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KVĚTEN/ČERVEN 2016 

 

Besídka ke Dni matek 

Dne 5. 5. 2016 v 17 hodin 

jsme společně s rodiči oslavili 

den matek, tatínků a rodiny. 

Třídní učitelky 1. stupně spolu 

s dětmi přichystali rodičům a 

blízkým vystoupení plné lásky, 

básní, písní, tanců… Hodinové 

setkání bylo plné dojetí, 

potlesku a spokojenosti. 

Námaha všech se vyplatila a my 

můžeme říci, že akce byla 

mimořádně zdařilá. 

Jana Chalupová Hlávková 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda právní vědomí 

Každoročně zveme ke konci 

školního roku do školy kurátora pro 

mládež, aby seznámil žáky 8. a 9. 

třídy s právním minimem vzhledem 

k 15 roku věku dítěte, kdy se 

stáváme trestně zodpovědnými. 

I letos nás navštívil 5. května 

Mgr. Tomáš Kocman a seznámil žáky 

s nejčastějšími trestnými činy, jichž 

se mladiství dopouštějí, vysvětlil pojem mladistvý a nezletilý a také mylné názory 

v oblasti trestního jednání mladistvých a nezletilých a možné důsledky, které 

z tohoto protiprávního jednání vyplývají. 

Věra Bombíková 

Vybíjená - 5. třídy 

Žáci pátých a čtvrtých tříd se zúčastnili turnaje ve vybíjené 6. 5. 2016, 

zahráli si 4 zápasy plné emocí a nadšení, získali nové zkušenosti a naději do 

dalších let. Ve skupině skončili pátí. 

Iva Kohoutková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Květnový pietní akt 

Dne 8. 5. se Řepčínský školní sbor opět činil při pietním aktu. Před školou 

nás přivítali zastupitelé městské části Řepčín spolu s vojáky a veterány, abychom 

společně uctili památku padlým vojákům ze 2. světové války. Zazpívali jsme 

písně Zpívejme si, zpívejme a Přání, kterými jsme všem účastníkům připomněli 

důležitost přátelství a dobré chování k druhým. Chválím tímto děvčátka: Gabrielu 

Mazurovou, Annu Wittmanovou, Emu Kohoutkovou, Natálii Hozovu, Martinu 

Mazurovou a Marii Mišurcovou.  

Jana Hermanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Evropy 

V úterý 10. května proběhla na Horním náměstí akce Den Evropy. Ačkoliv 

je tento den oficiálně určen na květen devátý, tato akce se uskutečnila den poté. 

Podílelo se na ní třiadvacet základních a středních škol z Olomouce i okolí, které 

reprezentovaly jednotlivé státy Evropy. Naše škola měla tu čest zastupovat 

Dánsko. Přestože v EU se nachází dvacet osm států, škol bylo jen dvacet tři. Den 

byl zahájen přehlídkou vlajek a hymnou Evropské unie, hned potom vystoupila 

Belgie a po ní jsme přišli se svým 

vystoupením na řadu my, šlo o „Grónskou 

píseň“ Jaroslava Nohavici, v podání školního 

pěveckého kroužku. Kolem jedné hodiny se 

konal orientační běh, kterého se někteří 

z nás zúčastnili. Ve čtyři hodiny pak 

proběhlo vyhlášení.  

Lada Hradilíková 



 

Projekt Motýli 

Dne 11. 5. jsme ve 2. třídě pracovali v projektu 

„MOTÝLI“. Děti kladly vajíčka na listy, jako housenky 

prolézali a lezli, kde bylo místo. Pak se po řádné svačině 

zakuklili do toaletního papíru. Pak z nich vznikli krásní 

motýli. Přelétali jsme z květu na květ a ve skupinách 

poznávali 6 druhů motýlů. Na závěr jsme si motýla 

vybarvili po svém a pak už jen letěli ze školy domů.  

Za krásný den 

děkuji dětem i paní asistentce Lucce, 

která pomáhala při přípravě tohoto 

zábavného projektu. 

Jana Chalupová Hlávková 

 

 



Skryto v krytu 

V neděli 22. 5. 2016 se žáci 

9. třídy zúčastnili zážitkové hry: 

Skryto v krytu. Jelikož jsme 

obsadili na Dnu Evropy 3. místo, 

dostali jsme tuto příležitost. 

