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Vážení rodiče,
ještě v září tohoto školního roku vás na tomto místě vítal pan ředitel Mgr. Lubomír Krejčí. Předestíral své plány pro
tento i další školní roky. Bohužel mu již nebylo dopřáno je realizovat. V pondělí 30.května 2011 po těžké nemoci –
v nedožitých 54 letech - zemřel.
Ředitelem naší školy byl od roku 2002. Znali jsme ho jako čestného a spravedlivého člověka, přátelského kolegu,
organizátora celé řady sportovních akcí. Žáci v něm pak našli vlídného a chápavého pedagoga, osobnost, která jim
bude v jejich budoucím životě příkladem. Jeho cílem bylo otevřít školu všem dětem, nechat každé z nich v něčem
vyniknout. Snažil se nabídnout dětem i zaměstnancům školy příjemné prostředí také postupnými rekonstrukcemi
interiéru a nedávno dobudovaným moderním hřištěm. Nově zrekonstruovaný plášť školní budovy už bohužel neuvidí…
Nejen tímto konáním, ale celou svou osobností byl příkladem cílevědomého, důsledného člověka
s nanejvýš pozitivním přístupem k životu, přívětivého člověka, který si věděl rady ve všech oblastech svého konání
a nezištně uměl poradit i ostatním.
Každý si ve svém životě – ať už vědomě či podvědomě - vybírá osobnostní vzory. Přestože nám pan Mgr. Lubomír
Krejčí bude jako jedinečná bytost chybět, zároveň pro mnoho svých žáků, jejich rodičů, pro mnoho svých kolegů
i přátel zůstane vzorem osobnosti, která si bez okázalých gest získávala respekt, přátelství i sympatie.
Takového si ho budeme pamatovat.
RNDr.Zuzana Bendová
statutární zástupce školy

Prázdninový provoz školy
Školní jídelna je v červenci uzavřena, vařit začínáme v pondělí 8.srpna 2011. Od pátku 5.srpna si v kanceláři školní jídelny
můžete objednat stravu na srpen, resp. září. Kancelář stravovny bude otevřena v pátek 5.srpna od 8:00 do 12:00 h, další
pracovní dny pak v době výdeje oběda - od 11:00 do 12:00 h.
V měsících červenci a srpnu je provoz kanceláře školy zajištěn v pracovní dny od 9 do 12 hodin. V tuto dobu si zde mohou
vyzvednout vysvědčení žáci, kteří je ze závažných důvodů nemohli obdržet ve čtvrtek 30. června.

Nabídka kroužků pro školní rok 2011/2012
Rodiče od školy neočekávají pouze tradiční výuku. Stále více spoléhají na to, že jejich dětem nabídne i odpolední
volnočasové aktivity. V dubnu proběhlo dotazníkové šetření, na jehož základě budou v novém školním roce otevřeny tyto
kroužky: anglický jazyk pro 2.ročník, jóga pro děti 2.-3.ročníku (p.uč. Bednarská), dramatický kroužek pro 3.-5.ročník (p.uč.
Rýznarová), keramický kroužek pro 3.-5.ročník (p.uč. Bednarská, Veselá). Pokud nám personální možnosti dovolí, nabídneme
kroužek florbalu. Starším žákům jsme nabídli modelářský kroužek (p.uč. Lešingr) a keramický kroužek (p.uč. Winklerová).
Zatím se ale nesešel dostatečný počet zájemců. Po prázdninách začátkem září kroužky nabídneme znovu a v případě většího
zájmu je rádi otevřeme. Kromě výše uvedených plánujeme otevřít i kroužek konverzace v anglickém jazyce – nábor opět
proběhne v září. Již zmíněné kroužky jsou placené, měsíční poplatek činí 70,-Kč.

Organizace školního roku 2011/2012
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1.září 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý
3.ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 5.března do 11.března 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5.dubna a pátek 6.dubna 2012.
Školní rok 2011/2012 končí v pátek 29.června 2012.

