současné době 

na trhu práce stále nedostatek. 

Věra Bombíková 

 

 

 

 

 



FOR MODEL 2016 

Žáci 3. a 4. třídy navštívili letos 11. 3. výstavu For Model 

na výstavišti Flora Olomouc. Modelářská část výstavy 
zahrnovala expozice historických bitevních lodí, letadel, 
ponorek, automobilů, železniční i bojové techniky. Přímo 

v akci se návštěvníkům předvedly dálkově ovládané RC 
nákladní automobily, letadla, vrtulníky, coptry a také 

lodní modely v instalovaném bazénku. Součástí expozice 
v pavilonu E byly rovněž pohyblivé vláčky, i ty 
historické, včetně kouzelných mašin z Divokého západu. 

V pavilonu A vystavovali sběratelé své vzácné a bohaté kolekce medailí, ale i 

roubených chalup, puků či zápalek. V 

numismatické sekci byly k vidění 
bankovky z celého světa. Děti byly z této 
akce nadšené a doporučují ji všem i příští 
rok. 

Věra Bombíková 

                                              
    

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 



RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Ve středu 16. března 2016 proběhla u nás ve škole v knihovně recitační soutěž 

ve dvou kategoriích. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. 

Karla Halabicová 

I. kategorie  (1. - 3. třída) 

 

1. místo:  

Anna Wittmannová (2. třída) 

2. místo:  

Agáta Rakovičová (2. třída) 

3. místo: 

Šimon Byrtus (1. třída) 

Ella Doležalová (3. třída) 

 

 

 

II. kategorie (4. – 6. třída) 

 

1. místo:  

Martina Mazurová 

   5. třída 

2. místo: 

 Agáta Danczi 

     5. třída 

3. místo: 

 Denisa Přikrylová 6. třída    

Aneta Čihánková 4. třída 

 

Výroba králíkáren 
v pracovních činnostech 

Jaro – nejkrásnější období roku 

přivítali žáci 5. třídy výrobou 

kartonových králíkáren, včetně 

králíčků i pletiva. Jejich výtvory si 

můžete prohlédnout ve vstupní 

hale, ale pozor! Nekrmit!  

A jeden chlupáček nám dokonce 

utekl, najdete ho na fotografii?  

Věra Hlaváčková 



Den podle Ámose 
 

Ve středu 23. března proběhl na naší škole už posedmé 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 Matematiku 

hrou, Taneční hodinu street dance, „Kuna nese nanuk“ aneb čeština jinak, Hravá 

angličtina, Pexeso, Opičí dráha, Rozložení a sestavení PC, Deskové hry, 

Antistresové omalovánky, Chemické a fyzikální pokusy a další. 

Karla Halabicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EKO - projekt 
 

Ve dnech 30. 3. -6. 4. 2016 probíhala na naší škole putovní výstava „Máme na 

výběr“. Tento ekologický projekt nám poskytla Střední škola gastronomie a 

služeb Přerov, Šířava7, jmenovitě Mgr. Hana Budská a Mgr. Věra Kouřilová. 

Pestrost témat i náročnosti umožnila všem třídám účastnit se ekologicky 

zaměřené aktivity, kde každý žák získal nové poznatky a povědomí o tématech: 

kácení lesů, vymírání druhů, nedostatek vody, nadbytek odpadů. Poutavě 

zpracovaná tématika ekologie 

se dotkla všech účastníků i 

jejich pedagogů. Jistě vám 

budou děti i doma vyprávět, co 

nového se dozvěděli. 

Jana Chalupová Hlávková 
 

 

 

Volba povolání – Letiště Olomouc 

Koncem března se vydala 2. třída s paní učitelkou a paní asistentkou na letiště.  

V rámci tématu "volba povolání" šli zjistit, jak vypadá profese letového 
dispečera. Děti se podívaly na letouny, prošli hangáry, sedli si do létajícího stroje 

a na pár vteřin se stali letci. 

Touto formou děkujeme 
tatínkovi Agátky Rakovičové za 

skvělé vedení a čas, který 
žákům věnoval. Téma volby 

povolání bylo řešeno i dále, kdy 
si všichni žáci připravili krátký 
vstup do hodiny, kde 

představili práci jednoho z 
rodičů. Celý projekt byl báječný 

a moc děkuji všem za 
spolupráci. 

