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LEDEN 2016 

 

Korunovační klenoty 

V lednu navštívili žáci 5. třídy Vlastivědné muzeum v Olomouci. Tématem 

výstavy bylo: „České korunovační klenoty … na dosah – Doba Karla IV. na 

Olomoucku“ Na výstavě o Karlu IV. jsme si zopakovali učivo z vlastivědy, 

zároveň se dozvěděli i něco nového, prohlédli si korunovační klenoty, poznali 

hrad Karlštejn, usedli na trůn, pohladili katův meč. Během celé akce vyplňovali 

žáci pracovní listy na téma „Lucemburkové na našem trůně“. Děvčata obdivovala 

dobové šaty a kluci zbraně a mince.  

Věra Hlaváčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento výstižný název nese osvětová kampaň, kterou 

pořádá Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se 

sídlem v Olomouci za finanční podpory Olomouckého kraje.  

    Důvodem je fakt, že v průběhu roku 2010 bylo v EU 

diagnostikováno celkem 11 % infikovaných virem HIV 
spadajících do kategorie 15 až 24 let. V ČR počet HIV 

infikovaných ve stejné věkové kategorii a stejném roce 
dosahoval téměř 16 % a v následujících letech bohužel stále 
převyšuje evropský průměr. 

Cílovou skupinu kampaně budou tvořit zejména žáci a studenti ve věkové 
skupině 13 - 16 let, kde lze předpokládat, že jde převážně o mládež s počátky 
svého pohlavního 

života, a je tudíž 
nesmírně důležité, 

aby získali správné 
návyky v oblasti 
prevence pohlavně 

přenosných chorob. 

      Věra Bombíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis do prvních tříd 

Ve dnech 15. a 18. ledna probíhal u nás ve škole zápis do 1. třídy. 

V průběhu těchto dvou dnů se k nám přišlo ukázat 54 dětí. Budoucí prvňáčci 

procházeli pohádková stanoviště, jako např. Ferda a Beruška, Pohádkový hrad, 

Veselá pastelka nebo Maková panenka.  Na jednotlivých stanovištích se nám děti 

mohly pochlubit s tím, jak už znají barvičky, geometrické tvary nebo zarecitovat 

básničku, kterou si připravily. 

Všem našim budoucím žáčkům se moc dařilo, a tak už se těšíme, až se 

znovu potkáme 1. září.  

Denisa Urbášková 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lyžařský kurz 

Letošní lyžařský kurz se konal od 17. do 22. ledna stejně jako každý rok 

v Ostružné. Zúčastnili se jej přihlášení žáci ze 7. až 9. třídy. Ubytováni jsme byli 

v našem oblíbeném penzionu Anežka a lyžovat jsme chodili na sjezdovky 

v Ramzové, kde je sníh vždy přes zimu zaručen díky sněžným dělům.  Sněhu 

bylo letos dostatek, některé dny ještě sníh připadával a k tomu byl i pořádný 

mráz, ale zažili jsme i slunečné dny.   

Letošního kurzu se zúčastnili samí pokročilí lyžaři, takže jsme se zaměřili 

především na zdokonalování lyžařských dovedností.  Také Barča Zavadilová a 

Matyáš Skácel si na svých snowboardech vedli velmi dobře.  Oblíbenou červenou 

sjezdovku na Čerňavě zvládli všichni bez problémů.  V podvečerních hodinách 

jsme mohli využít relaxačního bazénku v penzionu. Společně trávené večery byly 

plné her, kterých se všichni se zaujetím účastnili. Uprostřed týdně jsme se vydali 

na procházku do Petříkova, během které jsme hráli hry na sněhu.  V závěru 

kurzu se konal závod ve slalomu, který mezi chlapci vyhrál David Pajunčík ze 7. 

třídy a mezi děvčaty zvítězila Anička Rakovičová. Všem se na lyžařském kurzu 

moc líbilo a shodli se, že by tam chtěli zůstat ještě další týden. Těšíme se na 

další. 

                                                                                                                                 

Vladimíra Hanusová 

 



 

 

 

 

 



Dopravní hřiště SEMAFOR 

 Dne 25. 1. 2016 se 4. třída zúčastnila tradiční výuky teorie dopravní 

výchovy. Za velmi nepříznivého sychravého lednového počasí jsme se vydali 

směrem k dopravnímu hřišti Semafor. Naštěstí jsme jeli autobusem, jinak 

bychom byli mokří na kost. Příjemným překvapením byla vyhřátá učebna, kde 

jsme se cítili útulně. Přivítali nás páni instruktoři, kteří nám vysvětlili, co budeme 

dnes probírat a co bude následovat v dalších dvou lekcích na jaře. Tato zimní 

přípravná lekce se týkala zásad bezpečného chování v silničním provozu, kde 

jsme si objasnili pojmy jako komunikace, chodec, řidič, dopravní signály, 

přednost, výbava jízdního kola, pravidla a povinnosti chodce, cyklisty a řidiče. 