Školní družina ve školním roce 2011/2012
Dveře školní družiny se tak jako celá škola opět otevřou 1.září 2011. Denní provoz bude zajištěn od 6:00 do 16:30. Letošní
prvňáčci i druháci již přihlášky na příští školní rok dostali – prosíme rodiče, aby vyplněné přihlášky odevzdali nejpozději do
15.června 2011. Školní družina je určena pro žáky 1.-3.tříd, volná místa můžeme nabídnout dojíždějícím dětem ze 4.tříd.
Kromě pravidelných kroužků (keramický, florbal, deskové hry..) děti v družině čeká i spousta dalších zajímavých akcí.

Odpoledne pro maminky
Ve čtvrtek 5.května uvítaly děti ze školní družiny v malé tělocvičně své maminky a babičky u příležitosti květnového svátku
maminek. V rozmanitém programu připraveném dětmi, vychovatelkami, školním sborem a učitelkami se zpívalo, přednášelo a
hrálo divadlo. Velkým aplausem byly odměněny společenské tance v podání Adélky Boudové a Adama Chytila. Diváky
roztleskala i vítězka celostátního kola populárních písní „Yamaha“ – Klára Kolková. Všichni vystupující byli odměněni
potleskem a pochutnali si i na sladkém občerstvení. Prostě vydařené odpoledne jako stvořené pro maminky.

Prázdniny se blíží
Ani nemrkneme a je tu léto a s ním i dětmi vytoužené prázdniny. Nebudete věřit, ale je to již přes 20 let, co naši žáci jezdí
(a stále rádi) na letní tábor, pořádaný sdružením rodičů při naší škole. Ti, co s námi kdysi začínali, jsou už dávno dospělí a na
tábor posílají své ratolesti. Někteří nám zůstali věrni a pracují jako vedoucí nebo instruktoři.
Stálicemi a snad i legendou v přípravě táborových programů jsou Pavel Matys alias Bača a Pepa Mádr. Mladší generace
bývalých táborníků jim zdatně sekunduje.
Ptáte se, co pro děti nachystali letos? Záhadu hlavolamu - snad ji starší žáci rozřeší; prvňáčci pak pocestují kolem světa
v pouhých deseti dnech. Svou pouť nastoupí již ve čtvrtek 30.června a zpět se vrátí v sobotu 9.července. Přejte nám přízeň
počasí – o to ostatní se už postaráme sami.

Korespondenční matematická soutěž Pikomat
Už druhým rokem se Maruška Vonzino ze 7.A třídy zúčastnila korespondenční matematické soutěže PIKOMAT, kterou
organizuje skupina studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem této soutěže je ukázat
řešitelům i jinou tvář matematiky, než jakou vidí ve škole, a to formou zajímavých úloh, jejichž řešením si mohou rozvíjet svoje
vědomosti, schopnosti a dovednosti. Výhodou korespondenčního semináře je, že žáci mají k řešení úloh dostatek času, mají
možnost používat literaturu nebo konzultovat problematiku s učitelem či rodiči. Maruška v této celostátní soutěži ve své věkové
kategorii skončila na výborném 5. místě. Celkově se mezi žáky 6.-9. ročníku umístila na 24. místě. GRATULUJEME!!!

Volba povolání
Po určité nervozitě a obavách můžeme konstatovat, že žáci naší školy již obdrželi rozhodnutí o přijetí a svým zápisovým
lístkem potvrdili zájem na dané škole studovat. Nelze však říci, že všechno u všech dopadlo podle představ. Mnoho žáků se
v 1. kole na vysněnou školu nedostalo, takže se podávala odvolání, případně nové přihlášky do dalších škol. Ještě v tomto
okamžiku někteří zkouší štěstí v dalším kole. V letošním školním roce vychází 49 žáků 9.tříd, 1 žák z 8.třídy a 6 žáků z 5.tříd.
Všem přejeme hodně úspěchů a pevně doufáme, že vybranou školu zvládnou.
Přehled vybraných škol a oborů:
Gymnázium: 6 žáků - 8letý obor, 8 žáků – 4letý obor; SPŠ: informační technologie – 2 ž., elektrotechnika – 2 ž., technické
lyceum – 1 ž., grafický design – 2 ž.; OA Šumperk: ekonomické lyceum –2 ž., obchodní akademie – 5 ž.; SZŠ: zdravotní
asistent – 1 ž.; SOŠ: služby cestovního ruchu – 5 ž., ochrana životního prostředí – 1 ž.; SOŠ a SOU: prodavač -1 ž., obráběč
kovů – 2 ž., obchodník – 1 ž., kadeřník – 2 ž., strojní mechanik – 1 ž.; SŠ sociální péče a služeb Zábřeh: sociální péče,
sociálně-správní činnost –1 ž., sociální péče, práce s klientem – 1 ž.; SŠ automobilní Zábřeh: dopravní prostředky – 1 ž.,
mechanik-opravář – 2 ž., karosář – 3 ž.; Hotelová škola V. Priessnitze, Jeseník: hotelnictví – 1 ž.; SOU zemědělské Loštice:
zemědělec- farmář- 1 ž.; SOŠ ochrany osob a majetku Brno: bezpečnostně právní činnost – 1 ž.; SPŠ Letohrad: stavebnictví
- 1ž. ; SŠ lesnická a rybářská Bzenec: rybář- 1 ž.