Jana Chalupová Hlávková, 

Lucie Třaskalíková 
 

http://mgr.bc.hana/


 

 

Ovoce a zelenina do škol 

 V týdnu od 4. - 8. dubna 2016 proběhl na naší škole projekt "Ovoce a 

zelenina do škol", do kterého byl zapojen první stupeň. U nás byl projekt 

realizován pod názvem Ovoce do škol, jelikož jsme obdrželi tzv. Ochutnávkový 

koš s ovocem. V průběhu celého týdne jsme tedy ochutnávali ve svých třídách 

nebo ve cvičné kuchyňce celou škálu tuzemského a exotického ovoce. Během 

ochutnávky jsme žákům sdělovali určité podrobnosti o konkrétním druhu ovoce, 

prospěšnosti konzumace ovoce či možnostech přípravy exotických druhů k jídlu. 

Děti sdělovaly, zda jim ovoce chutná či nikoliv, jestli se již s určitým druhem 

ovoce setkaly. Někteří žáci je viděli či ochutnali poprvé. Celá akce byla velmi 

úspěšná, u dětí vyvolala ochutnávka nadšení, neboť nakrájené kousky ovoce z 

talířů a mís mizely a děti si 

pochvalovaly, že jim chutnalo a 

byly rády, že příjemně prožily 

jednu hodinu dopoledního 

vyučování. Chtěla bych moc 

poděkovat organizátorům 

projektu za výborný nápad, 

nám všem učitelům za jeho 

realizaci a také vedení školy za 

umožnění zapojit se do tak 

prospěšné akce.   

    

        Leona Zábojová 



Anglické divadlo 

I ve 2. pololetí jsme navštívili divadelní představení v rámci netradiční výuky 

anglického jazyka. Hru připravilo „Domino Theater“ z Brna. Tentokrát si herci, 

složení ze studentů gymnázia, připravili hru My family and other animals     

(O mé rodině a jiné zvířeně) na motivy knihy britského spisovatele Geralda 

Durrella. Děj příběhu se odehrával na řeckém ostrově Korfu, kde autor strávil se 

svou rodinou dětství, na které vzpomíná s humornou nadsázkou. Ve svých 

epizodách si vzal na mušku svou matku, sestru Margo a bratry Leslieho a Larryho 

a jejich postoj ke 

zvířatům, které malý 

chlapec povýšil rovněž 

na členy rodiny. 

Představení bylo vtipné 

a pro žáky srozumitelné. 

Věřím, že se našim 

žákům představení líbilo 

a bylo užitečné pro 

jejich zdokonalování 

anglického jazyka. 

Vladimíra Hanusová 

 

 

Cyklistický výlet do Litovelského Pomoraví 

V pondělí 18. 4. 2016 vyjela 5. třída s p. uč. Maršíkovou a p. uč. Hlaváčkovou na 

cyklistický výlet do Litovelského Pomoraví. 

Před výjezdem jsme si připomněli Den Země 22. 4. Tento den připomíná nutnost 

chránit planetu Zemi, a proto byla naším cílem chráněná krajinná oblast.  

Vyjeli jsme od školy po cyklistické stezce přes Horku na Moravě na Loveckou 

chatu. Zde jsme absolvovali jízdu zručnosti. Všichni úspěšně projeli trasu, 

nejlepší časy měli Martinka Mazurová a Patrik Dědič. Vyhodnotili jsme své 

znalosti o krajině Litovelského Pomoraví, které jsme získali během cesty 

z naučných tabulí. Dále nás čekal odpočinek, občerstvení a hry. 

Celý výlet se vydařil i díky tomu, že nám přálo počasí.  

Jana Maršíková 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den zdraví 

Netřeba se zmiňovat o významu 

zdraví pro člověka. Den zdraví 

v kalendáři připadá na 7. dubna. Na 

naší škole tento svátek pravidelně 

slavíme, letos se akce konala 

v pátek 15. dubna.  Žáci si přinesli 

do školy zdravé svačinky 

sestávající se z celozrnného pečiva, 

zeleniny a neslazeného nápoje.                                                                                                                                                                 

Ke zdravému životu patří pohyb, 

proto se v tělocvičně konal turnaj ve florbalu. Vybraní hráči od 1. do 5. třídy 

byli rozděleni do družstev, která se mezi sebou utkala. Boj byl napínavý a všichni 

povzbuzovali své spolužáky hlasitým skandováním. Zvítězilo družstvo: Patrik 

Dědič, Kamil Petr, Oliver Kubáček, Hanka Introvič a Valinka Kočířová.  

