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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               březen 2014 

telefon: 583215284-5; 739430050  e-mail: skola@6zs.cz    www.6zs.cz 

Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
v poslední době jste v různých médiích jistě zaznamenali zprávy o tom, že do konce kalendářního roku 2014 by mělo ze škol v naší 
republice kvůli nedostatečné kvalifikaci odejít okolo 7 tisíc učitelů. Ministr školství upozorňuje, že kdyby skončili všichni, tak to může 
ohrozit chod škol.  

Jistě Vás tedy zajímá, jaká je v této věci situace na naší škole. Hned na úvod Vás mohu ubezpečit, že nemusíte mít žádné obavy  
o kvalitu poskytovaného vzdělávání, neboť popsaná situace se naší školy dotkne jen minimálně.  

V současné době v naší škole pracuje 46 pedagogických pracovníků – 40 vyučujících, 1 asistent pedagoga a 5 vychovatelek ve školní 
družině. Požadovanou kvalifikaci nemají pouze 4 vyučující. Tři z nich již studují na vysoké škole a v dohledné době odbornou 
kvalifikaci získají. Pouze jedna vyučující patřičné studium dosud nezahájila, avšak v nebližších měsících požádá o přijetí na vysokou 
školu, kde si studium doplní. Musím poznamenat, že ze zmíněných 4 vyučujících mají již v současné době dvě vysokoškolské 
vzdělání s požadovanými odbornými státními zkouškami, chybí jim pouze vzdělání v oblasti pedagogických věd.  

Vedení školy průběžně sleduje výsledky poskytovaného vzdělávání, a přestože jsou v naší škole v malé míře i pedagogičtí pracovníci 
bez požadované odborné kvalifikace, můžeme konstatovat, že tato skutečnost nemá negativní dopad na kvalitu poskytovaného 
vzdělávání. 

Přeji všem pevné zdraví.      Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 

Zápis do 1. tříd 

Ve dnech 13. a 14. února 2014 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Společně s rodiči se 
k němu dostavily 363 děti, o odklad povinné školní docházky požádalo 47 rodičů. Na naši školu přivedli rodiče celkem 96 dětí, u 12 
z nich pak požádali o odklad školní docházky. K 1. září 2014 nastoupí v Šumperku do pěti základních škol 316 žáků, z toho 84 (to je 
takřka 27 % všech budoucích šumperských prvňáčků) na naši školu. Ve školním roce 2014/2015 bychom rádi otevřeli čtyři první 
třídy. Novým prvňáčkům přejeme šťastný školní start a hodně úspěchů.  

Poděkování 

Ačkoli je naše škola z materiálního hlediska poměrně slušně vybavena, nezřídka se stává, že bychom pro naše žáky rádi zakoupili 
nějaké pomůcky, ale potřebné finance chybějí. Proto nás těší, že se stále najdou rodiče i firmy, které nám na tyto potřeby nad běžný 
rámec přispějí, a na tomto místě jim chceme opravdu ze srdce poděkovat: 

PHARM-K, s. r. o., zastoupená p. Františkem Koupilem věnovala 10000,- Kč (pořídili jsme hrací koberce do I. A, I. B a II. A), za  
5000,- Kč od pana Petra Uhra jsme nakoupili encyklopedie pro II. C a pro dalších 5000,- Kč od firmy Šumbera, s.r.o. Vikýřovice právě 
vymýšlíme to nejlepší uplatnění. Velký dík patří MUDr. Zbyňku Habrnalovi, který pro náš pedagogický sbor pravidelně zajišťuje 
rozličné kancelářské potřeby 

Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015 

Při současném pracovním vytížení rodičů našich žáků věříme, že jim alespoň trochu ulehčíme naší nabídkou mimoškolních aktivit. 
Při organizaci zájmových útvarů vycházíme jak z možností školy, tak i ze zájmu dětí. U těchto kroužků pak počítáme s finanční 
spoluúčastí rodičů 70,- Kč za měsíc, přičemž práce v kroužcích probíhá 1 hodinu týdně. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku 
je dostatečný počet žáků – minimálně 12 dětí.  

