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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               červen 2012 

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

Vážení rodiče a příznivci naší školy,  

blížící se konec školního roku 2011/2012 je vhodnou příležitostí pro jeho krátké zhodnocení. V průběhu roku absolvovali 
naši žáci řadu akcí (soutěže, olympiády, besedy, výchovně vzdělávací programy, filmová a divadelní představení, sportovní 
akce, vycházky a exkurze), které svým zaměřením vhodně doplňovaly školní vzdělávací program a směřovaly k rozvoji 
požadovaných žákovských kompetencí. Velmi dobrou úroveň poskytovaného vzdělávání ve škole potvrdily nejen výsledky 
dosažené při testování žáků pomocí testů firmy SCIO, kterými bylo ověřeno, že naši žáci se mohou svými vědomostmi směle 
srovnávat s dalšími žáky testovaných škol v celé naší republice (v mnoha oblastech dosáhli i lepších výsledků), ale i vlastními 
testy jsme si ověřili, že čtenářská, matematická i přírodovědná gramotnost žáků jsou na dobré úrovni a ve srovnání  
s výsledky z minulých školních let má tato úroveň vzrůstající tendenci.  

Mimo tato pozitiva je třeba uvést, že stále zůstává dost žáků, jejichž výsledky učení jsou nevalné, avšak ve většině případů 
odpovídají jejich lhostejnému přístupu k učení a celkově ke škole. Občas jsme se museli potýkat i s nevhodným chováním žáků, 
tyto ojedinělé případy byly většinou ve spolupráci s rodiči zdárně vyřešeny. 

Velmi dobře se začalo ve výuce projevovat významně zlepšené materiální zázemí školy. Kvalitní venkovní sportovní areál, 
nově vybavené učebny výpočetní techniky i jazykové učebny umožnily nejen výuku v moderním a estetickém prostředí, ale 
také podstatným způsobem dovolily pozitivně ovlivňovat průběh vyučování, velmi dobré uplatnění našly v oblasti vhodné 
motivace žáků.  

Z hlediska provozu školy se již projevily výsledky zateplení školy a výměny všech oken, škola šetří na provozních nákladech 
nemalé prostředky. 

Na závěr bych chtěl poděkovat za kvalitně odvedenou práci všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy a popřát 
jim, aby si v nadcházející dovolené dobře odpočinuli a načerpali nových sil.  

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví.               
                                      Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 

 

Prázdninový provoz školy  

     Školní jídelna je v červenci uzavřena, vařit začínáme v pondělí 6. srpna 2012. Od pátku 3. srpna si v kanceláři školní 
jídelny můžete objednat stravu na srpen, resp. září. Kancelář stravovny bude otevřena v pátek 3. srpna od 10:00 do 12:00, další 
pracovní dny pak v době výdeje oběda (od 11:00 do 12:00 hodin). 

     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 v pátek 29. června 2012. 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2012/2013 

Ani letos nezklameme ty, kteří předpokládají, že nejen učením je škola živa. Pro ty, kterým se odpoledne ještě nechce 
domů, nabízíme již tradičně i další program. Po zjištění zájmu o jednotlivé aktivity tak v příštím školním roce otevřeme tyto 
kroužky: anglický jazyk pro 2. ročník, keramické kroužky pro 2. – 5. ročník, hudebně dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, 
kroužek vybíjené pro 4. – 5. ročník, kroužek německého jazyka pro 5. a 6. ročník, kroužky florbalu pro začátečníky i pokročilé 
hráče. Dále předpokládáme, že se nám podaří zajistit i vedoucí pro kroužek aerobiku, o který by měly zájem dívky. 

U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; vybíráme 70,- Kč za měsíc. 
 

Organizace školního roku 2012/2013 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. 
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek  
3. ledna 2013. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 11. března do 17. března 2013. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013. 
Školní rok 2012/2013 končí v pátek 28. června 2013. 

mailto:skola@6zs.cz
http://www.6zs.cz/


2 
 

Příští rok ve školní družině 

Úvodem dobrá zpráva - ve školním roce 2012/2013 se školní družina rozšiřuje o jedno oddělení. Celkem tak můžeme  
v 6 odděleních nabídnout místo 180 žákům. Ve čtyřech odděleních budou prvňáčci spolu s dětmi druhého ročníku, další dvě 
oddělení pak budou otevřena dětem ročníku druhého a třetího. Pokud to kapacita školní družiny dovolí, přijmeme i starší žáky; 
přednostně vyhovíme těm, kteří dojíždějí. 

 Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6:00 do 16:30. Kromě běžných aktivit děti mohou využít nabídky zájmových 
kroužků, vedených vychovatelkami ŠD. V následujícím školním roce si tak budou moci zvolit kroužek dovedných rukou, kroužek 
florbalu, kroužek deskových her, keramiku a nově i aerobik. Kroužky probíhají v době provozu ŠD, většinou od 15:00 do 16:00. 
O přesném rozvrhu kroužků budou rodiče i žáci informováni v měsíci září. 

