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Vážení rodiče a přátelé školy,
poslední novela školského zákona přinesla jisté změny v organizaci zápisu dětí k povinné devítileté školní docházce. Zápis do
1. ročníku byl novelou posunut až na měsíc duben (oproti předchozím rokům, kdy byl v období mezi 15. lednem až 15. únorem),
takže v roce 2017 proběhne ve dnech 6. a 7. dubna. Toto však není jediná změna – mění se také termín pro podání žádosti (včetně
všech podkladů) pro udělení odkladu povinné školní docházky. Dříve se žádost s požadovanými doklady potřebnými pro udělení
odkladu musela dodat vedení školy nejpozději do 31. 5. – nyní, podle novely, nejpozději do 30. 4. V podstatě by tedy rodiče
(zákonní zástupci), kteří chtějí žádat o odklad školní docházky pro své dítě, měli přinést žádost a patřičné doklady již k zápisu,
nejpozději však do 30. 4. 2017. Věřím, že rodiče, kteří letos půjdou se svým dítětem k zápisu, tyto významné informace již asi zjistili,
považuji však za důležité toto připomenout.
Dále bych Vás chtěl informovat o zapojení školy do nových projektů. Dnem 2. 1. 2017 naše škola začala spolupracovat na projektu
s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání
v Olomouckém kraji a jeho cílem je zajištění školních poradenských služeb a vymezení priorit v oblasti speciálně pedagogického
a psychologického poradenství. V rámci tohoto projektu bylo ve škole zřízeno pracovní místo pro školního speciálního pedagoga,
který zajišťuje konzultační, poradenské a intervenční práce. Od 1. 2. 2017 jsme zapojeni do projektu s názvem Moderní formy výuky
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, který je realizován v rámci výzvy MŠMT ČR. Projekt umožní našim pedagogům jejich další vzdělávání
v oblastech cizích jazyků, společného vzdělávání a matematické i čtenářské gramotnosti, dále ve výuce vyzkoušíme CLIL (což je
výuka některého předmětu v angličtině), budeme realizovat klub zábavné logiky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
a odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči. Projekt skončí dne 31. 1. 2019. V rámci dotačního programu MŠMT na realizaci
aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování žáků realizuje naše škola projekt s názvem Bezpečná škola – ZŠ Šumperk,
Šumavská 21. Věříme, že všechny uvedené aktivity školy přispějí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání a budou prospěšné
učitelům i žákům.
Viktor Verner, ředitel školy

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018
Naše škola se již léta snaží nabídnout dětem i mimoškolní aktivity organizované přímo ve škole. Rodičům tak odpadají starosti s tím,
kdo a kdy dítě někam odveze a pak také vyzvedne. 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 zpravidla
1 hodinu týdně. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku je dostatečný počet zájemců – minimálně 12 žáků. Některé kroužky
otevíráme i při menším počtu přihlášených dětí, rodiče však musí počítat s navýšením úhrady – většinou se jedná o 100,- Kč za
měsíc.
Pro nastávající školní rok nabízíme kroužek matematiky dle profesora Hejného pro 1. – 5. ročník, hudebně-dramatický kroužek pro
3. – 5. ročník, keramický kroužek pro 1. – 4. ročník, pohybové hry pro 1. – 2. ročník, aerobik pro 3. – 5. ročník, vybíjenou pro
4. – 5. ročník, florbal pro 4. – 6. ročník, sborový zpěv pro 1. – 9. ročník. Nábor do kroužků proběhne v září a nabídku ještě
upřesníme.
V rámci projektu „Šablony 2016“ můžeme v následujícím školním roce dětem nabídnout i Klub zábavné logiky a pro slabší žáky
pravidelné doučování v menších skupinkách.
Zajišťujeme také nápravu dys-poruch pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní (1 h týdně). Zde si dovolujeme
připomenout, že součástí nápravy těchto poruch je i pravidelná domácí příprava. Právě u těchto dětí je pravidelnost jedním 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.