Aprílová škola - učíme se navzájem
Den, kdy si žáci vyzkoušejí „učitelské botky“, se na naší škole stává pěknou tradicí. Letos připadl na první dubnový den,
a proto jsme si pro něj vypůjčili název básničky Jiřího Žáčka. Na rozdíl od původního textu, do našich tříd žádná zvířata
nezavítala. I když, tak jako každoročně, je velký rozdíl v přípravě jednotlivých „vyučujících“, i ti největší „tvrďáci“ pokrotnou ve
společnosti nadšených mladších spolužáků. Možná si připomenou svá léta na 1.stupni, ale určitě zjistí, že to není jen tak, udržet
pozornost posluchačů na předlouhých 45 minut a zapojit všechny do složitého procesu poznávání.
Jak tento den viděli žáci 9.ročníku, kteří na jedno dopoledne převzali výuku na 1.stupni, si můžete přečíst v následujících
řádcích.
Celý týden jsem byla nervózní a hrozně se těšila, až konečně bude 1.dubna. A nebyla jsem vůbec zklamaná. Užili jsme si
spoustu legrace, jak my „učitelé“, tak i naši „pokusní králíci“…Měla-li bych ale klasicky učit, nezvládla bych to. Příprava musí být
opravdu důkladná nebo se prostě musí umět improvizovat … Všechny křížovky hotové a patnáct minut do konce hodiny. Paní
učitelka měla naštěstí u sebe dřevěný meč, a jelikož se učili středověk, napadlo nás, že bychom je mohli pasovat na rytíře …
Role krále se ujal Kuba, a proto to asi stálo za to.Všichni jsme se váleli smíchy.
Marcela Sedláčková 9.A
Podle mě to byl úžasný den. Hned od první hodiny sice prvňáčci zlobili, ale po druhé hodině už to bylo celkem v pohodě …
... Celý týden předtím jsme se na pátek pečlivě připravovali. Naše skupinka dostala na starost 1.B a jak nám paní učitelka
tvrdila, byla to nejhodnější třída. Ze začátku nám to tak nepřišlo, protože děti nevěděly co se děje a trošku nás zlobily. Po první
hodině se uklidnily a celý zbytek vyučování probíhal v pohodě ... Za sebe můžu říct, že den s prvňáčky se mi moc líbil a klidně
bych si ho znovu zopakovala. Teď už vím, jak to mají učitelé těžké, a proto je obdivuji ... Tento den byl v tomto školním roce
jeden z nejlepších.
Nikita Kériová, Lucie Jílková, Petra Zajícová 9.B
Na tzv. "Den bláznů", jsme si vyzkoušeli role učitelů a učili jsme žáky 1.stupně. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že tato práce
není nijak snadná. Práci nám ovšem usnadnilo to, že jsme učili na "Apríla", tak jsme si připravili učení zábavnou formou ...
Občas nám dalo zabrat vzpomenout si na jimi probíranou látku, bylo by trapné udělat chybu...
Martina Horáčková, Michaela Jurečková, Jakub Hruban 9.B
… Do role kantora jsem se vžila hodně a možná bych si to někdy zopakovala. Učila jsem ve 3.A, na první dojem to vypadalo, že
je to třída plná raubířů, ale nakonec se ukázalo, že jsou tam i chytré hlavičky…
Jarmila Boldiová 9.A
… Osobně jako deváťáci se před učiteli prezentujeme jako velké a drzé děti, ale třeťáci nás poznali úplně jinak … Kdyby se mě
po této výuce někdo zeptal, jestli bych chtěla být učitelkou, tak mu asi odpovím, že NE, protože učitelé musí mít nějakou míru
svého chování k žákům a já? … Z pohledu dětí si myslím, že to je velmi bavilo a nikdy na to nezapomenu.. Iva Helešicová 9.A
… například jsem neznal, že i tak malé děti dokážou být snaživé a šikovné … Byly tam také děti, které už pomalu vystrkovaly
růžky … Právě na těchto okamžicích jsem si vyzkoušel, jak to nemá učitel v určitých situacích lehké a měl by vhodným
způsobem své žáky „zkrotit“ …
Jakub Kalina 9.A
… Rozdíl mezi mnou a druháčkem? Asi ten, že se připravují pilně na každou hodinu, úkoly dělají s radostí a všechno mají
v pořádku … 2.A přeji, ať jim skvělá nálada a pilnost vydrží až do deváté třídy.
Lucie Piknová 9.A
… Myslela jsem si, že budou neposlušní, když je jich ve třídě 30 a jsou to už páťáci. Naopak byli úžasní, snaživí, neustále
projevovali zájem o náš program … Domů jsem si odnesla tři obrázky a plno vzpomínek a zážitků. Dostala jsem i svou
podobiznu, která byla propracovaná do detailů. Nevím, jestli bych si troufla učit, ale s 5.A bych určitě chtěla ještě pár dnů prožít.
Barbora Weingartová 9.A
… Ze začátku učení spolužákům moc nešlo, ale potom to bylo dobré a kluci už věděli jak na to. Já jsem měl nachystané
křížovky, hodina utekla jak voda. V tělocviku se děti vyřádily na opičí dráze, hrály rybičky a jiné hry … Děti nám řekly, že si na
nás vzpomenou (někdy).
Filip Vamvakaš 9.A
… Vyučování jsme začali zjišťováním, co žáky baví a nebaví. Čtvrťáci se ihned rozpovídali a zjistili jsme o nich zajímavé věci,
že ve škole mají nejraději přestávky, tělocvik a své kamarády … Nejvíce se mi na nich líbilo nadšení do učení, což nám
deváťákům už chybí.
Olga Smrčková 9. A
… Musím říci, že učitelské povolání je velice těžké … Obdivuji lidi, kteří ho mohou vykonávat, a to hlavně ve vyšších ročnících.
Nikol Tunysová 9.A