Pro nastávající školní rok nabízíme kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník, kroužek muzikoterapie pro 2. - 4. ročník, hudebně- 
-dramatický kroužek pro 3. - 5. ročník, keramický kroužek pro 1. - 4. ročník, vybíjenou pro 3. – 5. ročník, florbal pro 4. - 6. ročník, 
modelářský kroužek pro 6. – 7. ročník, kytarový kroužek. Nabídka bude na začátku nového školního roku ještě upřesněna  
a případně rozšířena. 

Zajišťujeme také reedukaci dys-poruch pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní (1 h týdně). Zde si dovolujeme 
připomenout, že součástí reedukace je i pravidelná domácí příprava. Právě u těchto dětí je pravidelnost jednou ze základních 
předpokladů zlepšení obtíží. Současně připomínáme i význam čtení – právě při aktivním čtení si děti upevňují základní gramatická 
pravidla a postupně tak dochází přinejmenším k částečné eliminaci výše zmíněných problémů.  

 Nepovinné předměty ve školním roce 2014/2015 

Nepovinné předměty patří k nadstandardní nabídce školy, která se řídí zájmem žáků, ale zároveň je ovlivňována provozními 
podmínkami, personálním a finančním zajištěním. Stejně tak jako u volitelných předmětů je otevření nepovinného předmětu 
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podmíněno dostatečným zájmem žáků. Na základě zájmu žáků v předchozích letech nabízíme pro nastávající školní rok Sborový 
zpěv pro zájemce z celé školy. Sbor bude pracovat ve dvou odděleních – začátečníci a pokročilí.  

Upozorňujeme, že nepovinný předmět, který si žák vybere, se pro něj stává povinným nejméně na jeden rok včetně omlouvání 
zameškaných hodin. 

Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015  si budou žáci 9. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 1 hodinu týdně, žáci 7. a 8. ročníku pak 
2 hodiny týdně. V průběhu měsíce dubna se budou žáci osobně zapisovat do volitelných předmětů u jednotlivých vyučujících 
(vyhradíme na to přibližně jeden týden). Ve formuláři s kompletní nabídkou volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015 rodiče 
tuto volbu potvrdí svým podpisem. Skupiny volitelných předmětů naplňujeme většinou do 18 žáků. Pokud se do některého 
předmětu přihlásí žáků málo, vyhrazujeme si právo předmět neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba. Žáci 
7. ročníku si pak povinně volí druhý cizí jazyk, nabízíme ruský a německý jazyk (předběžný zájem budeme zjišťovat současně 
s výběrem volitelných předmětů). 

Přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky 7. - 9. ročníku. Pozorně si nabídku prostudujte a po dohodě s rodiči si vyberte 
předměty, o které máte zájem.   

7. ročník 8. ročník 

Informatika T. Lešingr Informatika T. Lešingr 

Seminář z matematiky Mgr. H. Švécarová Seminář z matematiky Mgr. R. Drásalová 

Osobnostní výchova Mgr. J. Papoušková Seminář z přírodopisu Mgr. Z. Zatloukalová 

Seminář z přírodopisu Mgr. M. Winklerová Vaření Mgr. I. Hrochová 

Seminář z fyziky Mgr. H. Švécarová Technické činnosti  Mgr. J. Papoušková 

Vaření Mgr. I. Hrochová Sportovní hry Mgr. J. Navrkal 

Technické činnosti  Mgr. J. Papoušková Užité výtvarné techniky Mgr. Z. Zatloukalová 

Sportovní hry Mgr. J. Navrkal --- 

9. ročník 

Sportovní hry Mgr. J. Navrkal Seminář z chemie Ing. L. Drásalová 

Užité výtvarné techniky Mgr. M. Winklerová Finanční gramotnost Mgr. O. Kolák 

 

Informace k přijímacímu řízení - zápisový lístek   

Kostky jsou vrženy – přihlášky na příslušné střední školy nebo střední odborná učiliště jsou podány. Teď nezbývá než čekat na 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě kladné odpovědi se ihned se zápisovým lístkem vypravíme na danou školu. 