Volitelné předměty ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 si budou žáci 7. – 9. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 2 hodiny týdně. V průběhu měsíce
dubna se budou žáci osobně zapisovat do volitelných předmětů u jednotlivých vyučujících (vyhradíme na to přibližně jeden týden).
Na základě předběžného zájmu žáků i možností školy letos nabízíme dva bloky volitelných předmětů. Žák si pak vybere jeden
předmět v každém bloku. Zde apelujeme i na rodiče, aby v případě nemoci dítěte kontaktovali třídního učitele a své dítě přihlásili
včas. Skupiny volitelných předmětů naplňujeme maximálně do 24 žáků (naším cílem jsou ovšem skupiny do 20 žáků), výjimkou je
volitelný předmět Vaření s kapacitou 16 žáků. Pokud se do některého předmětu přihlásí žáků málo, vyhrazujeme si právo předmět
neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba. Žákům 7. ročníku také přibývá povinný předmět druhý cizí jazyk.
Všichni žáci 6. ročníku obdrží začátkem dubna dotazník, v němž spolu s rodiči vyznačí svůj zájem o druhý cizí jazyk – nabízíme na
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výběr ruský a německý jazyk. Tento dotazník pak vrátí své třídní učitelce, která vyznačí přesný čas odevzdání. V případě převisu
zájemců bude rozhodovat čas odevzdání dotazníku.
Následuje 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.
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Volitelný předmět Seminář z českého jazyka
Ve druhé polovině února byl žákům, kteří příští školní rok nastoupí do 7., 8. a 9. ročníku, rozeslán dotazník mapující zájem
o volitelný předmět Seminář z českého jazyka. Důvodem nabídky je fakt, že hodně žáků velmi často bojuje se špatným
porozuměním textu, za písmenky „nevidí“ popsanou skutečnost. Zmýlit se v pochopení na začátku se rovná špatnému výsledku na
konci. A je jedno v jakém předmětu.
Co tedy bude cílem „Semináře“ v 7. a 8. ročníku? Pomocí čtení, psaní a mluvení získat lepší vztah k textu, umět najít nejen doslovné
odpovědi, ale dokázat správnou odpověď vyvodit „mezi řádky“ a posléze ji vhodně zúročit i v jiných situacích, být připraven podělit
se o přečtené, řídit si vlastní výběr četby, nebát se o textu napsat vlastní kultivovanou reakci. To vše pomocí metod známých pod
zkratkou RWTC (Reading and Writing for Critical Thinking neboli čtením a psaním ke kritickému myšlení), které praktickým
způsobem pomáhají žákům s texty pracovat ve skupinkách i samostatně.
V 9. ročníku se „Seminář“ zaměří na přípravu potřebnou k přijímacím zkouškám. Žáci se budou systematicky zabývat cvičnými
či ilustračními didaktickými testy s důrazem na obhájení správného řešení pomocí patřičných mluvnických argumentů a dalších
jazykových dovedností, přidá se procvičování potřebných jevů i výcvik v taktice při testování.
Ani v jednom případě nepůjde v prvé řadě o předmět, ve kterém se budou „chytat“ špatné známky za gramatiku. Podkladem pro
hodnocení žáka bude jeho snaha a pokrok v dané oblasti.
Mgr. Ester Muroňová