 Žáci si také na interaktivní tabuli vyzkoušeli modelové situace na 

křižovatce. Pan instruktor nám pak napsal adresy webových stránek souvisejících 

s dopravní výchovou, dal nám pokyny k dubnovým lekcím, kdy už budou na 

hřišti následovat samotné jízdy na kolech. 

 Na závěr děti dostaly jako dárek svítící pásky, které by měly sloužit jako 

reflexní prvky. Poděkovali jsme a odcházeli natěšeni na blížící se jarní jízdy. 

Chtěla bych moc poděkovat oběma instruktorům za kvalitní výuku a dětem za 

trpělivost při absolvování náročného programu. 

Leona Zábojová 

 

 



Atletická soutěž o nejlepšího běžce a skokana 

Dne 27. ledna se 
vybraní žáci naší školy 

zúčastnili atletických 
závodů, které se konaly na 
atletickém stadionu 

Lokomotiva Olomouc. 
Závodníci se utkali 

v disciplínách běh na 60 
metrů a skok vysoký.  

Naši školu 
reprezentovali tito žáci: 

Adam Vrublovský, Tomáš 
Meszáros, Terezie 
Vyhnánková, Nikola 

Bašná, Zbyněk Halas, Lada 
Hradilíková, Barbora 

Zavadilová, Klára Sedláčková a Marek Facuna.   Nejlepšího umístění dosáhl 
Zbyněk Halas, který v běhu na 60 metrů obsadil pěkné 9. místo a Lada 
Hradilíková, která ve skoku vysokém skončila na 10. místě. Všem zúčastněným 

děkujeme za reprezentaci školy.  Poděkování patří také pomocnicím Zuzaně 
Vaníčkové a Natálii Běhalové.                            

                                                                                                                               
Vladimíra Hanusová                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 



ÚNOR 2016 

 

Do naší školy od února 

přibyla další posila pedagogického 

týmu. Pro někoho známá, pro 

někoho neznámá paní učitelka Jana 

Chalupová Hlávková. Učí ve 2. 

třídě, kde se vyměnila s paní 

učitelkou Denisou Urbáškovou, 

která tráví svůj čas na opačné části 

polokoule.  Paní učitelka se moc 

těší na vás všechny!!! 

 

Knihovna města Olomouce 

Ve čtvrtek 4. února 

2016 navštívili žáci 6. třídy 

městskou knihovnu na 

náměstí Republiky, kde 

absolvovali naučný program 

pod názvem „Výprava za 

dobrodružstvím“. Seznámili 

jsme se s hlavními žánry dobrodružné literatury a jejich hlavními představiteli – 

E. Štorch, J. Verne, J. London, J. Foglar, J. K. Rowlingová, T. Brezina, J. R. R. 

Tolkien a další. Paní knihovnice si pro nás připravila krásný, zajímavý a poučný 

program. Dozvěděli jsme se spousty detailů o vzniku knih, a kde berou autoři 

inspiraci. Poučili jsme se také, jaké knihy můžeme v místní knihovně nalézt, 

jakým způsobem jsou knihy uspořádány a jak je můžeme v knihovně vyhledávat. 

Návštěva tak rychle utekla, že se nikomu ani nechtělo vracet zpět do školy. 

Těšíme se na příští 

návštěvu. 

Karla Halabicová 

 

 

 

 

 



 

Karneval 

Ve čtvrtek 11. února 2016 se 

v tělocvičně naší školy konal KARNEVAL, 

který se nesl v duchu radosti, soutěží, 

tance a dovádění.  Zúčastnili se malí i 

velcí, zapojili se maminky, tatínkové, 

babičky i paní učitelky. Společně jsme 

zažili spoustu legrace pod taktovkou 

klauna Vikyho z agentury BAVI. Na konci 

nás čekala ještě bohatá tombola, z níž si 

skoro každý odnesl dáreček na památku. K vidění byla spousta nádherných 

masek. Koho přepadl hlad, mohl se občerstvit v místním bufetu.  

Karla Halabicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banány z dálky 

V pátek 12. února 

navštívili žáci 8. a 9. třídy ve 

Sluňákově ekologický výukový 

program Banány z dálky. Na 

příkladu obyčejného banánu 

žáci zjišťovali, jaké zdravotní a 

sociální důsledky, ale i dopad na 

životní prostředí, souvisejí 

s naším spotřebitelským 

chováním. 