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na příslušné střední škole. 
Všichni žáci, končící v letošním roce povinnou školní docházku, už zápisový lístek obdrželi. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední 
škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, dostává jeden zápisový lístek. Na zápisovém lístku jsou doplněny 
všechny potřebné údaje, chybí pouze jméno zákonného zástupce, který zodpovídá za předání lístku na zvolenou střední školu. 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
o přijetí. Tímto oznámením se rozumí zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve škole, příp. na webových stránkách školy. Zápisový 
lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze jej vzít zpět. Toto neplatí v případě, že žák podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 
a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tomto případě lze zápisový lístek uplatnit ještě jednou. 

Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve 
stanovené lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí žáka a žák ztrácí právo být přijat. 

Dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, musí zákonný zástupce požádat o vydání nového náhradního lístku. 

V případě nepřijetí si vyhledáváme zbývající volná místa na středních školách nebo středních odborných učilištích a podáváme nové 
přihlášky. V dalších kolech je možné podat více přihlášek. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení je možné 
sledovat na webových stránkách středních škol nebo Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz).  

Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 

Celoškolní turnaj v piškvorkách 

Dne 5. 3. 2014 proběhlo na naší škole finále celoškolního turnaje v piškvorkách. Ve finále se mezi sebou utkali vítězové třídních kol, 
která probíhala po celý únor. 

Nejlepším „piškvorkářem“ se na 1. stupni stal Jakub Hajný ze III. C. Na 2. stupni po „lítém boji“ zvítězil Martin Kašpar ze VI. C. Jakub 
s Martinem si pak ještě zahráli o celoškolního vítěze – a tím se v tomto 2. ročníku stal Martin Kašpar. Vítězové obdrželi drobné ceny. 
Gratulujeme!  
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Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku 

Když jsme na lyžák vyráželi, byli jsme plní elánu a pohody. Nadšeně jsme diskutovali celou cestu autobusem, po níž si spousta z nás 
oddechla. Hlavně proto, že někteří neměli před cestou prášky a jen čekali, kdy začnou zvracet. :-) 

Když jsme si brali lyže a poprvé se rozhlíželi kolem místa, kde jsme měli dalších pět dní skládat hlavu, možná jsme i trochu 
pochybovali. Brzy jsme měli všichni uložené lyže a šli se rozdělit do pokojů. Kluci na prvním patře, holky na druhém a všichni tři 
učitelé, co nás doprovázeli, na třetím. Později jsme se všichni převlékli a dostavili se na svah ukázat, co v nás je. (Ačkoliv pravdou 
bylo, že někteří ze skupiny č. 2, o které se mluvilo jako o horších, byli lepší než jiní ze skupiny č. 1, takže nám p. uč. Winklerová, 
která vedla druhý oddíl, říkala, ať si nezoufáme). Hned po tomto krátkém sjezdu dolů jsme se zase všichni vraceli. Hodně z nás 
nadávalo, že jsme se jen krátce svezli. Šli jsme se najíst. Po obědním klidu jsme začali jezdit tak, jak jsme byli zařazeni. Už poprvé 
všichni padali únavou, ale teď to bylo ještě horší. Doslova se plazili po zemi v pokojích a ti ostatní, co ještě mohli, se tomu smáli.  

Přežili jsme přes večeři až do večerního programu, kde, jak jsme doufali, nebyla pohybová činnost potřebná. Nejdřív jsme měli na 
programu přednášku a potom bylo bingo. Po bingu jsme se pak všichni společně zasmáli, jelikož první den měli program učitelé  
a p. uč. Navrkal na nás použil velice zajímavou hru. Zaháknul si píšťalku na záda, ale předtím vybral tři lidi, kteří měli později píšťalku 
hledat. Našel jen jeden.  

Dny se moc od sebe nelišily, chodili jsme unaveně spát. Jako program sedmiček byly diskotéky, ale málo lidí na ně přišlo. Nejvíc 
tančili čtyři lidé, kteří nám tam také dělali lídry. :) Ve středu se lyžovalo jen po snídani, po obědě nás vzali do Starého Města pod 
Sněžníkem. Vypustili nás na menším náměstíčku, ničím nepřipomínajícím Šumperk, jako dravou zvěř a každý si šel po svém. Dny už 
pak ubíhaly rychle. Někteří se domů těšili, jiní zas tak moc ne.  

