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Vážení čtenáři, 

rok se s rokem sešel a opět stojíme před vydáním prvního čísla
našeho školního časopisu Svatoušek. Tým redaktorů se pro letošek
výrazně obměnil, do našich řad přišlo mnoho nových, šikovných žáků
se skvělými nápady. Pro některé z nás byla žurnalistická práce něčím
dosud neznámým, společnými silami jsme však výzvu v podobě
tvorby tohoto oblíbeného časopisu (snad úspěšně) zvládli. 

Výsledek naší snahy právě držíte v rukou. Budeme rádi, když na
následujících stránkách naleznete zajímavá témata, dozvíte se něco
nového o chodu školy a lidech, kteří se na něm podílejí, a alespoň
lehce se vnoříte do skvělé atmosféry, kterou u nás na ZŠ
Svatoplukova zažíváme každý den. 

Přejeme Vám příjemné čtení, snad si zde každý najde to své. Ať se
Vám nové číslo líbí! 

Rozhovory s učiteli 
prvních tříd

Adaptační kurz VI. A/B

Lampionový průvod

pIšQworky

Knižní tipy

Kam dál?

Volitelné předměty

Školní družina

Komiks

Vtipy

Kvíz, sudoku

SLOVO ÚVODEM
Michaela Suchánková, Kryštof Janoušek (šéfredaktoři)



Jak jste si užil prázdniny?
Prázdniny jsem si letos moc neužil. Na konci srpna jsem dělal státní závěrečné zkoušky na vysoké škole.
Většinu času jsem tedy strávil s učebnicí. 

Jak se Vám líbí na této škole?
Na této škole jsem moc spokojený. Je tu skvělý kolektiv všech zaměstnanců školy a samozřejmě dětí. 

Jak se Vám v první třídě spolupracuje s kolegy, co všechno jste již s dětmi zvládli?
Působím v I.B jako tandemový učitel a spolupráci s paní učitelkou Kristýnkou si nemůžu vynachválit. S dětmi
jsme zatím zvládli některá písmenka a také počítáme s malými čísly. 

Co rád děláte po vyučování?
Rád sportuji, mým nejoblíbenějším sportem je florbal. 
Také trénuji malé fotbalisty v Sigmě Olomouc. 
Hodně svého volného času trávím na tréninzích a zápasech. 

Máte nějakou oblíbenou knihu?
Ano, mám. Je to kniha Hoši od Bobří řeky od Jaroslava Foglara.

IGOR MACHÁČEK
Denisa Vyhlídalová (VI. B)

Rozhovory
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Žáci žurnalistiky si pro Vás připravili několik rozhovorů s učiteli letošních nových prvních tříd

Jak jste se k nám do školy a na Vaši novou třídu těšila? 
Těšila jsem se moc. Vzhledem k tomu, že jsem na rodičovské dovolené strávila jen dva a
půl roku, přesně jsem věděla, do jakých podmínek a ke komu se vracím.  

Jak se Vám s novými prvňáčky spolupracuje a co všechno jste už společně zvládli? 
Noví prvňáčci jsou úžasní. Poznali jsme se již na Cestičce do školy a mám téměř všechny
děti z oddělení Motýlků, doplněné dětmi z jiných městských školek. Zvládli jsme toho
opravdu hodně, protože každý den se snažíme prožít na maximum. 

Učíte ve třídě všechny předměty sama?
Ne, ve třídě jsme dva dospělí, plus pan družinový učitel – Šeba. Náš dopolední tým je
složen ze mě, jako třídní učitelky a pana učitele Igora, který je tandemový učitel.

Zažila jste s prvňáčky nějaké školní akce (například škola v přírodě, výlet?) Plánujete
s nimi něco zajímavého podniknout do budoucna?
Zatím jsme spolu spinkali ve škole a navštívili rytíře na naší školní půdě 😉 . Do budoucna
máme v plánu školu v přírodě a mezitím chceme pokračovat v tom, co máme krásně
nastavené: chození ven, spoustu dobrodružství, budování skvělých vztahů mezi dětmi ve
třídě i napříč ročníky a hlavně se učit s prožitkem. 

Jak ve svém volném čase odpočíváte? Jaké jsou Vaše koníčky mimo školu? 
Jako pracující mámě dvou malých holčiček mi toho času na odpočinek nezbývá tolik, ale
když nějaký je, tak ho ráda vyplním spánkem, pohybem a četbou. Mezi dlouhodobé
koníčky patří psaní, hraní stolních her, cestování a aktivity s rodinou a přáteli. 

KRISTÝNA JANOVSKÁ
Natálie Bambušková (VII. B)



Jak jste si užila prázdniny?
Prázdniny jsem si užila opravdu naplno. Byla jsem v Chorvatsku, ve Francii a ve Švýcarsku s mou druhou
britskou "rodinou", u které jsem před lety dělala chůvu. Celé prázdniny jsem vlastně trávila v obklopení dětí,
takže byly veselé, hravé a plné dětských lumpáren. 