Je naším cílem, aby školní družina sloužila dětem po vyučování nejen jako zázemí pro odpočinek a relaxaci; má být také 
centrem, kde děti mohou rozšiřovat své zájmy a záliby. Doufáme, že i nadále bude přetrvávat dobrá spolupráce s rodiči. 

                                                                 Dagmar Jelínková, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Školní družina ve zkratce aneb Co jsme prožili na jaře 

Noc s Andersenem – 30. března 2012 
Již tradiční, ale stále tajemná noc v divadle a školní družině, plná her a hlavně hezkého čtení.  
Bezpečnost na silnici – 17. dubna 2012 
Zástupkyně státní policie dětem připomněla pravidla bezpečného chování na silnici. 
Celé Česko čte dětem 
Čtvrtek 19. dubna 2012 patřil ČTENÍ. Žáci, kteří se aktivně zapojili do soutěže „Moje kniha“, vyhlášené knihovnou Šumperk, se 
zúčastnili besedy se známou spisovatelkou knih pro děti a mládež, paní Petrou Braunovou. 
V odpoledních hodinách se pak v prostorách školní družiny usilovně četlo. Krásné odpoledne završilo autorské čtení, v němž 
svoji knihu „Pohádky od Králického Sněžníku“ představila naše paní učitelka Mgr. Milena Brňáková.  
Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za nadšení, aktivitu a milý přístup. 
Den pro maminky 
Ve čtvrtek 9. května 2012 hostilo školní atrium, zalité sluncem, maminky, babičky, tetičky i sestřenice. Děti školní družiny jim za 
doprovodu školního sboru připravily program plný básniček a písniček. A že všem po takovém výkonu vyhládlo, uchystaly paní 
kuchařky malé občerstvení nejen pro maminky, ale i pro naše malé účinkující. 
Korálkiáda 
V sobotu 26. května 2012 proběhlo v ČEZ Aréně v Pardubicích závěrečné měření všech korálků. Naše děti sem společně  
s městskou knihovnou Šumperk přivezly více než 700 metrů korálkových šňůrek a přispěly tak k pokoření rekordu – celkem se 
navléklo neuvěřitelných 14 805 m.                        Bc. Adéla Nevrlá 
 

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 hned napoprvé. 
Někteří žáci se v 1. kole na vysněnou školu nedostali, takže podávali odvolání, případně nové přihlášky na další školy.  
V letošním školním roce vychází 61 žáků 9. ročníku, 2 žáci 8. ročníku a 4 žáci z 5. ročníku. 

Všem srdečně blahopřejeme a pevně doufáme, že vybranou školu zvládnou. 
 

Přehled vybraných škol a oborů:   
Gymnázium Šumperk: 4 žáci - 8letý obor, 14 žáků – 4letý obor; Gymnázium Zábřeh: 1 žák – 4letý obor; Střední průmyslová 
škola Šumperk: informační technologie – 4 ž., elektrotechnika – 4 ž., technické lyceum – 3 ž., grafický design – 2 ž., strojírenství 
– 2 ž.; Obchodní akademie Šumperk: obchodní akademie – 1 ž.; Střední zdravotnická škola Šumperk: zdravotní asistent – 5 ž.; 
Střední odborná škola Šumperk: služby cestovního ruchu – 2 ž.; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk: 
obráběč kovů – 4 ž., kadeřník – 1 ž., strojní mechanik – 1 ž., truhlář – 2 ž., nábytkářská a dřevařská výroba – 1 ž.; Střední škola 
sociální péče a služeb Zábřeh: kuchař-číšník – 1 ž.; Střední škola automobilní Zábřeh: mechanik- opravář – 1 ž., autoelektrikář 
– 1 ž.; Střední škola železniční a stavební Šumperk: strojírenství – 4 ž., instalatér – 1 ž., mechanik opravář kolejových vozidel – 
1 ž., zedník – 1 ž.; Střední škola logistiky a chemie Olomouc: aplikovaná chemie – 1 ž.; Střední odborná škola obchodu  
a služeb Olomouc: gastronomie – 1 ž.; Obchodní akademie Mohelnice: informatika v ekonomice – 1 ž., obchodní akademie –  
1 ž.; Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice: pečovatelské služby – 1 ž.; Střední odborná škola obchodu a služeb 
Jihlava: hodinář – 1 ž.        
                    Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
   

Učíme se navzájem 

Již popáté si letos žáci 2. stupně na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je předstoupit před své spolužáky v roli vyučujícího. Ti, co 
si jako děti hrávali na učitele, zjistili, že nestačí přinést si kromě svačiny i červenou propisku. Tak jako v běžném životě, někteří 
přistoupili k úkolu zodpovědně a byli i po zásluze odměněni – jejich „žáci“ jim naslouchali, a to je pak pěkný pocit...  Jiní 
přípravě příliš nedali a někomu se z vody vařilo lépe, někomu hůře, některým to bylo prominuto, jiní se možná i trochu 
zastyděli.  