Informace k přijímacímu řízení – zápisový lístek
Přihlášky na střední školy jsme zdárně odeslali, a proto v souvislosti s nimi připomínáme termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. škola – 12. 4. 2017, 2. škola – 19. 4. 2017; pro žáky pátého ročníku platí termín 18. 4. 2017. Žáci obdrží ze všech středních škol
pozvánky s podrobnými informacemi. Střední škola vydá po vyhodnocení přijímacího řízení přehled přijatých a nepřijatých žáků.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový
lístek. Tento zápisový lístek mu vydá výchovná poradkyně základní školy – upozorňujeme, že se jedná o evidovanou ceninu, kterou
nelze ani kopírovat ani vyzvednout mimo základní školu, na níž žák studuje. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné
údaje, chybí pouze jméno zákonného zástupce, který se žákem bude lístek na střední školu předávat, a doplněná škola a studijní
obor včetně podpisů. Pokud žák zápisový lístek ztratí, musí zákonný zástupce požádat o vydání náhradního lístku.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí.
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. Stejně může postupovat
i žák, pokud byl přijat na obor s talentovou zkouškou a odevzdal tam zápisový lístek. Může si jej vyzvednout a předat na novou
školu. 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.
V případě záporné odpovědi (žák nebyl přijat) si na poště bez prodlení vyzvedněte doporučený dopis. Rozhodnutí o nepřijetí ke
vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Na základě tohoto dopisu
můžete podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední
školy, na odvolání neuvádějte důvody jako: stres, nachlazení, nemoc…. Žáci budou mít napsaný vzor odvolání u výchovné
poradkyně. Na vyřízení odvolání je potřeba počítat s lhůtou až 60 dnů. Proto si v případě nepřijetí vyhledejte další volná místa na
střední škole nebo učilišti a podejte 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 jednotlivých středních škol nebo Olomouckého kraje
(www.kr-olomoucky.cz) nebo u výchovné poradkyně.
Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně
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Připomínáme ve zkratce
Učíme se navzájem – na pátek 31. března 2017 je naplánován tradiční projektový den, kdy si starší žáci vyzkoušejí roli učitelů. Asi
nejvíce se na své „žáky“ těší deváťáci.
Konzultační dny – nejbližší konzultační den je v úterý 25. dubna 2017 od 16 do 18 hodin. Pokud se rodiče výjimečně nemohou
dostavit, domluví si individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.
Sběrový týden – letos na jaře proběhne v týdnu od 24. do 28. dubna 2017. Chtěli bychom, aby tato akce probíhala bez dlouhého
čekání, proto prosíme o předem zvážené balíky. Pokud nemáte možnost si je zvážit, rádi Vám je zvážíme, ale je k tomu potřeba více
času. Abychom vše urychlili, hledáme dobrovolníky z řad rodičů, kteří by nám pomohli ráno od 7:00 do 7:50. Budeme vděčni i za
jednodenní výpomoc, hlaste se prosím v kanceláři školy.
Informace ze školní jídelny – již téměř tři roky si lze stravu přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetové aplikace
www.strava.cz. Zmíněná aplikace umožňuje také výběr ze dvou jídel každý den vyjma pátku. Věříme, že právě možnost výběru na
každý den povede k nárůstu počtu aktivních uživatelů. Internetová aplikace, běžící i v systému Android, umožňuje vybrat si zvolené
jídlo (případně odhlásit oběd) na celý měsíc během několika kliknutí myší. Máte-li o službu zájem, kontaktujte paní Jílkovou
(jilkova_s@6zs.cz) v kanceláři školní jídelny. Každý zájemce nahlásí svou e-mailovou adresu a obdrží přihlašovací údaje pro
zprovoznění této služby ve svém počítači nebo chytrém telefonu. Za nezletilé žáky si přihlašovací údaje vyzvednou jejich rodiče
(zákonní zástupci). Na tomto místě upozorňujeme, že jídelníček na aktuální i následující týden je k dispozici i na webových stránkách
školy. Vzhledem k tomu, že ojediněle může dojít ke změně jídelníčku v průběhu měsíce, zkontrolujte si, nejlépe ve středu, své
objednávky pro nadcházející týden.
Elektronická žákovská knížka se stala samozřejmostí pro zápis známek žákům 4. – 9. ročníku, testovací provoz běží od pololetí i ve
III. C. Předpokládáme, že jak rodiče, tak i sami žáci se již seznámili se vším, co jim tato služba poskytuje – mimo jiné i přehled
o aktuálním suplování. Pro majitele chytrých telefonů je zdarma ke stažení aplikace „bakaláři“, prostřednictvím níž jsou rodiče
bezprostředně informováni o každé nové zapsané známce.

Angličtina ve druhém pololetí
Po velkém úspěchu z předchozích let jsme opět objednali divadelní představení v anglickém jazyce. Dne 17. března se jej zúčastní
žáci od třetích až do devátých tříd. Mladší žáci uvidí Kocoura v botách a starší žáci volné pokračování Černého Petra 3. Cena
představení je 60,- Kč.
Další akcí, kterou chystáme pro mladší žáky, je soutěž v hláskování – Spelling Bee. Přesný termín ještě není stanoven, ale stejně jako
v loňském roce ji plánujeme na konec března, případně začátek dubna. Této soutěže se mohou zúčastnit žáci čtvrtých a pátých tříd.
Soutěž není povinná, ale zábavná. Proto – nebojte se a přihlaste se!
Mgr. Angelika Rýcová