… Potom tam byla jedna holka, ta se jmenovala Terezka a působila na mě jako takový mluvčí třídy a v matematice přímo
vynikala, „byla pro mě něco jako kalkulačka“…
Veronika Vybíralová 9.A
… Je zajímavé, že jsou ještě tak malí a už se u nich rýsují ty typické postavy. Jeden je kašpar třídy, druhý zlobidlo a
samozřejmě nesmí chybět pilní žáci, co se vždy hlásí a se vším pomůžou. Na druhou stranu bylo velmi obtížné celých pět hodin
bojovat o jejich pozornost…
Kathi Gajda 9.A
… Opravdová zábava vrcholila ve školní družině, kde jsme je měli zabavit, a proto jeden z nás četl a já předváděl různé pohyby
k vyjádření a zpestření příběhu. Pak jsem dětem ukázal ohromující „tango“s plyšákem, děti se smály…
Adam Křenek 9.A
… Na obědě to taky bylo v pohodě, ale v šatně už řvali a mlátili se a neposlouchali. Celkově to bylo dobré, zkusil jsem si to, ale
nedělal bych to.
Petr Pantlík 9.A
Práce učitelky je velmi důležitá, avšak dle mého názoru náročná práce. Nebýt učitelů, mnoho z nás by mělo o životě mylné
představy a žili bychom v iluzích. Ve škole se dozvídáme, jak to ve skutečnosti je, ale jestli se k nám informace dostanou
zajímavou formou, záleží jen na učitelích. Jestliže si učitel dá velkou práci na přípravě hodiny, děti se baví a dávají pozor,
protože je to zajímá, ale vlastně si neuvědomují, jak velké úsilí a čas tomu učitel věnoval … Sice ne velmi často, což je škoda,
se žáci s učitelem spřátelí nebo v něm dokonce vidí svůj životní vzor. Když učitel učí ve třídě, kde je přátelství a ne nechuť či
nenávist, učí se mu mnohem lépe a práce ho baví. Tím pádem ve třídě panuje dobrá nálada a škola už není jen povinnost
a nuda, ale i zábava a radost.
Marie Re 9.A