Podrobné postřehy žáků 9. ročníku, kteří na jeden den převzali výuku na 1. stupni, jsme zveřejnili na webových stránkách 
školy.              RNDr. Zuzana Bendová 

 

„Rozhodni se sám …“ 

Ve dnech 11. - 15. června 2012 proběhne na naší škole interaktivní výstava na téma zneužívání tabákových výrobků 
s názvem „Rozhodni se sám …“. Žáci 2. stupně školy se zde zábavnou formou seznámí se všemi zdravotními důsledky nejen 
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kouření, ale i jiných forem užívání tabáku. Zjistí například, jak drahá je závislost na nikotinu, přičichnou si k „vůni“ cigaret, dozví 
se pravdu o vodní dýmce. Výstavu si prohlédnou všechny třídy 2. stupně v rámci hodiny občanské výchovy. Mimo to bude 
výstava volně přístupná celý týden vždy o velké přestávce.                             Mgr. Jolana Papoušková, školní metodik prevence 

 

Cykloturistický kurz Vidnava 2012  

Na cyklistický kurz se nás 18 žáků těšilo dlouho předem. Zvlášť pak ti, kteří ve Vidnavě ještě nebyli. Aby taky ne, měli jsme 
slíbené výlety do krásné přírody v okolí Vidnavy, společnou zábavu po večerech a příjemnou změnu od sezení v lavicích. 

V úterý 15. května ráno jsme se s paní učitelkou Winklerovou, Macháčkovou a s panem učitelem Lešingrem sešli  
u autobusu. Po krátkém boji s koly a malým přívěsem jsme vyjeli. Cesta uběhla rychle, dorazili jsme na místo, zabydleli se 
v překvapivě útulné turistické ubytovně a za chvilku jsme vyjeli na první výlet.  

Po lesní cestě jsme se dostali k Venušiným miskám, zajímavým skalnatým útvarům v krajině. Zastavili jsme se na zřícenině 
hradu Kaltenštejn. Okolo zatopeného lomu jsme se vrátili zpátky a byli jsme rádi, že první cesta nebyla extrémně dlouhá nebo 
náročná. 

Ve středu nás snídaně čekala až po osmé hodině, takže se všichni v klidu vyspali. Tento den už měl být náročnější, ale 
všichni se na něj těšili (aspoň myslím). Vyrazili jsme směrem do Javorníku, na zámek Jánský vrch, ze kterého nebyli všichni zas 
tak moc nadšeni, ale jako odpočinek pro nohy to bylo fajn. Zpátky přes Uhelnou, Vlčice a Velkou Kraš nám to šlapalo už skoro 
samo. Po skoro 40 km jsem se dneska cítila unavenější, ale užila jsem si to. Po večeři jsme strávili osobní volno procházkou po 
Vidnavě. 

Ve čtvrtek se vstávalo malinko hůř než ve středu, ale přežili jsme to všichni. V plánu byl kopcovitější terén a jeskyně na 
Špičáku. Kopce, hlavně ty směrem dolů, si většina z nás užívala, mně se opravdu hodně líbilo v jeskyních. Cesta zpátky nám 
utekla rychle, večer jsme si zpříjemnili basketem. 

Pátek přišel nečekaně rychle. Najednou jsme museli být před výletem sbaleni, trasa byla o hodně kratší než v předchozí 
dny. I tak jsme si ji užili. Vyjeli jsme kousek za Vidnavu, okoukli muzeum bludných balvanů, udělali několik fotek, aby rodiče 
věřili, že jsme na nějakém „cykláku“ vůbec byli, a po obědě jsme se vrátili domů.  

Co si z tohoto týdne zapamatujeme? Určitě to bude prostředí a kolektiv, který nám maximálně vyhovoval. Mnozí z nás si 
budou pamatovat, jak stáli a čekali na dojezd posledních borců, nebo naopak, měli co dělat, aby nepředjeli prvního předjezdce, 
což bylo přísně zakázáno. Taky to bude několik hlášek a atmosféra u večerního filmu. V neposlední řadě ty pocity při odjíždění, 
že bychom rádi ještě zůstali nebo si to, pokud možno, celé zopakovali.                                            Marie Vonzino, VIII. A 
 

Exkurze Hvězdárna a planetárium Brno 

Ve středu ráno 23. května 2012 v 6:30 hodin jsme se sešli na parkovišti u školy, abychom podnikli výlet za poznáním do 
brněnského planetária. Byl to trochu problém, protože nejsme na tak brzké vstávání zvyklí. Do Brna jsme přijeli kolem deváté, 
a protože náš program začínal až v 10:00, dostali jsme rozchod v okolí hvězdárny, abychom si mohli protáhnout nohy a trochu 
se najíst, protože nám po cestě vyhládlo. Po „vyblbnutí“ jsme šli do planetária na program „Živá planeta“. Projekce byla velmi 
poučná a zábavná. Dozvěděli jsme se o dávné historii Země a podívali se, kde jsou jaká souhvězdí.  