Češtinářská exkurze pro žáky 9. ročníku
Stejně jako v minulém školním roce i letos nabízíme žákům 9. ročníku exkurzi v pražském studiu České televize, kterou doplňujeme
o návštěvu Českého rozhlasu. Akce se uskuteční 31. května. Půjde o jinou formu výuky tématu „Fungování a vliv médií ve
společnosti“ probíraného v rámci předmětu český jazyk a literatura. Nabídka platí pro zvídavé, ale zároveň spolehlivé žáky, kterým
nedělá problém respektovat dohodnutá pravidla čili základní pravidla společenského chování.
V budově ČT na návštěvníky čeká model všech budov ČT, film o pracovištích ČT, sál s pohádkovými postavami, filmovými zbraněmi,
parukami, zpravodajské studio, režie a mnoho dalšího. Český rozhlas zavede žáky do nedávno otevřené Galerie, následovat bude
prohlídka Studiového domu v Římské 13 a vysílacího pracoviště ČR Dvojky.
INFO + přihlášky - prostřednictvím třídních učitelů do 15. 3., PLATBA – 250 Kč v kabinetu ČJ do konce března – počítat se bude
s prvními 30 žáky, kteří co nejdříve uhradí platbu. V ceně je zahrnuto jízdné a vstupné. Na akci částečně přispívá KRAPŠ.
Mgr. Ester Muroňová

Telegraficky ze školní družiny – jaro 2017
Ohlédnutí:
Dne 26. 11. 2016 se vítězové krajského kola mistrovství ČR v deskových hrách zúčastnili finále v hlavním městě ČR, v Praze, kde
reprezentovali Šumperk i naši školu. A že jim to šlo! Lukáš Uher skončil na krásném 4. místě a Kryštof Homola obsadil také 4. místo.
Další z našich hráčů se umístili ve své kategorii v první desítce: Adam Musil na 7. místě, Přemysl Michálek na 9. místě. Radoslav
Moca byl pak vyhlášen nejmladším účastníkem celého mistrovství! Ještě jednou velká gratulace a mnoho chutě do dalšího hraní!
V předvánočním čase jsme si v úterý 7. prosince 2016 nadělili takový malý dárek. A ptáte se jaký? Je ho málo a stále nedostatek. Je
to čas. Čas, který rodiče aktivně strávili ve školní družině se svými dětmi při společném tvoření vánočních přání, ozdob či drobných
dárečků… Rodiče tímto dali dárek nejen dětem, ale i sami sobě.
Po mnoha letech bez sněhu byla letošní sněhová nadílka příjemnou změnou. Děti nemusely zimní radovánky jen kreslit a sněhuláky
vyrábět z papíru a vaty. Sněhu bylo tolik, že se děti již odmítaly sáňkovat na nedalekém kopci. Měly toho už „plné zuby“. Školní
hřiště opakovaně zaplavily sněhové výtvory. Mezi nimi jsme mohli obdivovat nejen maminku sněhuláčici s malým sněhuláčkem
v náručí, ale také různá důmyslně postavená opevnění pánů kluků. Bohužel nikdy naši sněhuláci nevydrželi do druhého dne. Někdo
zřejmě sněhové koule nutně potřeboval, a tak nám sněhuláky zbořil.
Pololetní aktivity ve školní družině ukončila oblíbená překážková dráha. Tuto dráhu nám nachystal pan učitel Jiří Navrkal, za což mu
mnohokrát děkujeme… Děti si na náročné trati vyzkoušely svoji obratnost a zdatnost.
Počátek února byl opět ve znamení valentýnských oslav. Udělat malou radost svým blízkým, to byla motivace a výzva pro děti ze
školní družiny. Bez velkých (a pro ně často nesrozumitelných) slov se daly do výroby drobných dárků pro své rodiče, prarodiče i pro
své kamarády. Začátkem února tedy děti rozdávaly radost na svátek, který není pro Česko tradiční, přesto se čím dál více dostává do
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našeho i dětského povědomí. Svatý Valentýn – dárky – radost. Školní družina – tvoření – spokojenost. Slova, která si připomeneme
opět na začátku příštího února.
Co nás čeká a nemine?

Z 31. 3. na 1. 4. 2017 – oblíbená „Noc s Andersenem“. Tradiční nocování dětských čtenářů proběhne ve spolupráci
s městskou knihovnou, navíc nám letos přislíbili spolupráci i hasiči z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk.

Podporu lidi s autismem vyjádříme propagací „Dne autismu“, jenž připadá na 2. 4. 2017.

Plánujeme Vítání jara pro děti školní družiny společně s dětmi z mateřských škol.

Další událostí bude květnové odpoledne pro maminky, kdy budou maminky v tradičních dílničkách tvořit společně se
svými dětmi.