Bohužel nemohu prozradit, co tam 

bylo, ale rozhodně to všem mohu 

doporučit. Bylo tam pět otázek a 

my uhádli dvě. Celé to bylo velmi 

zábavné a také pěkný adrenalin. 

Všem se nám to moc líbilo.  

Barbora Zavadilová 

 

 

 

 



Tolerance k odlišnostem 

Občanské sdružení OLLOVE navštívilo naší školu, aby žákům 8. a 9. tříd 

přiblížilo život lidí, kteří mohou být něčím odlišní. Ale naskýtá se otázka, co je 

NORMÁLNÍ? Od toho se odrazily Monika Bartošová a Šárka Novotná a začaly 

vysvětlovat normy, stereotypy a předsudky. Na videu mohli žáci vidět sexualitu 

pubescentů, kde normální byl vztah mezi ženami nebo jen muži a schovávali se 

heterosexuální dvojice.  

Žáci pracovali ve 

skupinách, zapojili 

se do debaty. 

Myslím, že nad tímto 

tématem přemýšleli 

a snad zarostlé 

stereotypy a normy 

nebudou tyto mladé 

lidi ovlivňovat do 

budoucna. Nebudou 

se bát říci svůj názor 

nebo opačný pohled 

na svět.  

       Iva Kohoutková 

 

Den požární bezpečnosti aneb „Pátek 13“ 

Tak se jmenovala preventivní akce, kterou uspořádal Hasičský záchranný 

sbor Olomouckého kraje na Požární stanici Olomouc pro žáky ZŠ a MŠ. Někteří 

žáci od 3. až po 9. třídu se této akce zúčastnili. Absolvovali překážkovou dráhu, 

vědomostní úkoly, kvízy a testy, mohli si vyzkoušet prostředky improvizované 

ochrany a prohlédnout hasičskou techniku. 



Pátek 13. každý vidí jako velice nebezpečný den. Hasičský sbor Olomouc 

se ovšem rozhodl, že zbaví děti strachu a uspořádal pro děti z MŠ i žáky ZŠ „Den 

požární bezpečnosti“. Děti si vyzkoušely vědomostní úkoly, kvízy a testy, a také 

absolvovaly speciální překážkovou dráhu s názvem „Nejtvrdší hasič přežije“. Ani 

třetí třída spolu s jinými z naší školy nemohla tuto výzvu nechat bez povšimnutí. 

Žáci nás skvěle reprezentovali mezi dalšími školami a náramně si tento den užili. 

Domů jsme si odnesli mnoho výherních cen a pomůcek. Návštěvu této akce vřele 

doporučujeme i do dalších let. 

Jana Hermanová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Titanic - Praha 

V pátek 13. května se vybraní žáci 5. - 9. třídy zúčastnili zájezdu do Prahy. 

Naším dopoledním cílem byla výstava TITANIC, která nás provedla osudy 

legendárního parníku a jeho pasažérů, ale i bouřlivým vývojem na počátku 20. 

století. Mohli jsme vidět řadu originálních artefaktů vytažených ze slavného vraku 

na dně oceánu. Díky dokonalé rekonstrukci kajut, strojovny nebo jídelny jsme 

mohli prožít atmosféru přepychu a technického pokroku. Dokonce jsme se dotkli i 

osudného ledovce. Při vstupu jsme každý obdrželi palubní vstupenku na reálného 

cestujícího na Titaniku a na konci výstavy jsme s napětím zjišťovali, kdo z nás 

plavbu přežil. V odpoledních hodinách nás ještě čekala procházka historickou 

částí Prahy. Krásné počasí umocnilo nádherné zážitky z našeho pobytu v hlavním 

městě. 

Dana Voltnerová 

 



 

 

 

 

 

 



Muzeum umění Olomouc  

Dne 17. května jsme navštívili výstavu Uhlem, 

štětcem, skalpelem,… Animačním programem nás vedl 

lektor pan David Hrbek. Při první prohlídce se nám 

některé obrazy zdály divně jednoduché. Pod vedením 

lektora jsme 

zjistili, že 

obraz má svůj příběh a kreslit 

nemusíme jen tužkou. Kreslit se dá 

prstem, dřívkem, štětcem, rotujícím 

předmětem. V této animaci jsme si 

zkusili kreslit akustický obraz káčou, 

žabkou s tuší. Ještě se podařilo 

sestavit několik zdařilých komentářů 

k prohlídce obrazu. 