Proč učíte první třídu?
Mám pořád duši dítěte, takže učit první třídu bylo mé velké přání. Práce s tak malými dětmi je úžasně
naplňující a obohacující. 

Učíte ve své třídě všechny předměty?
Ano. S mým kolegou panem učitelem Honzou učíme všechny předměty společně. 

Jak se Vám spolupracuje?
Jedna radost! Pan učitel Honzík je mi skvělým parťákem a velikou oporou. 

Co už jste s dětmi zvládli? Máte v plánu nějaké akce?
Zvládli jsme se adaptovat na nové škole a s novými spolužáky, naučit se nová písmenka a číslice a dokonce
strávit jednu noc ve škole. Pár akcí nás ještě čeká. Třeba lampionový průvod na konci října, představení v kině
Metropol nebo tradiční vánoční jarmark. 

TEREZA KONDRÁTOVÁ
Sára Ambrožová (VI. B)
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JAN SANITRÁK
Natálie Bambušková (VII. B)

Jak dlouho jste na naší škole?
Na ZŠ Svatoplukova jsem tři měsíce.

Jak se Vám učí v první třídě?
Parádně. Učíme v I. C s paní učitelkou Terezkou a to, že jsme ve
třídě dva, je veliká pomoc. 

Máte rád první třídu?
Myslíte žáky? Jasně. Jsou bystří, zvědaví a hlavně to jsou dobří
kamarádi.

Jsou hodní? 
Hodní jsou taky. 

Proč jste si vybral zrovna naši školu?
Protože když jsem tu byl  před rokem na praxi, moc se mi líbilo,
že se tu děti nenudí. 

Stále se Vám tu líbí?
Názor jsem nezměnil, ve škole se cítím moc dobře. 

Máte rád knihy? Jaké?
Rád čtu sci-fi a fantasy romány. Zrovna teď mám rozečtenou
knihu Problém tří těles od čínského autora Liou Cchí-sin. 



Lucie Humpulová (VI. B)
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Jak se Vám pracuje s novými prvňáčky?
Děti z I. A jsou úžasné. Jsou hravé, bystré, mají rády písničky a
jsou ochotné spolupracovat mezi sebou i s učiteli. Práce s nimi
nás opravdu těší. 

Proč jste se rozhodli učit zrovna první třídu?
První třídu nám bylo umožněno učit panem ředitelem a jsme za
to moc rádi, protože práce s nejmladšími dětmi nás velmi baví.
Líbí se nám na nich jejich zájem, hravost a opravdovost. 

Máte nějaké plány během školního roku?
Těšíme se na jarní školu v přírodě s našimi dětmi i na společné
hudebně-dramatické projekty během školního roku. Naše
vystoupení by mělo být vidět například i při rozsvěcení
vánočního stromku. 

Cítíte se ve svém pracovním prostředí spokojeně?
Ano, velice. 

Jak děti vnímají Vaši vzdělávací metodiku?
Používáme ve výuce hodně her, hudbu, pohyb i výtvarné
vyjádření, což je našim prvňáčkům blízké. Děti i rodiče se
vyjadřují k naší práci zatím pochvalně, takže se budeme snažit,
abychom děti i my chodili dál do školy rádi a se zájmem. 

JARMILA FOCHROVÁ, JIŘÍ ONDRUŠÁK

JAKUB DUŠAN VAŇO
Lucie Humpulová (VI. B)

Čerstvě jste nastoupil do první třídy. Jak jste tu spokojený?
V prvej triede som zatiaľ nadmieru spokojný, k deťom som si už
našiel vzťah a aj oni ku mne, za co som rád. Som nesmierne rád
za to s akými pedagógmi pracujem a môžem sa od nich mnoho
učiť. 

Kromě práce u nás ještě i studujete. Prozradíte nám co?
Študujem na FTK obor učiteľstvo telesnej výchovy, a bola to pre
mňa super príležitosť pomaly zistiť, čo všetko obnáša práca
asistenta 

Jaké jsou vaše koníčky mimo práci a školu?
Medzi moje koníčky patrí šport, hlavne hokej a v lete sa snažím
hrať hokejbal. Ale športom žijem celý život a je mojou
neodmysliteľnou súčasťou

Jaké jsou Vaše největší hokejové vzory?
Hokejových vzorov mam veľa. Snažím sa od každého odpozerať
to najlepšie a nájsť si nejaký svoj štýl.



Kryštof Janoušek (šéfredaktor)

Ve středu 21. 9. jsme s pěti učiteli vyrazili autobusem na třídenní adaptační kurz na jižní Moravu. 