Sběr papíru
Tradiční jarní sběrový týden proběhl 11.- 15.dubna 2011. Letos jsme spolupracovali s firmou ECOPAK, spol. s r.o. Šumperk,
která nám nabídla 2,-Kč/kg. Podařilo se nám nasbírat 25070kg papíru a do pokladny Sdružení rodičů tak přibylo velmi
příjemných 50.140,- Kč.
Nejlepší třídy – podle počtu kg
1.stupeň
4.A
2494 kg
2.A
2407 kg
3.B
1841 kg
2.stupeň
6.A
1372 kg
8.C
1355 kg
6.B
1233 kg

Nejlepší sběrači – podle počtu kg
Jan Smutný
3.B
891 kg
Jan Surý
4.A
805 kg
Adéla Smékalová 1.C
625 kg
Jan Stuchlík
7.A
419 kg
Marie Večeřová
4.A
408 kg
Eliška Simonová 3.A
359 kg

Procentuální úspěšnost třídy
1.stupeň
5.B
100%
1.B
100%
4.A
86%
2.stupeň

6.B
6.A
8.C

75%
61%
57 %

Sportovní den 2.stupně - 31.května
V úterý 31.5. proběhl na našem školním hřišti sportovní den 2.stupně. Sportování jsme zahájili netradičně – ve třídách –
smutnou zprávou o úmrtí našeho pana ředitele, jemuž jsme tento den oficiálně věnovali.
Poté se vydaly třídní kolektivy pod vedením svých učitelů na školní hřiště k absolvování první části sportovního dne. Každá
třída musela stoprocentně absolvovat devět sportovních disciplín, u nichž se vždy spočítal a sečetl průměr dívek a chlapců ve
třídě. Soutěžilo se v běhu na 60m, skoku do dálky, vrhu koulí, střelbě na koš a na fotbalovou i florbalovou branku, žáci
absolvovali překážkovou dráhu na dětském hřišti, pilovali volejbalové podání a házeli na cíl ve formě kužele. Na každé
disciplíně se takto stanovilo pořadí tříd do celkového hodnocení.
Po přestávce na svačinky byly vyhlášeny a medailí oceněny nejlepší letošní výkony v běhu na 60m, skoku do dálky
a vytrvalostním běhu. Druhou soutěžní částí sportovního dne byly turnaje tříd ve vybíjené družstev, přehazované a kopané.
I výsledky těchto soutěží se započítávaly do celkového hodnocení tříd.
Po započtení výsledků všech disciplín bylo pořadí následující:
1. místo 9.B
2. místo 9.A
3. místo 8.A

28-29
30-31
32

4. místo 7.A
5. místo 7.C
6. místo 8.C

38
42
47-48

7. místo 6.A
8. místo 8.B
9. místo 6.B

50-51
52
59

Z hodnocení tříd vypadla 7.B, která se zhostila funkce pořadatelů u jednotlivých stanovišť. V druhé části dopoledne se již
zapojila a opravdu zazářila v turnajích v kopané, přehazované a vybíjené.
Byla to pro ně určitě náročná, ale podnětná pořadatelská zkušenost, a byť nebyly pro reklamace například zahrnuty výsledky
běhu na 60m, patří také žákům této třídy, vedle pořadatelsky zúčastněných dospělých, velké poděkování.
Pro příští rok přivítáme vaše připomínky i nápady – nejlépe prostřednictvím školního parlamentu.