Všechno vyvrcholilo v 11:30 prohlídkou „exploratoria“, kde byly velmi přesvědčivě zobrazeny všechny planety sluneční 
soustavy a spousta zajímavých vědeckých pokusů. Také jsme si mohli přečíst spoustu informací o sluneční soustavě, sáhnout si 
na meteorit, vyzkoušet si závislost oběhu planet na vzdálenosti od Slunce i podívat se na kousek měsíční horniny. Nejvíce nás 
zaujala „váha“, na které jsme mohli zjistit, kolik bychom „vážili“ (ve skutečnosti bychom vážili stejně, ale různá by byla 
gravitační síla, kterou by nás daná vesmírná tělesa přitahovala) na různých planetách, hvězdách a kometách ve vesmíru. Domů 
jsme se vraceli plni krásných vzpomínek.                                        

                                                                             K. Drásalová, S. Kozáková (VII. A); R. Czyžová, J. Horáček, M. Hauk (VIII. C) 
 

Exkurze Zoo Lešná 

V úterý 22. května jsme vyrazili v 7:30 od školního parkoviště, kam se překvapivě dostavili všichni účastníci. Jelo nás celkem 
49 včetně paní učitelky Zatloukalové a Winklerové, takže jsme se do autobusu sotva vešli. Čekala nás dlouhá cesta – 2 hodiny, 
které by skolily i slona, jenž na nás v zoo čekal. Čas rychle utekl a my jsme najednou stáli u vstupu do zoo. Po zakoupení 
vstupenek jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina šla s paní učitelkou Zatloukalovou na prohlídku zdejšího zámku  
a druhá skupina s paní učitelkou Winklerovou absolvovala výukový program „Pod mořskou hladinou“. Věděli jste třeba, že na 
mořské hladině je více živočichů v noci než ve dne? Po získání užitečných informací jsme se prohodili.  

A teď již dlouho očekávaná prohlídka ZOO. Rozdělili jsme se do libovolných skupinek, které se ihned rozprchly po celém 
areálu. Na prohlídku jsme měli hrozně málo času – pouhé 2 hodiny. Zvířata některé z nás okouzlila natolik, že si nestihli projít 
celou ZOO;  jiní se zase s velikou vervou hnali z pavilonu do pavilonu. Potvrdili jsme si fakt, že tato zoologická zahrada je jedna  
z nejkrásnějších v republice, možná i proto, že si zde můžete projít všechny kontinenty světa. 

Po uplynutí daného času jsme se všichni sešli u východu, abychom společně opustili ZOO a nastoupili do autobusu, za který 
děkujeme panu Škvařilovi, který nám ho poskytl skoro zadarmo.  

               K. Drásalová, A. Sedláčková, R. Zatloukalová, V. Smržová, S. Švécarová  (VII. A) 
 

Exkurze šestých tříd Loštice – Letohrad 

V den exkurze jsme se sešli v 8:50 před školním hřištěm a netrpělivě očekávali příjezd autobusu. Po nezbytné kontrole 
počtu a stavu účastníků jsme nastoupili a vyrazili směr Loštice. 

V Lošticích jsme vystoupili s peněženkami v ruce a houfně šli do podnikové prodejny nakupovat tvarůžky. S voňavými sáčky 
jsme se vydali do muzea olomouckých tvarůžků, kde to bylo velmi zajímavé. Po prohlídce muzea a návštěvě místního WC jsme 
se vypravili na další cestu, směr Letohrad. Protože ten den bylo opravdu velké teplo, umíte si představit, jak to v autobuse po 
takovém nákupu vonělo .  
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V Letohradu jsme vyrazili na prohlídku muzea řemesel, kde nás čekala hra, prostřednictvím níž jsme si celou expozici 
prohlédli a snažili se dozvědět co nejvíce informací o starých a zapomenutých řemeslech. Ti nejbystřejší a nejpohotovější z nás 
vyhráli vstupenky na příští návštěvu a také diplom. Některé spolužáky muzeum tak vyčerpalo, že si hned po jeho opuštění 
museli dát partičku svých oblíbených karet. My holky jsme zase vyrazily po nákupech a do cukrárny. Jak taky jinak, že? Poté, co 
jsme utratili všechno kapesné, jsme se vydali k domovu za svými rodiči a k teplé večeři. 