Ubytovali jsme se v penzionu Athéna Suchý, kde na nás již čekali instruktoři Mirča, Eliška a Patrik. Ve středu jsme
hráli spoustu her, např. Sobolí šlacha nebo Bang. Ve čtvrtek jsme si užili další hry a odpoledne jsme šli do lesa na
houby. Večer nás čekala bojovka ve tmě. V pátek dopoledne jsme hráli další hry a po obědě vyrazili zpátky domů. 

Ubytování se nám líbilo, jídlo bylo dobré, zažili jsme spoustu zábavy a nikomu se nechtělo odjíždět. 

ADAPTAČNÍ KURZ VI. TŘÍD
Lucie Navrátilová, Denisa Vyhlídalová (VI. B)

Reportáže
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Dne 31. 10. proběhl tradiční lampionový průvod k výročí vzniku samostatné
ČSR, jehož organizace se naše škola spoluúčastní. Celé procesí se shromáždilo
v parku s úderem šesté hodiny večerní a za doprovodu dechové hudby
vyrazilo na cestu okolím. Účastníků, mezi nimiž nechyběli žáci se svými rodiči,
učitelé a další přátelé školy, se sešlo opravdu hodně. Společně pomohli
vytvořit jedinečnou, nezapomenutelnou atmosféru akce, která zajisté oživila
podzimní podvečerní Řepčínsko. 



Žáci z druhého stupně naší školy se zúčastnili školního kola v soutěži pIšQworky. 

Nejdříve probíhaly turnaje v jednotlivých třídách a ti žáci s nejlepším skóre postoupili a zahráli si v naší školní
jídelně. Dvanáct nejlepších se probojovalo na turnaj olomouckých škol, který proběhl na SŠ logistiky a chemie 
 9. listopadu. 

Soutěžilo se i v kategorii jednotlivců, odtud postoupili tři žáci, kteří obsadili 3. místo v kraji.

Barbora Jurásková, Denisa Vyhlídalová (VI. B)
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PIŠQWORKY



Pozvánky na akce
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5. prosince      Mikulášská nadílka
16. prosince    Jazykový den
26. ledna         Memoriál Hany Maciuchové



Kniha je určena pro čtenáře od 7 do 10 let. 

Tuhle knížku od Iny Brandtové jsem dostala k 7.
narozeninám, neměla jsem co jiného číst, tak jsem se do
toho pustila. Hlavní postavou je Flóra, která se se svými
rodiči a mladším bratrem Felixem stěhuje z města na
venkov do malé vesnice Tannebach. Malou vesnici
obklopují nekonečné lesy a samí neznámí lidé.  
Dokáže si tu Flóra vůbec najít přátele? 
Jednoho dne se vydá na malý průzkum zdejšího lesa a
vůbec celého okolí. Najednou začne mít pocit, že ji
někdo sleduje. Po bližším prozkoumání zjistí, že
neznámý pohled patří malé krásné sovičce, která ji
sleduje na každém kroku. Nemůže na ni přestat myslet.
Od chvíle, kdy objeví dopis pojednávající o zlatém
tajemství, je si jednou věcí jistá: nová soví kamarádka jí
chce určitě něco sdělit. Záhadu o zlatém tajemství je
nutno vyřešit.

Celá kniha má 125 stran a 14 kapitol. Je černobíle, avšak
pěkně ilustrovaná. Pokud by Vás zaujala, má celkem 8
dalších stejně zajímavých dílů. 

Viktorie Grossmannová (VI. B)

Knižní tip
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SOVÍ KOUZLO: ZLATÉ TAJEMSTVÍ

Kam dál?
DEVÁTÁ TŘÍDA A STŘEDNÍ ŠKOLY
Marek Vévoda (IX. třída)

Většina z nás deváťáků určitě přemýšlí, kam dál, přestože někteří již mají rozhodnuto. Velká část naší třídy se
rozhodla vydat na střední školy a gymnázia, ale nechybí žáci, kteří by chtěli na učební obor. Největší strach mají
všichni z přijímacích zkoušek, i když si osobně myslím, že to zvládneme. 
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Volitelné předměty
Volitelné předměty si vybírají žáci druhého stupně. Pro tento školní rok byla nabídka taková:

TECHNICKÁ PRAKTIKA
Lucie Navrátilová, Denisa Vyhlídalová (VI. B)

Tento předmět učí pan učitel Radek Tomanec. Žáci vyrábí
různé výrobky ze dřeva a keramiky. Učí se pracovat s
nástroji (s pilou, pilníkem, kladivem).