Jana Maršíková 

 

Škola v přírodě 

 Krásného slunečného dne v pondělí 23. 5. 2016 bylo před naší školou 

velmi rušno. Žáci 1. stupně a jejich vyučující se totiž chytali k odjezdu na Školu v 

přírodě. Krátce po osmé hodině jsme zamávali svým rodičům, příbuzným a 

známým a vydali se plni očekávání vstříc novým zítřkům směr Ostružná v 

Jeseníkách. 

 Cesta rychle ubíhala a po příjezdu nás čekalo milé přivítání, pěkné 

ubytování, dobré jídlo a příjemné prostředí. Celý týden se děti účastnily mnoha 

aktivit, her, vycházek po okolí, denně se mohly vykoupat v bazénu, někteří zažili 

i stezku odvahy či opékání banánů. Chybět nemohly ani oblíbené každodenní 

nákupy pamlsků i drobných dárků na recepci penzionu či v blízkém obchůdku. 

 To, že nám počasí celý týden přálo, přidalo ještě celému pobytu na Škole v 

přírodě tzv. pomyslnou třešničku na dortu. Velký dík patří všem zaměstnancům 

ubytoven, penzionů a chat, kteří se o nás celý týden pěkně starali, ale také 

dětem, pedagogům a vedení školy za hladký průběh celé akce. 

 Mně už zbývá jen všem popřát nádherné prázdniny, plné 

nezapomenutelných zážitků a chvil. 

 Tak hurá na prázdniny!!! 

Leona Zábojová 

 



 

 

Třetí třída se na školu v přírodě velmi těšila. První den jsme si naplánovali 

ubytování a procházku do lesa, kde jsme stavěli domečky pro skřítky a skákali 

přes potok. V úterý jsme vyrazili do lesního baru, kde nás zastihla pořádná 

přeháňka, ale my jsme byli vybaveni pláštěnkami. Dokonce jsme si vytvořili 

vodní bomby. S paní učitelkou Ivou jsme hráli šipkovanou, to bylo taky prima. 

V úterý večer už za námi přijela naše paní učitelka Janička a to nám začal teprve 

pořádný dril.  Paní učitelka se nedala a prakticky nám vysvětlila, proč se 

musíme učit. V matematice jsme využili prostory u chaty a hodně jsme se 

naběhali při řešení 

příkladů. Také jsme hráli 

přehazovanou a 

vybíjenou a paní 

učitelka nás vždycky 

vybila. Při ranní 

rozcvičce nás vždycky 

protáhla paní učitelka 

Vladěnka, se kterou 

jsme dávali pozdrav 

Slunci a učili se mluvit 

anglicky. Vyrazili jsme 

na motokáry, kde jsme 

sjížděli místní kopec. 

Bylo to tak dobrý, že jsme museli jít ještě několikrát. Cestou nazpátek jsme 

potkali mnoho místního zvířectva, jako např. krávy, ovce,  prasoovci a jiné 

zvláštnosti místní fauny . Taky v bazéně jsme si pořádně zařádili.  Ve čtvrtek 

jsme soutěžili o titul „Turista roku“, když jsme vyšlapávali kopec zvaný Šerák. 

Dostali jsme za výšlap 8 mimoňských penízků, které jsme si přidali k ostatním. 

Dostávali jsme je vždy místo odměn, které jsme si v pátek za penízky mohli jít 

koupit. Večer před odjezdem jsme si zkusili opéct banány, ale spíš končily 

v ohništi než na talířku. Bylo to tam moc super a těšíme se za rok zas. Zapsali 

žáci 3. třídy s paní učitelkou Janou Hermanovou. 

 



Kácení máje 

Jen co jsme se vrátili zároveň 

nabití a vyčerpaní ze Školy v přírodě, 

Řepčínský školní sbor opět 

reprezentoval naši školu. Tentokrát 

se jednalo o místní událost „Kácení 

máje“, které se konalo v sobotu 28. 