Každopádně byl lyžák nezapomenutelný. Také se to na nás otisklo: příště už nebudeme na sjezdovkách jezdit pluhem, jako bychom 
čekali, že se za námi vynoří některý z učitelů a začne nám přeříkávat chyby. Budeme si dávat větší pozor na to, jaká je sjezdovka a 
nebudeme nešikovným sezením (zejména jednoho nejmenovaného žáka) obtěžovat na lanovce ostatní. Když jsme odjížděli plní 
zážitků a únavy, skoro nikdo nic v autobuse neříkal. Jen jsme sledovali krajinu a třídili si to všechno v hlavě. Ačkoliv někteří z nás už 
na konci říkali, jak moc chtějí domů, přesto si budeme Kunčice pamatovat. Vytvořila se tam pouta, která ve škole už neuděláme. 
Lituji všech, kteří tam s námi nebyli, jelikož to bylo opravdu nezapomenutelné (hlavně ve významu oddechu od školy) a jedinečné.  
A jak řekla paní učitelka Winklerová: ,,Přeci nebudeš letos propadat, aby sis příští rok neopakovala lyžák!" No vážně, je to opravdu 
tak špatný nápad? 
           Tereza Krámská, VII. B 

Připomínáme ve zkratce 

Konzultační dny – nejbližší konzultační den je ve čtvrtek 24. dubna 2014. Pokud se rodiče výjimečně nemohou dostavit, domluví si 
individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.  

Sběrový týden – tradiční jarní sběr papíru se letos proběhne v týdnu od 12. do 16. května 2014     

Autorské čtení – 15. dubna 2014 se 8. a 9. ročníky zúčastní akce pana Jana Opatřila, spisovatele knihy "Děsuplné povídky". Po 
představení proběhne autogramiáda a pro zájemce prodej zmíněné knihy za 200,- Kč. 

Světová škola ve světě i doma 

Naše škola nadále pracuje na projektu „Světová škola ve světě i doma“ vedené společností Člověk v tísni, o. p. s. Letos jsme se 
zaměřili na téma třídění odpadů, šetření energií a neobnovitelných přírodních surovin. Naši projektovou práci jsme nazvali „Šestka 
třídí, aneb nechceme žít na smetišti“. V rámci tohoto projektu připravujeme v úterý 15. dubna 2014 projektový den ve škole  
a okolí se zaměřením na třídění odpadů a jejich recyklaci. Tohoto dne se zúčastní celý 7. ročník. Úkolem bude vypracovat projekty 
na předem zadané téma, poté budou tyto projekty vystaveny k nahlédnutí a ohodnocený ostatními žáky v prostorách u šaten. Dále 
bude následovat zábavná olympiáda, na níž budou použity pouze sběrné odpady, jako např. PET lahve, textil a papír. Poslední  
a zřejmě nejzajímavější částí bude módní přehlídka z těchto materiálů. 
Nezahálí ani ostatní žáci, osmé třídy se zapojí do projektu sběrem a úklidem odpadků v okolí Tulinky a šumperského „Kotle“ za 
podpory Střediska volného času Doris a odboru životního prostředí Městského úřadu. Pro páté a šesté třídy připravujeme se 
společností EKO-KOM besedu o odpadech „Tonda obal“. A deváťáci se vypraví mezi veřejnost s dotazníkem, jak na tom naše 
společnost je a jak třídí odpady a šetří energiemi. Celý program bude následně zakončen květnovou exkurzí skupiny žáků do třídičky 
firmy SITA Šumperk. 
Doufáme, že tímto projektem budeme všechny žáky dostatečně motivovat k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, 
protože třídění odpadů, šetření energií a neobnovitelných přírodních zdrojů mají pro život na Zemi zásadní význam. 
           Mgr. Angelika Rýcová 

Pěvecký sbor – Ptáčátka a Ptáčata 

I v letošním školním roce se dvakrát týdně scházíme s dětmi školního sboru. Již máme za sebou několik vystoupení, např. na 
festivalu Loučenská vločka.  Nyní nás čeká soutěžní Přehlídka dětských pěveckých sborů v Uničově, na kterou jsme se poctivě 
připravovali na soustředění, které proběhlo ve dnech 29. – 31. ledna 2014 na Švagrově.  