Exkurze byla super!                                                     Klára Heiserová, VI. A 
 

Exkurze do Oswietimi 

Dne 23. května 2012 jsme vyrazili na exkurzi do Oswietimi. Po pětihodinové cestě jsme byli na místě. Většina z nás tam byla 
poprvé, a proto jsme nevěděli, co nás čeká. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá skupinka dostala svého průvodce, který 
nás prováděl po celém táboře.  

Hned na začátku nás upoutal nápis ARBEIT MACHT FREI, což v překladu znamená „Práce osvobozuje“. Jaká ironie! Přes 
veškeré dochované informace si vůbec neumíme představit, čím procházeli. Hygienické podmínky byly otřesné. Lidé se mohli 
umývat jednou měsíčně a chodit na záchod dvakrát denně. Jindy chodit nesměli, a proto bylo jejich oblečení často pokálené. 
Krvavé průjmy z hladu nebyly výjimkou. O nějakém praní nemohla být řeč.  

Vězni, kteří neuposlechli rozkazy nebo byli jenom nesympatičtí, byli přes noc zavřeni v místnůstce bez oken, téměř bez 
vzduchu, s ,,dveřmi‘‘ vysokými půl metru. Uvěznili zde až čtyři lidi, kteří vážili většinou 25-30 kilogramů. Místnost byla velká asi 
1x1 metr, takže lidé celou noc stáli. Ráno spočítali mrtvé a zbytek šel do práce. Po práci v dolech měli několikahodinové 
nástupy, kde se kontrolovalo, jestli sedí počty uvězněných.  

Lidé kromě práce sloužili k výzkumu. Obzvlášť dvojčata. Šílené pokusy doktora Mengeleho vedly ve většině případech  
k úmrtím. Snažil se přijít na to, jak je možné, že jsou dva lidé úplně stejní. Zajímalo ho, jestli mají totožné i vnitřnosti. Vpíchl jim 
do srdce jed, a potom je porovnával. Tihle byli ještě z těch ,,šťastnějších“, protože u některých to prováděl zaživa. Nejhorší na 
tom je, že tyto pokusy byly většinou prováděny na dětech.  

Je zde jedna zachovaná plynová komora - ta nejmenší. Ostatní byly vyhozeny do povětří před příchodem Sovětské armády. 
I ta nejmenší, kterou jsme navštívili, nás vyděsila. Lidi nahnali do ,,sprch“ a za několik minut bylo po všem. V plynových 
komorách v Březince bylo možné zabít až 2000 osob během 15minut. Mrtvolám vzali cennosti, včetně zlatých zubů, a těla 
spálili. Po lidech se zachovalo hodně původních věcí. Zejména několik stovek párů bot, kufrů a protéz. Sice jsme věděli, že při 
příchodu do tábora ostříhali každému vlasy, ale netušili jsme, že jich uvidíme hned 2 tuny, které nestihli zpracovat. Vyráběli  
z nich látky.  

Je důležité, aby lidé věděli, co se v tehdejší době dělo, aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly. 
           Eliška Suchomelová, Karolína Pelnářová  IX. C 
 

Škola v přírodě 

Od 28. května do 1. června 2012 patřila Severomoravská chata ve Vysokém Potoku třídám III. A a III. B, jež sem odcestovaly 
na školu v přírodě. Pět dní děti plnily úkoly, které jim nachystal duch Matyáše Sandorfa. Žáci se učili poznávat rostliny, stromy, 
bojovali v lese, stavěli domečky pro lesní skřítky, orientovali se podle buzoly, vyrobili si sádrovou masku, herbář, vydali se na 
celodenní pochod na Hedeč nad Králíky. Nechyběla ani diskotéka, promítání filmu či stezka odvahy. Děti také na vlastní kůži 
poznaly bankrot – hrnce (papírové peníze) došly a zboží (cukrovinky) muselo být zdraženo. Seznámily se tak s pojmy „měna“, 
„inflace“, „výprodej“...  O to, aby měli žáci dostatek energie pro plnění všech úkolů, se perfektně postaraly kuchařky, které 
chystaly dětem stravu pětkrát denně.  

V pátek ráno čekala na děti stará roztrhaná mapa, kterou musely složit a vyčíst z ní, kam jim duch ukryl poklad. To bylo 
překvapení, když našly hrnec plný zlaťáků! Nejdůležitější ze všeho byl fakt, že se děti lépe poznaly, učily se týmově, musely se 
spolehnout na sebe navzájem, musely si pomáhat. Utužily se tak třídní kolektivy. 