5. 2016. Diváci si mohli poslechnout 

známé písně jako Chytila jsem na 

pasece motýlka a Chytila jsem na 

pasece žížalu. Samozřejmě jsme se 

nemohli uvést jinak než naši 

sborovou písní „My jsme žáci ze 

sboru“. Vystoupení jsme opět zvládli 

na jedničku. Zároveň jsme tímto 

završili vystoupení šk. roku 

2015/2016. Všem zúčastněným 

tímto děkuji za veškeré účasti při 

zpívaných akcích.  

Za Řepčínský školní sbor zapsala p.uč. Jana Hermanová 

Exkurze Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. 

Dne 6. června se zúčastnili žáci 8. třídy exkurze do výrobního závodu 

společnosti Honeywell Aerospace se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí. 

Tato společnost se soustřeďuje zejména na aktivity v oblasti letectví. Vyrábí 

komponenty do letadel typu Boeing, Airbus, Cessna a další. Spolupracují též 

s Nasa. Velkou pozornost věnuje zajištění špičkového pracovního prostředí, 

ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Za posledních 10 let se ztrojnásobil počet 

jejich zaměstnanců na současných 1270 lidí. Společnost rovněž spolupracuje se 

středními technickými školami a nabízí jejich absolventům nejen zajímavou práci, 

ale i kariérní růst.                 Dana Voltnerová 

 

 

 

 

 

 

 



Den dětí 

Jako každý rok jsme i letos 

uspořádali 2. června na zahradě MŠ 

Dětský den. Odpoledne plné soutěží a 

zábavy, hlavně pro menší děti. Tradičně 

nám k tomu zahrála kapela DD 

v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní výlet  

1. stupně  

Když uslyší naše děti 

říkat slovo Bongo, tak uvidíte, jak se jim najednou rozsvítí oči. Tento výlet si 

opravdu užily. V pátek 10. 6. jsme vyrazili dvěma autobusy do brněnského 

dětského světa plného nejrůznějších atrakcí – Bonga.  Cestu tam i zpět jsme 

zvládli přes horko bez úhony, ani žádný úraz se naštěstí nekonal. Po 2 hodinách 

lítání, skákání, šplhání, ježdění aj. si děti zaslouženě snědly svačiny, nakoupily 

drobné dárečky a odpočívaly – třeba i v masážních křeslech. Všechny atrakce 

stály za to – jízda auty, šplh po horolezecké zdi, trampolíny, tobogán, vulkán se 

skluzavkou, drak s otevírací tlamou apod. Páni řidiči nám ještě udělali malou 

přestávku na návrší zvaném Žuráň, kde stojí památník věnovaný dni 2. prosince 

1805. V tento den a z tohoto místa totiž Napoleon Bonaparte řídil bitvu u 

Slavkova, známou všude jako bitvu tří císařů – francouzského Napoleona, 

ruského Alexandra1. a rakouského Františka 1. Tuto kulturní vložku jsme 

zdokumentovali společným fotem a poté jsme vyrazili opět směr Olomouc. 

Všechny děti chválíme za vzorné chování během akce. Paní učitelce Věrce 

Hlaváčkové děkujeme za skvělou organizaci výletu. 

Jana Hermanová 

 



Beseda s kurátorem 

V úterý 14. 6. navštívil žáky 6. 

třídy „kurátor pro mládež“. Besedoval 

se  žáky o spolupráci školy a OSPODu. 

Upozornil je na projevy a důsledky 

rizikového chování, např. šikana, 

drogy, násilí apod. 

       

Věra Bombíková 

 

Enviromentální exkurze Broumovsko 

Ani naši pedagogové 

nezahálejí. Paní učitelky 

Bombíková, Hlaváčková 

a Maršíková navštívily 

v červnu kouzelnou krajinu Broumovska. Konaly 

výlety překrásnou přírodou, zajímaly se o 

botaniku, zoologii a především geomorfologii 

zdejší oblasti. Nově nabyté znalosti jim budou 

nápomocny při práci s žáky naší školy. 