Pohádkové dopoledne
Na středu 1.června si žáci devátých tříd připravili pohádkové soutěže pro děti z MŠ na Prievidzské a na Šumavské. Jenže
pondělní předpověď počasí nás přinutila akci přesunout na čtvrtek 2.června. Čtvrteční ráno bylo sice ještě trochu chladnější, ale
během dopoledne nás už sluníčko pěkně ohřálo. Děti z mateřinek se na deseti stanovištích setkaly se Sněhurkou, lesní vílou,
čarodějnicí i princeznou. Nevíme to jistě, ale možná se dostavil i kouzelník.
Všem, kteří se zasloužili o úspěch celého dne, z tohoto místa děkujeme.

Školní kola soutěží a olympiád (březen – červen)
Matematická olympiáda
kat. Z5

1. Sedláčková Anna
2. František Hromek

6.A
6.B

Moravský zvoneček
1.kat.

Matemat.soutěž–Cvrček
2.+3.třídy

1. Rouča Samuel
2. Ondruška Daniel
3.-4.Pavlík František
Ondruška Lukáš

3.C
3.B
3.C
3.B

1. Lehar Prokop
1.A
2. Vašíčková Sára
2.A
3. Horníčková Alžběta 1.A
Švejkovská Adéla
2.C

Vv-soutěž
Můj nejmilejší večerníček

1. Matyáš Vojtěch
2. Ryšavá Kateřina
3. Krátká Aneta

Matemat.soutěž–Klokánek 1. Hoffman Štěpán
4.+5.třídy
2. Tym Jan
3. Havlíčková Michaela

5.B
5.B
5.A

Matemat.soutěž–Benjamin 1. Sedláčková Anna
6.+ 7.třídy
2. Wagnerová Pavla
3. Vonzino Marie

6.A
7.B
7.A

Matemat.soutěž-Kadet
8.+9.třídy

1. Heger Aleš
2. Kouřil Čeněk
3. Gajda Katharina

9.A
8.B
9.A

2.B
2.B
2.B

1. Březina Aleš
3.A
2. Zemanová Michaela 3.A
3. Simonová Eliška
3.A
1. Leharová Adéla
2. Novotný Vojtěch
3. Straková Veronika

4.A
4.A
4.C

1. Náplavová Enrica
5.B
2. Brokešová Michaela 5.A
3. Smýkalová Karolína 5.A

Okresní kola soutěží a olympiád (březen – červen)
Matematická olympiáda
kat. Z6

15. Hromek František

6.B

Matematická olympiáda
kat. Z7

10. Vonzino Marie
16. Horáček Jakub

7.A
7.B

Pythagoriáda 6.ročník

2. Hromek František
17. Bieliková Veronika

6.B
6.A

Pythagoriáda 7.ročník

16. Vonzino Marie

7.A

Pohár rozhlasu

2.místo

mladší žáci: 6.A– Šebela Jakub, 6.B– Perry Marek, Miškář Daniel, 7.A – Kouřil Jan, 7.B – Mikulič
Martin, 7.C – Strnad Štěpán, Hruban Jiří

4.místo

starší žáci: 8.A – Jáně Filip, 8.B– Paseka Tomáš, 8.C – Koukola Tomáš, 9.A– Valenta Jan, Heger
Aleš, Vamvakaš Filip, Pape Oliver, 9.B - Mrštík Marek

Mc Donald Cup – fotbal

Moravský zvoneček
1.kat.
Biologická olympiáda
6.+7.třídy

3. Vašíčková Sára

2.A

1. Křenková Lucie
11. Bílý Marek

7.A
7.B

Biologická olympiáda
8.+ 9.třídy

6. Haltmar Vojtěch
10. Horáková Andrea

8.B
9.B

Zelená stezka – Zlatý list

1. Janda-5.A, Hoffman-5.B,
Drásalová,Smržová -6.A,
Hromek, Velecký – 6.B

4.místo – družstvo
4.A – Szapoval Alexandr, Žaitlík Jan, 4.B– Hetmánek Kamil, 4.C– Havránek Pavel, 5.A– Svačinka
Kamil, Přikryl Jakub, Jurka David, Hrabánek David,5.B–Píšek Jakub, Stupka Patrik, Otoupal Libor

Krajské kola soutěží a olympiád (březen – červen)
Astronomická olympiáda
kat.GH

9. Křenková Lucie
12. Horáček Jakub

7.A
7.C

Moravský zvoneček
1.kat.