Vítězná trofej – mísa jahod a jogurtový nápoj byla sladkou odměnou pro vítěze. 

Svou obětavostí a zápalem pro hru na sebe upozornil Martin Kadláček z 1. 

třídy, který byl vyhlášen a odměněn jako nejaktivnější hráč turnaje.             

Věra Hlaváčková 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 



Kroužek angličtiny 

Kroužek angličtina je zájmový a chodí do 
něj čím dál více dětiček. Děti zpívají a tvoří, 

seznamují se s novými slůvky netradičními 
metodami. Moc prosím rodiče žáčků 
angličtiny, aby nezapomínali ve středu 

dávat dětem s sebou sešit!!! 

Jana Chalupová Hlávková 

 

 
 

 

Armáda ČR 

Dne 25. dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy s podplukovníkem Armády 

ČR v záloze a válečným veteránem Jaroslavem Kulíškem. V 1. části besedy 

hovořil Ing. Kulíšek o misích OSN, v nichž sloužilo 3500 našich příslušníků. 

Mírové síly OSN obdržely v roce 1988 Nobelovu cenu míru. Dne 29. května je 

Mezinárodní dnem mírových sil 

OSN. Pplk Kulíšek se osobně 

účastnil mise OSN v Gruzii, do 

níž bylo zapojeno 135 voj. 

pozorovatelů z 32 zemí světa. 

Ve 2. části besedy seznámil 

Ing. Kulíšek žáky s historií naší 

armády, která je od roku 2005 

plně profesionální. Zvláštní 

pozornost věnoval významu 

čsl. legií. Z besedy si žáci 

odnesli nejen spoustu cenných 

informací, ale i zajímavých 

letáků a časopisů s voj. 

tématikou.      Dana Voltnerová 



Jeden za všechny, všichni za stůl 

Dne 25. dubna se na naší škole konala road-show ve 

spolupráci s Českým olympijským výborem a 

profesionálními trenéry z klubů stolního tenisu. 

Hlavním cílem letošního projektu je vznik 

kroužků stolního tenisu přímo na naší škole pro 

nejmenší děti z prvního stupně. Kroužek je 

podporován blízkým klubem stolního tenisu a 

povede jej zkušený trenér. Snahou je zvýšení 

aktivního zájmu dětí o ping-pong. 

Karla Halabicová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technika Ebru 
 

Dne 28. 4. 2016 v naší škole barvily 

děti 1. - 4. třídy trička tureckými 

barvami. Technika EBRU je 

jednoduchá, přitom výsledky byly 

úžasné. Každé dítko samo vytvořilo 

vzor, který je zároveň originálem. 

Trička s námi pojedou do školy 

v přírodě, kde budou dělat parádu 

na svých tvůrcích. Jednoduchost a 

zároveň jedinečnost této techniky 

okouzlila všechny. 

Jana Chalupová Hlávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čarodějnice 

 

Ani třetí třída paní učitelky Jany Hermanové na čarodějnice nezahálela. Do školy 

jsme přišli  vybaveni těmi nejlepšími modely. Plnili jsme spoustu čarodějnických 

úkolů - zpívalo se, pekly se "pařáty", na které se všichni po obědě vrhli a den 

jsme zakončili úspěšným složením magických zkoušek celé třídy. Každý mladý 

čaroděj dostal svůj diplom a dál sbíral síly na odpolední sabat na hřišti.  

Jana Hermanová 
 



 

Výtvarná výchova 
 

Žáci 8. třídy se také věnovali čarodějným tématům v rámci volné malby. 

Nejzdařilejší výtvory měly Lada Hradilíková a Kristýna Šimková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pálení čarodějnic 
 
V pátek 29. 4. proběhl už 4. 

ročník oblíbené akce Pálení 

čarodějnic, kterou naše škola 

pořádá ve spolupráci s KMČ 

Řepčín. 

Pro děti bylo nachystáno 6 

čarodějných stanovišť, po 

jejichž absolvování mohly získat 

drobný dáreček a buřtík.  

Letos se akce zúčastnilo přes 200 dětí. 

Lea Kopecká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 4. čísla: 30. dubna 2016 