V průběhu května pozveme do Klubu deskových her ke společné hře i rodiče.

Začátek června bude patřit nejen Dnu dětí, ale také dalšímu ročníku Týdne čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, do
kterého jsme již několik let aktivně zapojeni. V tomto týdnu opět budeme číst „v oboře“ u manželů Hojgrových ve
Vernířovicích. Akce bývá spojena s vyhlášením vítězů ve sběru kaštanů z podzimu a letos tomu nebude jinak.

Když něco končí, něco jiného začíná. S koncem školního roku se děti mohou těšit na tradiční letní tábor, pořádaný ve
spolupráci se sdružením KRAPŠ, z. s. Akce Kouzelné vandrování 2017 proběhne počátkem prázdnin v Ústavu ekologické
výchovy v Mladoňově. Již nyní zbývá posledních pár volných míst.

V neposlední řadě stále sbíráme vršky z PET lahví a schraňujeme papír, neb se blíží sběr papíru. Další aktivitou, do které se
děti velmi aktivně zapojují, je sbírání tvrdého a suchého pečiva pro zvířata z vernířovické farmy.

Více informací o akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy.

Pokud vás naše aktivity oslovily či potřebujete informace nějak doplnit, kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny
Mgr. Adélu Nevrlou.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD

Den bez techniky
Na Hromnice 2. 2. 2017, den před pololetními prázdninami, jsme si vyzkoušeli, jaké to je, zvládnout vyučovaní bez vymožeností
dnešní moderní doby. Učitelé vyučovali bez použití počítače, žáci neměli používat mobilní telefony. Nápad vzešel od dětí ze školního
parlamentu s trochu šibalským úmyslem, protože tento den učitelé nemohou zapisovat známky ani poznámky na internet. Akce
byla nepovinná a pro spoustu dětí i téměř nemožná. Učitelé tuto novou situaci zvládli lépe, avšak i oni poznali, že dnešní doba
spoustu věcí ulehčuje.
Mgr. Angelika Rýcová
Ohlasy dětí z 9., 8. a 5. ročníku:
… Den bez techniky mi vůbec nevadil. Já totiž nemám mobil ve škole. Ale i tak si myslím, že je to dobrý nápad. Kdybych také nosila
mobil do školy, určitě bych to dodržela.
… Byl to nejhorší den v mém životě!!!
… Když byl den bez techniky, tak se mi líbil, ale málem jsem to nevydržela. Aspoň nebyli všichni závislí na mobilu. Mohlo by se to
i opakovat a mohlo by to být i každý den.
… Bylo to super a chtěla bych, aby se to opakovalo. Naše třída to dodržela, a dokonce všichni pracovali, jak měli. Byl to dobý nápad.
… Byl to hrozný den, nemohli jsme na interaktivní tabuli. Nechci, aby se opakoval.
… Den bez techniky byl normální den. Jen asi dva lidi z naší třídy to nedodrželi. Bylo dobrý koukat na ty závisláky, jak se hroutí v té
třídě.
… 2. 2. po vstupu do školy začal v naší třídě strašný zmatek. Kluci se museli pro zklidnění alespoň na začátku školního dne na mobil
kouknout. Asi po hodině bez mobilů měli někteří žáci (kluci) panický záchvat a začali řvát, že na to kašlou. Ale všichni jsme to
nakonec jakžtakž zvládli.
Z pohledu učitelů: Byla to zajímavá a poučná zkušenost a připomenutí toho, jak jsme se všichni stali na technice závislí.
Výhody
Nevýhody
Žádné pískání mobilů.
V naučných předmětech chybí možnost promítat obrázky,
Větší pozornost žáků.
videa (hlavně v zeměpisu).
Žáci si musí dělat pečlivěji poznámky (co se smaže, nedá se
Menší možnost procvičování (na „daťáku“ si lze připravit
vrátit).
cvičení dopředu).
Nezávislost na internetu a možnosti připojení.
Testy – zadání se musí psát na tabuli nebo diktovat –
Nekazíme si tolik oči koukáním na „daťák“ a do počítače.
možnost chyby.
Nechytáme „nerva“, když počítač stávkuje.
Službě na tabuli hrozí „přepracování“