3. Vašíčková Sára

2.A

Krajské finále poháru rozhlasu
Atletičtí reprezentanti naší školy v kategorii mladších žáků ve složení: Jan Kouřil, Martin Mikulič, Daniel Miškář, Daniel
Hübner, Marek Perry, Jakub Šebela a Jiří Hruban, se probojovali do krajského finále v atletickém „Poháru rozhlasu“, které se
konalo na Tyršově stadionu v úterý 24.května.
Ačkoliv měli někteří po několikakilometrové túře školního výletu, vedli si velmi dobře a v průběžných výsledcích byli stále
hlášeni na druhém či třetím místě. Po závěrečném běhu na 1000m a konečném součtu přepočítaných bodů jim bohužel
o pouhých 14 bodíků unikl pohár krajského finále!!!
Přesto, že na ně zbyla „bramborová“ medaile, patří jim velká gratulace k dosaženému výsledku a snad se jim bude stejně
dařit i po přechodu některých opor týmu do vyššího ročníku a kategorie starších žáků.
Orion florbal cup
Našim žákům se po vítězství v okresním finále turnaje škol ve florbale 8. a 9.tříd dařilo i v jeho krajském pokračování, kde
opět zvítězili. V kvalifikačním boji o účast na celorepublikovém finále získali sice pěkné, ale již nepostupové třetí místo.
Družstvo: 8.A – Jáně Filip, 8.C - Slavický Tomáš, Koukola Tomáš; 9.A – Vamvakaš Filip, Heger Aleš; 9.B – Slavický Jiří, Tunys
Zbyněk, Večeřa Zbyněk, Pláněk Lukáš, Hruban Jakub, Mrštík Marek

Regionální kola soutěží a olympiád (březen – červen)
YAMAHA SHOW
1.kat.

1. Drásalová Martina
2. Kolková Klára

3.A
2.C

YAMAHA SHOW
2.kat.

1. Urbánková Barbora
2. Drásalová Kateřina

5.A
6.A

Celostátní kola soutěží a olympiád (březen – červen)
YAMAHA SHOW – 1.kat.

1. KOLKOVÁ Klára

2.C

YAMAHA SHOW – 2.kat. 1. URBÁNKOVÁ Barbora 5.A

Nejlepší žáci jednotlivých tříd
1.A
1.B
1.C

2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C

4.A

4.B
4.C

Adéla Doskočilová
Anežka Mildová
Jakub Doleček
Julie Kubíčková
Simona Doubravová
Julie Šánová
Lucie Hanáková
Vojtěch Matyáš
Klára Kolková
Martina Krejčí
Samuel Sojka
Tomáš Miškář
Sabina Sýkorová
Martin Kašpar
František Pavlík
Michaela Hegerová
Vojtěch Dobeš
Vanessa Phamová
Andrea Nedělníková
Petr Wolanský
Silvie Hufová
Sára Fojtlová
Adéla Štěpánová

Specialisté
5.A
5.B

6.A

6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B

Michaela Havlíčková
Lukáš Malínek
Tereza Staňková
Jan Tym
Daniel-Sean O´Reilly
Veronika Bieliková
Kateřina Drásalová
Anna Sedláčková
Veronika Smržová
Sára Keriová
František Hromek
Lucie Křenková
Kateřina Valentová
Adéla Reissausová
Jakub Horáček
Eliška Baženovová
Vojtěch Haltmar
Anna Mračková
Eliška Suchomelová
Karolína Pelnářová
Dominika Smržová
Zbyněk Večeřa

češtinář
matematik
angličtinář
němčinář
dějepisec
biolog
chemik
zeměpisec
sportovec

výtvarník
zpěvák

Zbyněk Večeřa
9.B
Zbyněk Večeřa
9.B
Richard Fahrner
9.B
Katharina Gajda
9.A
Dominika Smržová 9.A
Nikita Keriová
9.B
Lucie Křenková
7.A
Dominika Smržová 9.A
František Hromek 6.B
Martina Benáčková 8.C
Aleš Heger
9.A
Filip Vamvakaš
9.A
Marcela Sedláčková9.A
Michaela Jurečková 9.B
Klára Kolková
2.C
Barbora Urbánková 5.A

Nejlepší žáci školy
Dominika Smržová
Zbyněk Večeřa

Gratulujeme!

9.A
9.B