O tom, že se dětem pobyt líbil, svědčí fakt, že se téměř neobjevily slzičky. Mnohé prohlásily, že by se jely domů na víkend 
pomazlit a v pondělí by se rády vrátily zpět.                                                   

     Mgr. Lenka Rozbrojová, Mgr. Romana Veselá a Mgr. Martina Winklerová 
 

Sběr papíru 

      Tradiční jarní sběrový týden proběhl 23. - 27. dubna 2012. Letos jsme spolupracovali s firmou SITA CZ a.s., Olomouc, která 
nám nabídla nejvyšší cenu 2,65 Kč/kg. Podařilo se nám nasbírat 26220 kg papíru a do pokladny Sdružení rodičů tak přibylo 
velmi příjemných 69.483,- Kč. Nejúspěšnější sběrači tříd a nejúspěšnější třídní kolektivy budou náležitě oceněni. 

Nejlepší sběrači – podle počtu kg        Nejlepší třídy – podle počtu kg  Procentuální úspěšnost třídy 
Smutný Jan  IV. B 1 096kg        1. stupeň IV. B 2 307 kg  1. stupeň  III. B 100% 
Bobeková Simona V. B 644 kg      III. B   1 890 kg    II. B 100% 
Seböková Nikola III. B 492 kg      V. A  1 839 kg    I. C 89% 
Slavický Tomáš IX. C 555 kg        2. stupeň VII. A  1 995 kg  2. stupeň  VI. A 96% 
Mikulík Zdeněk  VII. A 405 kg   VI. A  1 371 kg    VI. B 71% 
Havlíčková M.  VI. A 320 kg   VII. B  1 149 kg    VII. A 66% 
 

Pohádkové dopoledne 

 Ve čtvrtek 31. května proběhl sportovní den pro 1. stupeň. Zatímco na hřišti se za tradičního chaosu odvíjely divoké hry, 
před školou probíhala o něco rozmanitější akce pro naše prvňáčky a děti ze školek. Na jejím průběhu se podíleli  
kantoři – hlavním organizátorem byla již tradičně paní učitelka Haltmarová, houževnatí fotografové číhající v keřích na 
příhodný okamžik vhodný do archívu, nu a my žáci, třímající na bedrech samozřejmě tu nejobtížnější úlohu pohádkových 
bytostí trůnících na svých stanovištích. 
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 Stezku nejdříve absolvovali odvážnější prvňáčci, následně děti ze školek a po krátké přestávce i děti ze Scholy Vivy.  
Ve dvojicích, držíce se za ruce, postupovali od jednoho místa k druhému, plnili zadané úkoly s nadšením, jež by nepochybně 
bylo lehké uplatnit například ve výuce. 
 Pohádková cesta začínala u krásné princezny, která dětem na papírovou kytičku vytetovala jméno a divoké indiánky, která 
jim tento „šperk“ připevnila na krk. U dalších stanovišť se děti setkávaly s nápaditou škálou úloh od spojování pohádkových 
dvojic po házení kroužků na dřevěné kolíky; skládaly puzzle a zdolávaly trasu s vajíčkem na lžíci; účastnily se rybaření v trávě, 
házením míčkem do otvoru v papírové hlavě či na postavené kuželky. Dokonce balancovaly na chůdách – na vlastní nebezpečí 
se záchranou. Nelze opomenout dvojice, které ochotně u těchto aktivit asistovaly: půvabná princezna a o něco méně 
půvabnější čertice, motýlí víla a já zajíček, kterého si mnozí kolegové pletli s myškou či pejskem (dokonce i děti si uvědomovaly 
onen citlivý rozdíl v ocáscích), královna a její komorná, Karkulka č. 1 a vlk, čert a Káča (ve skutečnosti čertice a Karkulka č. 2), 
víla Amálka a zřejmě UFO, šašek a lesní víla a nejprapodivnější dvojice, čaroděj s bytostí, kterou si netroufám ověnčit 
konkrétnějším názvem. 
 Všechny úkoly byly řádně oslazeny pestrým výběrem nejrůznějších odměn: bonbóny (pokud jsme je dětem zavčas nabídli) 
či kartičkami se šmouly a zvířátky. Na konci spletité cesty na děti čekala čarodějnice s truhlou plnou čokoládových tyčinek.  
 O tom, že si tuto akci užili všichni, pořadatelé i účastníci, svědčilo to, že před ní si každý z nás stěžoval na kostýmy, a po akci 
se jich nikdo nebyl ochoten vzdát…….                        Khrystyna Podlevská, IX. A 
 

Sportovní dny - 1. a 2. stupeň školy 

Poslední květnové dny na naší škole patří již tradičně sportu. A co máme to nové, krásné hřiště, všichni – děti i učitelé – si 
podobné akce pořádně užívají.  

