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Den Evropy 

Už třetím rokem se 5. května 

účastníme této akce na 

Horním náměstí. Paní učitelka 

Maršíková se šestou třídou 

letos prezentovali Nizozemí. 

Na velké nástěnce se 

postupně shromažďovaly 

materiály o této zemi. Kdo 

mohl, přiložil pomocnou 

ruku. Snažili jsme se, aby náš 

stánek podal návštěvníkům 

ucelený pohled na tento stát. 
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Vídeň 

Sedmého května se zájemci z  3. – 9. třídy zúčastnili 

zahraničního zájezdu do Vídně. V dopoledních hodinách 

jsme si prohlédli historickou část metropole – Maria – 

Theresienplatze, Hofburg, Kohlmarkt, Graben, Stephaus 

dom, Kapuzinez grunt, Stratsoper a krásně rozkvetlé 

zahrady.  Odpoledne nás čekala nejprve návštěva 

výstředních Hundertwasserových domů a poté již vy - 

toužený cíl cesty – vídeňský Prater. Za nádherného počasí jsme mohli využít nabídky více než 

200 atrakcí. Na zpáteční cestě jsme projížděli i moderní částí Vídně – UNO City, jejíž 

dominantou je Donauturm. Zájezd se nám velmi líbil a těšíme se, co nás bude čekat příště.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
D. Voltnerová 



Oslavy   Dne vítězství 

Vzhledem k tomu, že před 

naší školou v parku stojí 

pomník obětem 2. světové 

války, mají žáci naší školy 

příležitost vystoupit 

s krátkým programem při 

oslavách Dne vítězství.   

Letos jsme si připomněli  70. 

výročí od konce 2. světové 

války.  8. května v 9 hodin 

začalo  kladení věnců na 

pomník a poté přišli na řadu 

žáci naší školy. Letos se 

pietního aktu zúčastnili : Josef Goč, Michaela Heroldová, Klára Charvátová a Šárka 

Charvátová ze 4. třídy  a Oldřich Vrána a Viktorka Kuhnová z 5. třídy. Zazněly verše Karla 

Hynka Máchy, Jaroslava Seiferta a Josefa Václava Sládka. Všichni jmenovaní  žáci  si zaslouží 

pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.   

                                                                                                                                                                         Libuše Dvořáková 



 
Právní vědomí 

 
Jako každý rok, se i letos 15. 
května uskutečnila beseda pro 
žáky osmé a deváté třídy  
s názvem „ Právní vědomí  u 
dospívajících“. Besedu vedl 
sociální kurátor Mgr. Tomáš 
Kocman, který seznámil žáky 
s právním minimem vzhledem 
k patnáctému  roku věku 
dítěte, kdy se stáváme trestně 
odpovědnými. Besedovalo se 
o nejčastějších trestných 
činech mladistvých, rozdílech 
mezi opatřeními, ukládanými 
pachatelům mladším a starším patnácti let, o právech a povinnostech nezletilých v trestním 
řízení. 
 

                                                                              Věra Bombíková 

 

 

Den rodiny a Den matek 

Všichni  žáci  a  rodiče se  vždy těší na společné setkání  

v tělocvičně  školy.   Letos tento sváteční den připadl na 

čtvrtek 14. května. Žáci 1. - 5. třídy se naučili písničky, scénky, 

verše a tanečky.Programuváděli žáci 4. třídy: Klára 

Charvátová, Šárka 

Charvátová, Martina 

Mazurová, Michaela 

Heroldová a Josef 

Goč. 

Žáci 1. třídy si 

připravili píseň  Káča 

našla ptáče. Druháčci 

zazpívali jihočeskou 



lidovou Kdyby tady byla taková panenka. Společné 

vystoupení 1. a 2. třídy bylo ve znamení  rytmů z džungle, 

vyslechli jsme píseň Čoko,banana. Třetí třída vystoupila s 

písničkou  pro maminku.     Čtvrtá třída se předvedla s písní  

Svítí slunce svítí a s učivem vlastivědy schovaného do 

vtipných inzerátů.  Školní družina tančila na píseň Buchet je 

spousta z pohádky Kouzla králů.  Žáci Hudebního kroužku si 

vybrali hanácké písně  Dalekášeroká je cesta po Holomoc a 

Za horama svitá.  Sólové básně  zarecitovali Klára  ze 4. třídy 

a  Olda z 5. třídy. Nechyběla ani hra na hudební nástroje.  Na 

klavír zabrnkala děvčátka Anička a Hanička z 1. třídy a zvuk flétny se ozýval  od Viktorky z 5. 

třídy.  Na závěr zazněla píseň od Zdeňka Svěráka a Jaroslava  Uhlíře  Kluci, kluci s klukama, 

která rozezpívala nejen všechny účinkující, ale i publikum.                                                 

 Odpoledne se vydařilo,  všichni odcházeli domů se sváteční náladou.                            L. Dvořáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola v přírodě 

V týdnu od 18. do 22. května 

proběhla oblíbená Škola 

v přírodě pro všechny žáky 

prvního stupně. Již tradičně 

jsme vyrazili do podhůří 

jesenických hor a prožili 

překrásný týden navzdory propršenému počasí. 