Pokud si budete chtít poslechnout, jak se našim zpěváčkům daří, přijďte se na nás podívat 12. 4. 2014 do šumperského klášterního 
kostela. Naše sbory zde vystoupí v rámci festivalu ZLATÁ LYRA. 
                Pavla Zerzáňová, dipl. um. 

Školní družina v novém kalendářním roce 

Sněhové nadílky, stavění sněhuláků, klouzání na ledu či jiných zimních hrátek jsme se letos nedočkali, i tak se nám podařilo zimní 
čas trávit aktivně.  
V prosinci se vítězové krajského kola v deskových hrách zúčastnili finále mistrovství ČR v deskových hrách v Praze, kde 
reprezentovali Šumperk i naši školu. Předvánoční Mrazivé besídce dominovaly sportovní výkony „Mrazíků“. Ty by však nemohly 
vyniknout, kdyby se všem dětem nepodařilo vytvořit příjemnou atmosféru básničkami, písničkami a tanečkem. Začátkem roku jsme 
se při sportovním odpoledni s náměty Kiplingovy Knihy džunglí přenesli mezi zvířata, liány či hady. Koncem ledna jsme využili 
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nabídky Vlastivědného muzea a zapojili se do „Hrátek s hracími stroji“ pro malé i velké. V únoru jsme se v rámci výstavy „Jak se rodí 
večerníček“ stali dokonce tvůrci, animátory či kameramany.  

Aktivně spolupracujeme i s Městskou knihovnou Šumperk a se Střediskem volného času Doris Šumperk. 

Co nás čeká a nemine?  

 Ráda bych připomenula naše zapojení do kampaně „Čtěme dětem 20 minut denně!“. Cílem kampaně je podpora 
emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže.  

 U příležitosti Března - měsíce čtenářů jdeme s dětmi a babičkami, které se zapojily do akce „Babičky a dědečkové čtou 
dětem“, na setkání a společné čtení v Městské knihovně Šumperk. 

 V průběhu měsíce dubna se děti dočkají akce „Vítání jara“. Tuto akci organizujeme pro děti naší školy i okolních 
mateřských škol. 

 V dubnu také proběhne ve všech odděleních školní družiny pěvecká soutěž DO-RE-MI.  

 Trénujeme na celodružinové zápolení ve skákání přes švihadlo „O družinový koblížek“. 

 Noc s Andersenem se letos uskuteční v Městské knihovně Šumperk z pátku 4. na sobotu 5. dubna 2014.  

 Čeká nás zápolení v deskových hrách. 

 Pojedeme za zvířaty do obory ve Vernířovicích. 

 V květnu chystáme něco hezkého a tvořivého pro maminky.  

 V červnu se těšíme na tradiční Den dětí ve sportovním duchu.  

 Ve spolupráci se sdružením KRAPŠ pořádáme začátkem prázdnin ve Středisku ekologické výchovy na Švagrově tradiční 
letní tábor. Již nyní jsou všechna místa beznadějně obsazena. 

 S organizací některých akcí nám velmi dobře pomáhá žákovský parlament. 

 Stále pokračuje sběr vršků od PET lahví na podporu nemocného Lukáška z Mateřské školy na ulici Třebízského  
v Šumperku. Tímto se snažíme Lukáškovi pomoci přispět na lékařskou péči, kompenzační pomůcky a rehabilitaci. 
Děkujeme všem, kteří stále přispívají na sbírku vršků. 

 Schraňujeme papír, neb se blíží sběr papíru. 

 Další aktivitou, do které se velmi aktivně děti zapojily, je sbírání tvrdého pečiva pro zvířata ve Středisku ekologické 
výchovy Švagrov.  

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Sešity pro školní rok 2014/2015 

Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. V celkové ceně sady jsou započítány 3,- Kč za 
tašku a balné. Zájemci si mohou sady předplatit ve školní prodejně od 14. dubna do 12. května 2014. Doporučujeme využít 
konzultačního dne 24. dubna, kdy bude prodejna otevřena do 18.00 hod. 