Světová škola a sbírka na pomoc pejskům a kočičkám
Sbírka na pomoc pejskům a kočičkám v útulcích byla velmi úspěšně ukončena v pátek 17. 2. 2017 o velké přestávce ve velké
tělocvičně naší školy. Tři týdny jsme sbírali staré ručníky, prostěradla, deky, krmiva, piškoty, pamlsky, pelíšky a hračky. Žáci si své
poklady střádali ve třídách, učitelé a zaměstnanci ve svých kabinetech. Nikdo celou dobu netušil, kolik těchto potřebných věcí se ve
skutečnosti sejde. Předem jsme si domluvili odběr do Azylu Gaia o.s. na Lužích a psí útulek ve Slezských Pavlovicích, kam šumperská
policie odváží odchycené pejsky z našeho města a okolí. V pátek nervozita stoupala, před velkou přestávkou přijela paní Vrábelová
s kolegyní z Azylu Gaia, spolu se slepým kocourkem Slepýškem a slepou fenečkou Mijou. Ti se okamžitě stali miláčky všech dětí,
které postupně přicházely se svými dárečky. V té chvíli bylo v tělocvičně velmi rušno, protože zejména dětí z prvního stupně přišlo
mnoho. Obava, že výtěžek sbírky bude malý, vůbec nebyla na místě a ve všech se postupně přeměňovala na radost a hrdost, že
jsme to dokázali a umíme pomáhat. Všem, kteří se na sbírce podíleli, velmi děkujeme, podpořili jsme tak nejen zvířátka, ale i náš
projekt Světová škola.
Mgr. Angelika Rýcová
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Sešity pro nový školní rok 2017/2018
Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. V celkové ceně sady je započítána 1,50 Kč za
tašku a balné. Zájemci si mohou sady předplatit v prodejně Rýmařovské pekárny umístěné v prostorách školy od 1. dubna
do 12. května 2017. Doporučujeme využít konzultačního dne 25. dubna, kdy bude prodejna otevřena do 18.00 hod.
Sešit
420
424
512 s pomoc. linkou
513
520
523
524
565
5110
644
Lenoch A4
Lenoch A5
Barevné papíry
Taška+balné
Cena

2. ročník
1

3. ročník
1

IV. A, C
2
1

IV. B
2
1

1
8
1

1
6
1

1
1
2
1

4
1
2
1

1,50 Kč
74 Kč

1,50 Kč
76 Kč

5. ročník
1

10
2
10

1
1

1
1
1

1,50 Kč
54 Kč

1
1,50 Kč
67 Kč

6
6
1
1
1
1
1,50 Kč
81 Kč

Lyžařské výcvikové kurzy
V týdnu od 13. do 17. února 2017 proběhl lyžařský kurz sedmých tříd. Letos nám ve ski areálu v Kunčicích přálo počasí, hory byly
bíle pocukrované a na sjezdovkách ležela fůra skvěle upraveného přírodního sněhu. Své lyžařské a snowboardové umění jsme si
vylepšovali na sluníčku pod modrou oblohou. Večer, na chatě Sněžník, jsme díky panu učiteli Navrkalovi mohli sledovat své výkony
na „stříbrném plátně“, pobavili jsme se při společenských hrách, poučili jsme se na přednáškách „Nebezpečí hor“, „Desatero
lyžaře“, pozlobili pedagogy hrou „Usnu až zítra“. Výborná byla kuchyně paní Matoušové na sousední chatě Profesor, kam jsme
docházeli na její vynikající jídlo. Ještěže se v pátek s námi hory rozloučily šedou oblohou a mokrým sněžením, jinak bychom snad ani
neodjeli.
Ve dnech 22. – 24. února 2017 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pátých tříd. Ve ski areálu Kareš v Koutech nad Desnou se
v těchto dnech učilo lyžovat nebo si vylepšovalo lyžařskou techniku kolem čtyřiceti dětí pátého ročníku. Přestože nám počasí
vyloženě nepřálo, nedali se žáci ani pedagogové zastrašit deštěm a větrem a lyžování si opravdu užili.
Mgr. Kateřina Macháčková