Formou skupinových 

aktivit žáci poznali, jak může 

např. názor a chování zákazníka 

ovlivnit strategii obchodu. 

Seznámili jsme se i s organizovaným sociálním hnutím FAIRTRADE, které 

usiluje o pomoc producentům zemí třetího světa. 

Věra Bombíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarní prázdniny     

na 2. stupni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Literární soutěž v rámci kampaně na 

podporu četby knih - Rosteme 

s knihou: 

Město jako literární kulisa  

Byl leden loňského roku a dívka jménem Aria 
bydlela ve městě, které neslo název  Bluetinswood.  

Přes den toto město bylo krásné světlé a útulné. 
Ale v noci se změnilo najednou úplně hnusné. 
Aria jednu noc spěchala na oslavu své kamarádky. Přes den měla trénink 

krasobruslení a tak byla se svou kamarádkou domluvená, že přijde až k večeru. 
Strašidelné zvuky nočního města, ptáků a šustění stromů jí děsilo. Přidala do 

kroku a ostražitě poslouchala každý zvuk, co se kolem ní ozval.  
Nejkratší cesta vedla přes park. Aria nejdříve váhala, jestli není jistější jít 

městem plné lidí. Zazvonil jí mobil. Lekla se natolik, že skoro spadla. Sundala 

batoh ze zad a hledala mobil v nejmenší kapse batohu. Když už mobil držela 

v ruce, najednou přestal zvonit. Aria se podívala do složky zmeškaných hovorů a 

viděla jméno své kamarádky. Když viděla čas, zděsila se tak, přidala do kroku. 

Bez přemýšlení se pustila temnou cestou přes park. Aria se neustále kolem sebe 

rozhlížela. Bála se jako nikdy v životě.  Rychlým krokem šla kupředu a stále 

přidávala na rychlosti. Už skoro běžela, když v tom zakopla a ležela na zemi. 

Celá rozklepaná Aria se snažila vzpamatovat, ale najednou se začalo otřásat 

křoví, které bylo asi metr od Arii. Odskočila a běžela pryč. Když se otočila, tak 

viděla, jak přes cestu v parku od toho strašidelného křoví přechází tlupa ježků. 

Aria se usmála. V mysli se vysmívala sama sobě a s úsměvem na tváři 

pokračovala parkem ke své kamarádce.  

Tereza Kalábová 

Krtek v Diamantovém městě 

Šel jednou krtek po cestě, zahrabal se pod zem a skončil ve městě. A tak 

si jde tím městem a vidí na ceduli nápis Diamantové město, nemůžeš tam v zemi 

rýt, musíš nechat chodník být. Krtek tomu ale nevěří a zaryje se nosem do země. 

Jenomže ta je tvrdá. Hledá, kde by byl kousek půdy. Najednou se objeví 

diamantová koruna. A začne se krtka vyptávat. „Ahoj, já jsem Diamantka, co tu 

děláš? Nemáš hlad? Ve svém domě mám diamantové sušenky. Jsou ale tvrdé. 

Nejsi unavený? Mám diamantové křeslo. Moc se na něm ale nevyspíš, protože je 

samozřejmě taky z diamantu.“ A tak krtek poznal, že diamanty jsou k ničemu, 

protože se jich nenajíš a ani se na těch tvrdých diamantech nevyspíš. Možná jsou 

dobré jen jako ozdoba. A v ten moment jak krtek našel kousek půdy, hned se 

s radostí zahrabal pod zem. 

Aneta Korhoňová 



Knihařství Šnirychovi 

Dne 24. 2. 2016 se 2. třída spolu 

s vybranými žáky 4. třídy vypravila do ručního 

knihařství. Exkurze byla úžasná a paní majitelka 

Markéta Šnirychová dětem připravila báječný 

program. Děti si odnesly nejen zážitky, ale také 

malé knížečky a ručně vyrobené medaile. 

Spokojenost byla na všech stranách. Těšíme se 

zase někdy příště. 

Jana Chalupová Hlávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepisná olympiáda 

 Ve středu 24. února proběhlo již tradiční dějepisné klání – letos na téma 

„Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou“. Dějepisné olympiády 

se zúčastnilo rekordních 28 žáků ze 7., 8. a 9. třídy.  

 Titul nejlepší historik naší školy získala již podruhé Natálie Běhalová z 9. 

třídy. O druhé místo se podělili Lada Hradilíková a Adrian Beneš z 8. třídy. Na 

třetím místě skončili Anežka Jemelková z 9. třídy a Ondřej Lakomý z 8. třídy. 

 Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník. 

Dana Voltnerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAL: KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

 

Uzávěrka 3. čísla: 29. únor 2016 

 