Sportovní den 2. stupně byl sice původně plánován až na pátek, ale moje rosnička nás varovala před deštěm a proto jsme 
se na hřiště vypravili už ve středu 30. května. A opravdu jsme nelitovali. Sluníčko svítilo tak akorát, na zábavných disciplínách se 
postupně vystřídaly všechny třídy a při společných míčových hrách se už ledaskdo i zapotil.  Nejlepší sportovci si právě dnes 
převzali z rukou pana ředitele medaile za své výkony během školního roku. Celý den zorganizoval spolu se svou třídou, VIII. B, 
pan učitel Jiří Navrkal. 

Následující den, čtvrtek 31. května, se na hřiště vypravili naši mladší – děti z 1. stupně. Z atletických disciplín měli diváci 
možnost sledovat sprinty, běh na 1 kolo a skok daleký. Po svačince soutěžili třídní kolektivy v přetahované a vybíjené, chlapci 
se předvedli jako zdatní fotbalisté. Pod taktovkou paní učitelky Kateřiny Macháčkové všechno hladce plynulo a děti si 
sportování pochvalovaly.  

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín najdete na školním webu.          RNDr. Zuzana Bendová 
 

Pohár rozhlasu  

      Ve čtvrtek 10. května 2012 proběhlo na Tyršově stadionu okresní kolo Poháru rozhlasu, atletického závodu škol, ve 
kterém je omezen start jednotlivých závodníků na maximálně 2 disciplíny a štafetu. Mladší žákyně (6. a 7. ročník) skončily  
s 3500 body na 10. místě a jejich starší spolužačky (8. a 9. ročník) pak s 3 747 body na osmé příčce. Mladší žáci obsadili i bez 
nemocného Daniela Švédy s 3 610 body krásné 3. místo, když jim na druhou postupovou příčku chybělo pouhých 111 bodů. 
Kde však neuspěli oni, přálo štěstí st. žákům. Ti si výkonem 5167 bodů vybojovali postup do olomouckého krajského finále. 

      Krajské finále proběhlo 22. května 2012 a kluky trochu pozlobily skoky. Přestože si v některých disciplínách naopak 
polepšili, získali celkově o 155 bodů méně než v okresním kole, za což jim připadlo pěkné 8. místo. 
Složení družstev: 
Mladší žákyně: Andrea Piknová, Kateřina Drásalová, Romana Zatloukalová, Tereza Kalabisová, Sabina Kozáková, Lucie 
Loskotová (VII. A), Veronika Dusová (VII. B). 
Starší žákyně: Veronika Avdičová, Aneta Vybíralová (VIII. A), Pavla Wagnerová (VIII. B), Denisa a Nikola Mikulová, Veronika 
Přichystalová, Simona Zdeňková (VIII. C), Zuzana Hýblová (IX. C). 
Mladší žáci: Kamil Svačinka (VI. A), Jan Tym (VI. B), Ladislav Procházka, Jakub Šebela (VII. A), Daniel Miškář, Zdeněk Hübner, 
Michael Dunka (VII. B),   
Starší žáci: Martin Mikulič (VIII. B), Jakub Babička, Štěpán Strnad (VIII. C), Filip Jáně, Marek Málek (IX. A), Tomáš Paseka  
(IX. B), Marek Valenta, Tomáš Koukola (IX. C).       Mgr. Jiří Navrkal 
 
 

Školní kola soutěží a olympiád (březen – červen) 
 

Matematická soutěž 1. Jelínková Eliška II. B Matematická soutěž 1. Sedláčková Anna  VII. A 
Cvrček 2. + 3. třídy  2. Pavlasová Natálie III. C Benjamin 6. + 7. třídy 2. Drásalová Kateřina VII. A 
   3. Hroch Adam III. A        Tym Jan   VI. B 
       Ryšavá Kateřina III. B    3. Bieliková Veronika VII. A 
Matematická soutěž 1. Dobeš Vojtěch V. A Matematická soutěž 1. Baženovová Eliška   IX. A 
Klokánek 4. + 5. třídy 2. Mičkech Jakub V. C Kadet 8. + 9. třídy     Gronychová Johana  VIII. B 

3. Štěpánová Adéla  V. C    2. Mračková Anna     IX. B 
                   Vonzino Marie    VIII. A 
         3. Wagnerová Pavla   VIII. B 
Matematická olympiáda  1. Němcová Alena VI. A Matematická olympiáda  1. Vonzino Marie  VIII. A 
kategorie Z6   2. Tym Jan VI. B kategorie Z8  2. Horáček Jakub  VIII. C 
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Okresní kola soutěží a olympiád (březen – červen) 
 

Zeměpisná olympiáda 6. r. 11. Malínek Lukáš VI. A Výtvarná soutěž 3. r. 1. Kolková Klára  III. C 
      „Děti, pozor, červená“ 1. Juřica Michal  III. C 
Zeměpisná olympiáda 7. r. 7. Miškář Daniel VII. B  
      Výtvarná soutěž 4. r. 1. Bednarský Václav IV. B 
Zeměpisná olympiáda 8. r. 7. Švesták David IX. B „Děti, pozor, červená“ 
       