Můj recept na štěstí
Do hrnce nalijeme 2 litry životních cílů a necháme vařit. Mezitím si mimo nakrájíme 300 g přátel nadrobno a smícháme s kilem
zdraví. Když budou životní cíle připravené (uvařené), vmícháme přátele a zdraví. Vaříme, přičemž se přátelé se zdravím pomalinku
vypařují. Po asi půl hodině přilijeme práci. Mezitím, co se vaří, si do druhého hrnce nalijeme 0,5 – 1,5 litru peněz a litr lásky. Po pár
minutách nám vznikne taková bílá směs – manželství. Vaříme dál a směs pomalu tmavne. Při žluté barvě se začínají odlučovat nové
malé „kuličky“ – děti. Pokud se tak neděje, nevadí. Tato fáze se může opakovat i při oranžové barvě. Po vzniku dětí nebo oranžové
barvě (to se z manželství a dětí stává rodina), pokud se děti neodloučí, přelijeme tak asi dvě třetiny do životních cílů, které jsme
pořád vařili. Odtud se již odpařila většina přátel a někdy i zdraví, které musíme podle potřeby doplňovat. Přilitím rodiny vzniká
z životních cílů „osobní život“. V tom musíme udržovat správný poměr práce, rodiny a přátel: 4:6:3. Tato hodnota je samozřejmě
relativní, ale měla by se tomuto poměru blížit. Když vaříme dál, tak se hodnoty mění samy a neměli bychom tomu bránit.
Pokračujeme ve vaření a směs mění barvu stejně jako u manželství. Můžeme si povšimnout, že se množství zdraví radikálně
zmenšuje. Když směs dosáhne světlehnědé barvy, tak převažuje práce a přátelé, u hnědé hlavně práce a u tmavě hnědé rodina
nebo přátelé. Když směs zčerná, tak vaříme ještě pár minut, dokud bublá. Bublání zpomaluje a jak se zastaví úplně, tak je konec.
Směs můžeme vyhodit. Prostě konec. Ptáte se, proč jsme to vůbec vařili? Jestli jste poznali, tak tento recept představoval lidský
život. Proto je lepší otázka – Jaký má vůbec smysl lidský život?
Samuel Sojka, IX. A