JÓGA A RELAX
Sára Ambrožová, Viktorie Grossmannová, Barbora Jurásková (VI. B)

Jóga a relax slouží k tomu, abychom se naučili uvolnit. Žáci se
učí různé soustavy cviků, uvolnění. Hodinu doprovází klidná
hudba a skvělá učitelka Lucie Horáková. Z hodiny odejdete
protáhnutí a uklidnění. 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Marek Vévoda, Hana Introvič (IX. třída)

SPORTOVNÍ HRY
Denisa Vyhlídalová (VI. B)

Marek Vévoda (IX. třída)

FLORBAL

HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Filip Horák (VII. B)

Hodnotové vzdělávání učí pan učitel Patrik Jopek společně
s panem ředitelem. Žáci si zde povídají o toleranci,
přijímání druhých lidí a jejich názorů a zároveň zamyšlení
se nad sebou. Děti jsou k tomuto vedeny prostřednictvím
nejrůznějších aktivit a her. 

Žáci se pod vedením pana učitele Davida Lopaura učí
základy florbalu, jak zacházet s míčem a rozestavení hráčů
na hřišti. Snažíme se vyučovat jednoduchou a zábavnou
formou. 

Tento předmět je založen na zdraví a pohybu. Žáci si zkoušejí
různé sporty. Sportovní hry učí Iva Kohoutková, někdy tam
chodí žáci, kteří pomáhají učitelce učit daný sport.

Dramatická výchova, kterou učí pan učitel
Filip Svoboda, nás učí pracovat s trémou
i vlastními emocemi. Její součástí jsou
žáky velmi oblíbená improvizační cvičení
a další úlohy, jejichž klíčem je vzájemná
spolupráce a také kreativita. Dramatická
výuka by měla končit veřejným
představením. 
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MASTERCHEF
Lucie Humpulová (VI. B)

V tomto předmětu si děti pod vedením pana učitele Radka
Tomance vyzkouší různé způsoby přípravy pokrmů. Cílem
tohoto předmětu je, aby byli žáci schopni připravit
kompletní menu. Pracují s běžnými i méně obvyklými
surovinami, naučí se jídlo servírovat a seznámí se i s
etiketou stolování. 

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA
Denisa Vyhlídalová (VI. B)

Ve volitelném předmětu Přírodovědná praktika žáci poznávají
pod vedením paní učitelky Hany Vitoslavské běžně skrytá
zákoutí přírody - od mikroorganismů po ty největší.
Zdokonalují se v mikroskopické technice, provádí jednoduché
pokusy a diskutují nad otázkami přírodních věd. Vlastními
silami přispívají k bezproblémovému chodu přírodních jevů, ať
už tvorbou krmítek, ochranou dřevin či tvořením zimních
úkrytů pro různé zvířectvo. 
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Školní družina
ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA
Mgr. Šebestián Absolon (vychovatel ŠD)

Za devatero polemi a devatero řekami byla jedna moc pěkná škola. Její dvůr však takové štěstí neměl - byl
prázdný a šedivý. Avšak nebyl bez potenciálu, a tak se zrodila myšlenka, jak ho zkrášlit. 

Po diskusi s kolegy, ale především i s dětmi, jsem vytvořil návrh, jak vnitroblok oživit nejen barvami, ale i dětskou
radostí. K tomu jsem přizval vysokoškolské studenty rekreologie, kteří se tvorby barevných hřišť s radostí chopili.
No a jak to dopadlo a zda to slaví úspěch se můžete podívat, nebo ještě lépe zažít!



Lucie Navrátilová, Sára Ambrožová (VI. B)

Komiks
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Kdo zachránil Karkulku?
a) vlk
b) pes
c) myslivec 

Kolik měla Sněhurka trpaslíků?
a) 11
b) 2
c) 7 

Nemo umí:
a) plavat
b) bruslit
c) lyžovat

Kolik máme dnů v týdnu?
a) 5
b) 7
c) 2

Co ztratila Popelka?
a) střevíček
b) koně
c) telefon

POHÁDKOVÝ KVÍZ
Natálie Bambušková, Isabella Oračková (VII. B)

Zábava
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SUDOKU

Filip Horák (VII. B), zdroj: kniha Vtipy pro děti

VTIPY Barbora Jurásková (VI. B)

Kdy přináší největší smůlu vidět černou kočku, jak
vám přebíhá přes cestu?
Když jste myš.

Rozmlouvají spolu dvě krávy na pastvě: 
"Slyšela jste, že lev prý je král zvířat?" 
"Opravdu? A kolik nadojí?" 

V moři plavou dva žraloci a vidí windsurfaře. 
První: "Hele, svačina!" 
Druhý: "A dokonce na tácku s ubrouskem!" 

Když slon sedí na plotě, jaký je čas?
Čas vyměnit plot. 

Proč šnek nemůže utíkat?
Protože by mu vlály oči. 

Potkají se dva psi a jeden druhému říká: 
"Kam jdeš?"
"S blechama k veterináři." 
"To je zvláštní, já je mám dva roky a ještě mi
neonemocněly."
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