Školka a první až třetí třída se proměnila v piráty a 

celý týden zažívala dobrodružství, které vyvrcholilo 

pátečním hledáním pokladu a rozdáním pirátských 

odměn. Zároveň jsme stihli prochodit spoustu 

kilometrů po nejvyhlášenějších místech Jesenicka 

(Šerák, Lesní Bar, Petříkov a další) a zažili exkurzi do 

Ekofarmy v Branné, z níž odebírá mléko i 

olomoucká OLMA. Po týdnu prožitém 

v Ostružné, jsme se vrátili s úsměvem a 

energií na poslední měsíc a kousek 

školních dní před prázdninami. S sebou 

jsme si přivezli vzpomínky nejen na 

rozlučkovou diskotéku, koupání 

v bazénu, jízdu vlakem, večerní táborák, 

ale především prožitý společný čas s p. 

učitelkami a dováděním se spolužáky. A 

aby ty vzpomínky byly pořád živé a vydržely nám, paní učitelka Urbášková z nich vyrobila video, které 

si může kdokoliv prohlédnout na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=Nrec4rKU-ic 

 

 

 

 

 

 

                K. Křupalová 



Pevnost poznání 5. 6. 2015 

Navštívili jsme interaktivní výuku chemie s žáky 8. a 9. třídy. Žáci se převtělili za kriminalisty  

a šli po stopách růžového pantera. Mohli si vyzkoušet stěr otisků prstů přímo na místě činu a 

také rozpoznat jemné nuance svých a spolužákových otisků prstů. Vzájemně si hledali 

markanty a předbíhali se , kdo má vzácnější. Druhou částí byly sporty pro postižené osoby. 

Žáci si mohli vyzkoušet monoski, sledge hokejistické vybavení, sportovní vozíky.  Vyzkoušeli si 

různé hry a pomůcky pro zrakově 

postižené , které jim zpříjemňují život. 

 Poznali rehabilitační pomůcky a získali  

další zajímavosti. Žáci byli nadšeni 

formou výuky, ale hlavně tím, že se 

„vyřádili“ v tělocvičně, i když trošku 

jinak. 

 

                         I.   Kohoutková  



Jedeme na výlet 

V pondělí 8. června přijely ke škole dva 

autobusy a zájemci z první až deváté třídy 

se  vydali na sever. Po krátké přestávce u 

benzinové pumpy jsme dorazili do cíle naší 

cesty - ostravské zoologické zahrady. 

Velkým lákadlem pro návštěvníky je 

otevření nového pavilonu a chov slonů. 

Všichni jsme v televizi sledovali marný boj 

za záchranu malého slůněte. 

 

Po celé ZOO byla spousta lákadel v podobě občerstvení a zábavy, která jsme nenechávali bez 

povšimnutí.  

 Mohli jsme si sáhnout i na živá zvířata. 



Mohli jsme si sáhnout i na živá domácí zvířátka. 

 

Cestou jsme si přečetli spoustu informací  na tabulích a prohlédli si i pěkné dřevěné plastiky 

zvířat. 

 

Největší úspěch u těch nejmenších dětí měl obchůdek se suvenýry. Domů jsme se vrátili 

kolem 16 hodiny. 

 

 

 

 

 

 

                                   D. Vičarová 



Tradiční řízky doplnil ovocný košíček. 

 Den dětí 

Společná akce naší MŠ a základní školy 11. června na školní zahradě. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Školní družina si připravila krátké vystoupení. 

Hudební doprovod zajistila kapela z DD. 

Nezbyl ani jeden párek v rohlíku. 

Nechyběla nabídka nealkoholických nápojů. 



                                                                                               

Na deseti stanovištích bylo stále rušno 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pomáhali i starší spolužáci. 

Na stanovištích bylo stále rušno. 

D. Vičarová 



Vlastivědná vycházka Olomoucí s kočičkou Olou 

Žáci 4. třídy se v pátek 12. 6. 2015 zúčastnili zajímavé akce pořádané 

odborem školství Magistrátu města Olomouce. Před informačním 

centrem na Horním náměstí na ně čekala milá průvodkyně, která je 

provedla po náměstí, zhlédli hlavní pamětihodnosti. Vrcholem byl 

výstup na radniční věž a výhled z ní.                                 V. Hlaváčková 

 

Orientační běh 

Žáci šesté a osmé třídy se ve čtvrtek 25. června zúčastnili závodu v orientačním běhu, který 

se  konal na Kopečku v lesním prostoru vedle ZOO.  Po seznámení s mapou a trasou běhu se 

dvojice vydaly na 1.5 km dlouhou trať, na které je čekalo 7 čipových kontrol. Nejúspěšnější 

dvojicí se stali Zbyněk Halas a Matěj Nejeschleba s výborným časem pod 10 minut. Za svůj 

výkon obdrželi hodnotné ceny. Pochvala samozřejmě náleží i všem zúčastněným 

závodníkům.                                                                                                                                               V. Hanusová 

 

 

 



             JINEJ GANG 

 
 

Střední školy s maturitou: Skácel 

Miroslav, Smékalová Simona, Spilka 

Adam, Šmerdová Kristýna 

Střední odborné učiliště: Marek Jakub, 

Bunček Matěj, Klímková Markéta, 

Peřinová Tereza, Svoboda Daniel, 

Šimková Kateřina, Šolc Viktor, 

Tomečková Jana 

 
2006 - 2015 



Poslední zvonění 

Je to k neuvěření, že nám to tak uteklo, ten čilý ruch, to dění, to 

krásné školní divadlo. 

 

   

 

 

 

 

 

Helena Heinzová je na naší 

škole od roku 2008, věnovala 

se hlavně 1. a 2. třídě. 

Dana Vičarová, učila 20 let 

český jazyk a výchovu 

k občanství na 2. stupni . 

 

Libuše Dvořáková zde strávila 

21 let v 3. – 5. třídě. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 1. září, odpočinutí a plní elánu, opět do školních         

lavic. 

Pěkné     

prázdniny ! 