Školní kola soutěží a olympiád
Konverzační soutěž - AJ
kategorie I. A

1. Jílek Lukáš
2. Kondler Michal
3. Novák Jakub

VII. C
VII. B
VII. A

Konverzační soutěž - AJ
kategorie II. A

1. Vavřiník David
2. Sojka Samuel
3. Ondruška Lukáš

IX. A
IX. A
IX. B

Dějepisná olympiáda
8. - 9. ročník

1. Štvrtecký Dominik
2. Sojka Samuel
3. Kašpar Martin

IX. A
IX. A
IX. C

Pythagoriáda
5. ročník

1. Heřmanský Jan
2. Dušek Daniel

V. C
V. C

Pythagoriáda
7. ročník

1. Bíbrová René

VII. C

Pythagoriáda
8. ročník

1. Seidenglanz Jáchym

VIII. B

Zeměpisná olympiáda
kategorie A

1.- 3. Hamplová Eva
Gahaiová Marie
Hlavinka Matěj

VI. A
VI. B
VI. B

Zeměpisná olympiáda
kategorie B

Zeměpisná olympiáda
kategorie C

1. Seidenglanz Jáchym
2. Ryznar Adam

VIII. B
VIII. C

1. Doleček Jakub
2. Bíbrová René
3.- 5. Jelínková Eliška
Renda Martin
Skalický Ondřej

VII. B
VII. C
VII. B
VII. A
VII. B
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Zeměpisná olympiáda

3. Ptáčková Petra

VIII. C

Zeměpisná olympiáda
kategorie D

1.- 2. Sojka Samuel
Holínek Svatopluk
3. Kašpar Martin

IX. A
IX. C
IX. C

Matematická olympiáda
kategorie Z5

1.- 2. Bareš Václav
Uher Lukáš
3. Hanáková Klára

V. A
V. C
V. C

Biologická olympiáda
kategorie C

1. Seidenglanz Jáchym
2. Stryková Anna
3. Pavlíček Patrik

VIII. B
VIII. C
VIII. A

1. Sýkorová Sabina
2. Ryšavá Kateřina
3. Gronychová Veronika
Sojka Samuel

IX. B
VIII. B
VIII. C
IX. A

Biologická olympiáda

1. Renda Martin
2. Bíbrová René
3. Šerá Eliška

VII. A
VII. C
VI. C

Chemická olympiáda
kategorie D

1. Sojka Samuel
2. Hegerová Michaela
3. Falhar Michal

IX. A
IX. C
IX. B

Moravský zvoneček
1. ročník

1. Moca Radoslav
2. Kašpar Antonín

I. D
I. B

Moravský zvoneček
2. ročník

1. Tomášková Štěpánka
Faltus Vojtěch

II. C
II. C

Moravský zvoneček
3. ročník

1. Kouřil Antonín
2. Scholzová Veronika

III. B
III. A

Moravský zvoneček
4. ročník

1. Bušinová Kateřina
2. Runtáková Denisa
3. Mikeska Vojtěch

IV. B
IV. A
IV. A

Moravský zvoneček
5. ročník

1. Bauerová Karolína
2. Kroupa Matyáš
3. Švábová Viktorie
Zerzáňová Denisa

V. C
V. C
V. A
V. A

Vv soutěž - „Poznej
kvalitu, získej kvalitu“
1. kategorie

1. Malinová Laura
2. Faltus Vojtěch
Mikesková Zora
3. Kolářová Eliška

II. A
II. C
II. B
II. C

Vv soutěž - „Poznej
kvalitu, získej kvalitu“
2. kategorie

1. Švábová Viktorie
2. Ježková Leontýna
Bezděková Natálie
3. Novák Denis

V. A
V. A
V. A
V. A

Recitační soutěž
1. ročník

1. Odložilová Matylda
2. Moca Radoslav
3. Jordová Emma
Procházková Alice

I. C
I. D
I. A
I. B

Recitační soutěž
2. ročník

1. Tomečková Eliška
2. Pribilincová Alžběta
3. Daněk Dominik

II. A
II. C
II. B

Recitační soutěž
3. ročník

1. Lucová Ester
2. Hejlová Nikola
3. Žiška Petr
Štětinová Ema

III. B
III. A
III. C
III. B

Recitační soutěž
4. a 5. ročník

1. Horčičková Karolína
Renda David
2. Heřmanský Jan
3. Janíčková Kristýna
Pokorná Liliana

IV. C
V. C
V. C
IV. C
V. C

Olympiáda v ČJ

Okresní kola soutěží a olympiád
Matematická olympiáda
kategorie Z5

23. Bareš Václav
29. Uher Lukáš

V. A
V. C

Matematická olympiáda
kategorie Z9

6. Falhar Michal
7. Sojka Samuel

IX. B
IX. A

Soutěž AJ „SEARCH IT“
1. kategorie

17. Krátká Aneta
18. Chaloupka Adam

VIII. B
VIII. A

Soutěž AJ „SEARCH IT“
2. kategorie

10. Ondruška Lukáš
21. Janda Kryštof

IX. B
IX. C

Olympiáda v ČJ

4.- 5. Sýkorová Sabina

IX. B

Literární soutěž „Poezie“

1. Kunzová Klára

VI. C

Chemická olympiáda
kategorie D

2. Sojka Samuel
4. Falhar Michal
6. Havlenová Lucie
10. Hegerová Michaela

IX. A
IX. B
IX. A
IX. C

Konverzační soutěž – AJ
kategorie I. A
Konverzační soutěž – AJ
kategorie II. A

6. Kondler Michal

VII. B

10. Vavřiník David

IX. A

Celorepublikové finále
Vv soutěž - „Poznej kvalitu, získej kvalitu“

3. Vojtěch Faltus
4. – 10. Malinová Laura

II. C
II. A

Voláme všechny táborníky a tábornice na příměstský tábor KRAPŠ
Milé děti a vážení rodiče! Stejně jako minulý rok i letos pořádá KRAPŠ příměstský tábor, který jen
orientován převážně na děti z 1. až 5. ročníku. Základnu budeme mít stejně jako vloni v naší škole. Po
celý týden, v době od 7:30 do 16:00, budeme vyjíždět a vycházet do blízkého i vzdálenějšího okolí a
zkoumat všechno zajímavé, zahrajeme si spoustu her, soutěží a společně zažijeme hodně zábavy.
V nejbližších dnech bude stanoven termín konání, proto tímto žádám všechny zájemce, aby sledovali
aktuality na webu školy. V případě, že máte o účast zájem, můžete rovnou napsat na náš email
(kraps@6zs.cz). Následně Vás budeme kontaktovat s přesnějšími informacemi.
Všem dětem přejeme úspěšné dokončení školního roku a na všechny táborníky a tábornice se už teď hodně těšíme!
Za táborový tým KRAPŠ Petra Strnadová
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