Sešit 444 

 

512 513 524 544 420 440 5110 644 Notový 

 

Lenoch 
A4 

Barevné 
papíry- 
sada 

Výkres 
A4 

Výkres 
A3 

CENA 
SADY 

2. ročník  10  1   2   1  2  20 20 97,- Kč 

3. ročník 1  15  1 1  1  1 1 1   97,- Kč 

4. ročník   15   3  1  1 3 2   108,- Kč 

5. ročník    10   1   1 1 1   73,- Kč 

 

Školní kola soutěží a olympiád 

Olympiáda v Jč  1. Leharová Terezie IX. B Dějepisná olympiáda 1. Zatloukalová Romana IX. A 
8. a 9. ročník      Zatloukalová Romana IX. A 8. a 9. ročník  2. Smržová Veronika IX. A
   2. Drásalová Kateřina IX. A         Havlíčková Michaela VIII. A 
       Bieliková Veronika IX. A    3. Janda Štěpán  VIII. A 
   3. Švécarová Soňa  IX. A        Sedláčková Anna  IX. A 
 
Astronomická olympiáda 1. Sojka Samuel  VI. A Astronomická olympiáda  1. Havlíčková Michaela VIII. A 
kategorie GH  2. Ondruška Daniel  VI. B kategorie EF  2. Skalická Kateřina  VIII. B 
   3. Drlíková Kateřina VI. C    3. Svoboda Tomáš  VIII. B 
 
Zeměpisná olympiáda 1. Kašpar Martin                VI. C Zeměpisná olympiáda 1. Mičkech Jakub  VII. C 
6. ročník   2.-3. Miškář Tomáš  VI. B 7. ročník   2. Dobeš Vojtěch  VII. A 
           Sojka Samuel  VI. A    3. Nedělníková Andrea VII. A 
 

Zeměpisná olympiáda 1.- 2. Zámečník Jakub VIII. B Zeměpisná olympiáda 1. Švécarová Soňa  IX. A 
8. ročník            Urbánková Barbora VIII. A 9. ročník   2. Smržová Veronika IX. A
   3.- 4. Havlíčková Michaela VIII. A    3.-5. Zatloukalová Romana  IX. A 
             Skalická Kateřina VIII. B          Wasserburgerová Sandra IX. B 
                Miškář Daniel  IX. B 

http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/718/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky/projekt-v-jinych-mestech/clanek-1801-babicky-a-dedeckove-ctou-detem/
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/718/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky/projekt-v-jinych-mestech/clanek-1801-babicky-a-dedeckove-ctou-detem/
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Biologická olympiáda 1. Kalmárová Eliška  VI. A 
6. - 7. ročník  2. Slavíček Oldřich  VII. C Biologická olympiáda 1. Zatloukalová Romana IX. A 
   3.- 4. Remiš Lukáš  VI. A 8. - 9. ročník  2. Němcová Alena  VIII. B 
             Kašpar Martin  VI. C    3. Davidová Johana  VIII. A 
            
Matematická olympiáda 1. Sedláčková Anna  IX. A Pythagoriáda  1. Hanáková Lucie  V. A 
Z9   2. Nguyen Tomáš  IX. B 5. ročník   2. Matyáš Vojtěch  V. B 
       