 

Školní výlet 6. třídy EXPOZICE ČASU – Šternberk 

V pátek 17. června jsme navštívili spolu s 6. třídou Expozici času ve 

Šternberku. Čekal nás úžasný animační program a prohlídka interaktivních 

exponátů z oboru astronomie, fyziky, chemie, filozofie či historie. Kluky asi 

nejvíce zaujala část věnovaná 

vesmíru, děvčata obdivovala 

modely zachycující módu od 

pravěku po současnost. Svoje 

dovednosti si žáci mohli 

vyzkoušet při natáčení 

vlastního vesmírného videa 

nazvaného Vesmírná ZŠ 

Svatoplukova. Program byl 

nejen poučný, ale také velmi 

zábavný a čas v muzeu velmi 

rychle utekl.  

Karla Halabicová 



 

 

 

BUDOUCNOST NAŠICH DEVÁŤÁKŮ 

 

Běhalová Natálie Střední škola logistiky a chemie  Aplikovaná chemie 

Blažek Matyáš  Sigmundova střední škola strojírenská  Obráběč kovů 

Čechová Lucie  Střední průmyslová škola elektrotechnická Elektrotechnika 

Facuna Marek  Střední škola prof. V. Vejdovského  Kuchař – číšník 

Hanáková Kristýna Střední odborná škola služeb   Cestovní ruch 

Jemelková Anežka Obchodní akademie    Ekonomické lyceum 

Marková Barbora Střední škola zemědělská a zahradnická Opravář zemědělských strojů 

Poledňák Filip  Střední škola zemědělská a zahradnická Opravář zemědělských strojů 

Sedláčková Klára Střední odborná škola obchodu a služeb Kuchař- číšník 

Švanhauserová N. Střední odborná škola obchodu a gastronomie Gastronomie 

Vaníčková Zuzana Střední škola polygrafická   Obalová technika 

Vašík Rostislav  Sigmundova střední škola strojírenská  Nástrojář 

Zavadilová Barbora Obchodní akademie    Ekonomické lyceum 

 

 

 



ČAS LOUČENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚKUJEME 

Je neuvěřitelné, 

jak rychle školní rok 

uplynul. V srpnu jsem 

připravovala naši 

mimoňskou třídu pro své 

třeťáčky a najednou je 

červen a já ji  mohu 

naopak vyklízet, protože 

v září už do školy 

nenastoupím. Budu se 

vracet zpět na jižní 

Moravu, a proto se 

chci  tímto rozloučit. Moc 

se mi tu s vámi líbilo. Seznámila jsem se se spoustou skvělých lidí, vytvořila 

jsem si tu nova přátelství a také zde zažila mnoho svých prvních zážitků v roli 

paní učitelky, které si s sebou ponesu kamkoli půjdu. Určitě ukápne nějaká ta 

slzička, až dojde na opravdové loučení, ale jistě se s některými ještě uvidíme, až 

přijedu na návštěvu.  Mé další kroky směřují do jiné ZŠ, kde budu vyučovat 1. 

třídu. Pokud v ní budou alespoň z poloviny takové kolegyně a tak skvělé a hodné 

děti, jaké jsem měla letos ve své třídě, budu šťastná paní učitelka. Přejí všem 

hezké prázdniny a pohodový začátek dalšího školního roku.  

Zdraví paní učitelka Jana Hermanova 

 

Se ZŠ a MŠ Svatoplukova 11 jsem se poprvé setkala ve školním roce 

2014/2015, kdy jsem nastoupila v rámci povinné praxe na 2. stupeň, kde jsem si 

mohla vyzkoušet učit matematiku, pod vedením p. uč. Maršíkové a p. uč. 

Navrátilové. Na škole se mi líbilo už tehdy a tak byla pro mě velice příjemná 

zpráva, že bych na této škole mohla dělat asistenta pedagoga ve 2. třídě. 

V rámci práce vykonávané ve 2. třídě jsem měla možnost shlédnout dva 

různé vyučovací styly dvou úžasných učitelek, p. uč. Denisy Urbáškové a p. uč. 

Jany Hlávkové Chalupové. Od obou kolegyň jsem pochytila spoustu užitečných 

věcí, které mohu využít v rámci své pedagogické praxe, protože v následujícím 

školním roce 2016/2017 budu učit 2. třídu na základní škole Hlubočky Mariánské 

Údolí. 

Na tuto zkušenost budu s láskou vzpomínat a doufám, že zůstanu v 

kontaktu nejen s kolegy a kolegyněmi, ale i s žáky. 

        Lucie Třaskalíková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 5. čísla: 20. června 2016 