Olympiáda z JČ  8.-9. r. 13. Podlevska K..  XI. A Výtvarná soutěž 7. r. 1. Zatloukalová Romana VII. A 
      „Děti, pozor, červená“ 1. Kühnelová Denisa VII. A 
Matematická olympiáda 8. Tym Jan VI. B  
kategorie Z6  12. Němcová Alena  VI.A Biologická olympiáda 7. Davidová Johana     VI. A 
      6. + 7. ročník  8. Wasserburgerová Sandra  VII. B 
Matematická olympiáda 4. Vonzino Marie VIII. A    10. Kériová Sára  VII. B 
kategorie Z8  7. Horáček Jakub VIII. C 
      Biologická olympiáda 2. Bednarská Veronika VIII. A 
Fermiho úlohy - 2. kolo 1. Drozdová Denisa  VIII. C 8. + 9. ročník  3. Křenková Lucie  VIII. A 
Korespondenční soutěž 1. Horáček Jakub  VIII. C    10. Vonzino Marie  VIII. A 
 
Vybíjená smíšená družstva – okresní finále 
7. místo  družstvo:  IV. B – Bednarský Václav, Glogar Patrik; V. A – Mlynář Matěj, Dobeš Vojtěch, Szapoval Alexandr, 

Žižka Jiří; V. B – Welzlová Nikol, Augustowski Adam, Šváb Ondřej; V. C – Schwarz Jakub, Perry Darin 
    

Vybíjená dívky – okresní finále 
2. místo  družstvo: V. A – Zapletalová Anna, Přikrylová Linda, Šilarová Alena, Nedělníková  Andrea;  

V. B – Dorotíková Eva, Mikolajczaková Tereza, Turečková Michaela, Welzlová Nikol; V. C – Gozmová Nikol, 
Boldiová Sandra, Fojtová Sára, Plháková Monika 

Zelená stezka – Zlatý list – okresní kolo 
3. místo  družstvo:  V. B – Wolanský Petr; V. C – Fahrnerová Alžběta;  VI. A – Davidová Johana, Trundová Hana, Janda 

Štěpán; VI. B – Němcová Alena  
      
Mc Donald cup – fotbal  – kategorie B 
4. místo  IV. A – Vavřiník David, Holan Petr; IV. B – Ondruška Daniel, Bednarský Václav; IV. C - Hepil Marek, Kudela 

Matouš; V. A - Mlynář Matěj, Žaitlík Jan, Žižka Jiří, Szapoval Alexandr; V. B - Hetmánek Kamil;  
V. C - Havránek Pavel, Perry Darin, Swarz Jakub 

Pohár rozhlasu 
3. místo  mladší žáci: VI. A - Svačinka Kamil; VI. B - Tym Jan; VII. A - Šebela Jakub, Procházka Ladislav;  

VII. B - Hübner Daniel, Miškář Daniel, Dunka Michael 
 
4. místo starší žáci: VIII. B - Mikulič Martin; VIII. C - Babička Jakub, Strnad Štěpán; IX. A - Jáně Filip, Málek Marek,  

IX. B - Paseka Tomáš; IX. C - Koukola Tomáš, Valenta Marek  
 

Krajská kola soutěží a olympiád (březen – červen) 

 
Astronomická olympiáda   6. Křenková Lucie VIII. A Biologická olympiáda 11. Bednarská Veronika VIII. A 
kat. EF   9. Horáček Jakub VIII. C 8. + 9. ročník  13. Křenková Lucie  VIII. A 
  
Atletický čtyřboj – krajské finále 
7. místo  VIII. A – Kouřil Jan, VIII. B – Mikulič Martin, VIII. C – Strnad Štěpán, IX. A - Jáně Filip, IX. C - Valenta Marek 
 

Specialisté 2011/2012     
        

češtinář  Khrystyna Podleská IX. A  chemik  Khrystyna Podleská IX. A 
  Karolína Pelnářová  IX. C    Anna Mračková  IX. B 
matematik Marie Vonzino  VIII. A  fyzik  Jakub Horáček  VIII. C 
angličtinář Eliška Suchomelová IX. C  zeměpisec Daniel Miškář  VII. B 
dějepisec  Viktor Kouřil  VIII. A  sportovec Andrea Piknová  VII. A 
  Jan Bukovský  IX. A    Filip Jáně   IX. A 
biolog  Lucie Křenková  VIII. A  výtvarník  Kristýna Menšíková VIII. A 
  Veronika Bednarská VIII. A  zpěvák  Anna Mračková  IX. B 

 

Nejlepší žáci školy:      Karolína Pelnářová IX. C     Eliška Suchomelová IX. C 