Matematická olympiáda 1.- 2. Hanáková Lucie V. A Pythagoriáda  1. Sojka Samuel  VI. A 
Z5            Gronychová Veronika V. C 6. ročník   2. Falhar Michal  VI. B 
   3.- 4. Matyáš Vojtěch V. B    3. Kašpar Martin  VI. C 
            Staněk David  V. B 
       Recitační soutěž  1. Pospíšilová Eva  I. B 
Chemická olympiáda 1. Sedláčková Anna  IX. A 1. ročník   2. Doležel František I. C 
kategorie D  2. Smržová Veronika IX. A    3. Drlíková Lucie  I. A 
   3. Drásalová Kateřina IX. A        Moca Vít  I. D 
              Horčičková Karolína I. C 
Recitační soutěž  1. Šána Robert  III. C     
2. - 3. ročník  2. Renda David  II. B Recitační soutěž  1. Ryšavá Kateřina  V. B 
   3. Bauerová Karolína II. C 4. - 5. ročník  2. Tůmová Zuzana  V. B 
          3. Horčičková Nikol  IV. C 
Recitační soutěž  1. Miškář Tomáš  VI. B 
6. - 7. ročník  2. Sokolová Alžběta VII. C Recitační soutěž  1. Příhodová Nikol  IX. B 
   3. Hufová Silvie  VII. C 8. - 9. ročník  2. Miškář Daniel  IX. B 
          3. Smržová Veronika IX. A 
Moravský zvoneček 1. Běhounková Veronika I. C      
1. kategorie  2. Zerzáňová Denisa II. A Moravský zvoneček 1. Vašíčková Sára  V. A 
   3. Seidenglanzová Johana II. B 2. kategorie  2. Švejkovská Adéla V. C 
          3. Brokeš Marek  V. B 
Moravský zvoneček 1. Štěpánová Adéla  VII. C    
3. kategorie  2. Ondruška Daniel  VI. B Moravský zvoneček 1. Příhodová Nikol  IX. B 
   3. Hufová Silvie  VII. C 4. kategorie  2. Kériová Sára  IX. B 
 
Děti, pozor, červená! 1. Drlíková Lucie  I. A Děti, pozor, červená! 1. Mikulášová Lucie IV. B 
1. - 2. ročník  2. Bělíčková Amálie I. D 3. - 5. ročník  2. Jelínková Eliška  IV. B 
   3. Turková Vanessa  I. D    3. Skala Vít  IV. B 
       Blaháček Roman  II.B        Poppová Lenka  IV. B 
 
Děti, pozor, červená! 1. Dvořák David  VII. A Děti, pozor, červená! 1. Malínek Lukáš  VIII. A 
6. - 7. ročník  2. Remiš Lukáš  VI. A 8. - 9. ročník  2. Rédová Veronika VIII. B 
   3. Kalmárová Eliška  VI. A    3. Švéda Vít  VIII. A 
       Škovránková Victoria VI. A 
       Konverzační soutěž – AJ 1. Smržová Veronika IX. A 
Konverzační soutěž – AJ 1. Fojtlová Sára  VII. C 8. - 9. ročník  2. Sedláčková Anna  IX. A 
6. - 7. ročník  2. Štěpánová Adéla  VII. C    3.- 4. Hromek František IX. B 
   3. Mičkech Jakub  VII. C             Kériová Sára  IX. B 
 
Přírodovědný klokan 1. Malínek Lukáš  VIII. A 3. - 4. Bieliková Veronika IX. A 
kat. KADET  2. Leharová Gabriela IX. B         Janda Štěpán   VIII. A 
 

Okrsková kola soutěží a olympiád 

 
Recitační soutěž  3. Pospíšilová Eva  I. B Recitační soutěž  2. Tůmová Zuzana  V. B 
kategorie 0      kategorie 2  3. Ryšavá Kateřina  V. B 
Recitační soutěž  3. Příhodová Nikol  IX. B 
kategorie 4 
 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Dějepisná olympiáda 12. Zatloukalová Romana IX. A Olympiáda v Jč  9. Zatloukalová Romana IX. A 
8. - 9. ročník      8. - 9. ročník  15. Leharová Terezie IX. B 
 
Matematická olympiáda 1. Hanáková Lucie  V. A Matematická olympiáda 14. Sedláčková Anna IX. A 
Z5   8.-14. Gronychová Veronika V. C Z9   19.-21. Nguyen Tomáš IX. B 
 
Zeměpisná olympiáda 3. Kašpar Martin  VI. C Recitační soutěž  1. Tůmová Zuzana  V. B 
kategorie A 
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Zeměpisná olympiáda 5. Mičkech Jakub  VII. C Zeměpisná olympiáda 13. Švécarová Soňa  IX. A 
kategorie B      kategorie C 
 
Konverzační soutěž – AJ 2. Fojtlová Sára  VII. C Konverzační soutěž – AJ 9. Smržová Veronika IX. A 
kategorie 1A      kategorie 2A 
 
Děti, pozor, červená! 3. Mikulášová Lucie IV. B Děti, pozor, červená! 5. Kalmárová Eliška  VI. A 
kategorie 2      kategorie 3  6. Remiš Lukáš  VI. A 
 
Elektronika 2013 pro ZŠ 2. Hromek František IX. B Soutěž AJ „SEARCH IT“ 1. Hromek František IX. B 
   3. Nguyen Tomáš  IX. B   
   4. Velecký Josef  IX. B Florbal – hoši  3. místo 
   6. Leharová Terezie IX. B 8. - 9. ročník 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Mistrovství Olomouckého kraje v deskových hrách 
Rummikub  1. Uher Lukáš  II. C BrainBox   1. Vojteková Lucie  II. D 
   2. Turánková Tereza III. A    2. Pavlík Milan  II. A 
   3. Valentová Gabriela II. D    3. Zerzáňová Denisa II. A 
 
Pexesiáda 1. Homola Kryštof  I. A         2. Nedbalová Eliška  II. A 3. Musial Patrik  II. D 
 

Ostatní soutěže 

Pěvecká soutěž       2. Vašíčková Sára        V. A       Logo pro KRAPŠ          1. Sedláčková Anna  IX. A 
„Olomouc 2013“                                                                                                                                    2. Straka Jan                              V. B 
 
Žák. turnaj v rapid šachu      9. Šána Robert                    III. C      Žákovský turnaj v rapid šachu 10. Matyáš Vojtěch        V. B 
I. kategorie                                                                                               II. kategorie 
 
Finále v deskových hrách v Praze 
Rummikub         8. Uher Lukáš                    II. C        Čertovská vybíjená     2. místo  
 
„Rohlíčkové pohádky“ – otisknutí pohádky ve sborníku - Veronika Gronychová V. C 
 
 

Závěrem trocha jarní poezie… 

Jaro  
Klára Kunzová, III. C 
Jaro je už v plném proudu, 
pejsci ochraňují si svou boudu. 
Radost z jara každý má, 
ptáček zvesela si zazpívá. 
Stromy radostně pučí, 
v úlech to vesele hučí. 
Slunce mává na pozdrav, 
pejsci štěkají: „Haf, haf, haf!“ 
  

Jaro 
Klára Kohoutková, III. C 
Slunce na jaře každé ráno svítí, 
a proto se krásně barví kvítí. 
Sedmikrásky z travičky 
teď dáme do skleničky. 
Děda záhon zalívá. 
 
 
 

KRAPŠ a KRAS organizují příměstský tábor „TOULKY BABKY ŠESTÁKOVÉ a DĚDKA HLUCHÁKA“ 

Vážení rodiče, žáci a ostatní příznivci školy, dovolte mi, abych Vám oznámila, že 
je znám termín příměstského tábora pro rok 2014.  

KRAPŠ ve spolupráci s KRASem (Klub rodičů a přátel Hlucháku - KRAS) se dohodly 
na termínu i názvu příměstského tábora 2014 pro děti z Hlucháku a 6. ZŠ 
Šumperk. Tábor s názvem TOULKY BABKY ŠESTÁKOVÉ a DĚDKA HLUCHÁKA bude 
probíhat v době od 14. července do 18. července 2014. Tábor je určen pro žáky  
z I. stupně školy (tj. 1. až 5. třída). 

Díky řediteli 6. ZŠ panu Viktoru Vernerovi jsme obdrželi jako základnu pro tábor 
jednu z tělocvičen školy. Detailní informace JSOU JIŽ NYNÍ UVEŘEJNĚNY na 
stránkáchhttps://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2014-
-toulky-babky-sestakove-a-dedka-hluchaka včetně  on-line přihlášky. 

Za OTT (Organizační táborový tým příměstského tábora 2014) Toulky Babky 
Šestákové a Dědka Hlucháka zdraví   

                                                                                    Petra Strnadová.                                                                                                                                                                

 

 

https://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2014--toulky-babky-sestakove-a-dedka-hluchaka
https://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2014--toulky-babky-sestakove-a-dedka-hluchaka
https://sites.google.com/site/hluchakras/

