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Vážení rodiče a přátelé školy. 
V prvním vydání školního Zpravodaje ve školním roce 2017/2018 bych vás rád krátce informoval o změnách, které s sebou stávající 
školní rok přináší. 
Počet žáků nastupujících do prvního ročníku školy odráží klesající demografickou křivku, jež ukazuje, že se postupně snižuje počet 
žáků, kteří mají v následujících letech zahájit povinnou školní docházku v Šumperku. Skutečností tedy je, že se celkový počet žáků 
naší školy pomalu snižuje. V loňském školním roce jsme zahajovali s 632 žáky, nyní jich máme 617. Počet tříd je stále stejný,  
v 1. – 9. ročníku máme dohromady 28 tříd, přičemž ve druhém ročníku máme čtyři paralelní třídy, v ostatních ročnících jsou vždy tři 
paralelní třídy. Vzdělávání žáků školy se i nadále realizuje podle vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie, zkráceně 
Žirafa, který byl k 1. 9. 2017 upraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Nejvýznamnější 
změnou je, že se plavecká výuka stala povinnou a je zařazena do vyučovacího předmětu tělesná výchova ve 3. a 4. ročníku. Dále byl 
do nabídky volitelných předmětů zařazen nově seminář z českého jazyka.  
Změn doznalo i personální zajištění výuky. S koncem minulého školního roku odešli na vlastní žádost pan učitel Tomáš Lešingr, paní 
učitelka Lucie Fojtíková a asistentka pedagoga paní Pavlína Koutná. Pracovní poměr skončil asistentkám pedagoga paní Vlastě 
Hlavsové a paní Monice Fridrichové. Pedagogický sbor školy doplnily paní učitelky Hana Kauerová a paní učitelka Alena Pešková. Na 
místa asistentek pedagoga byly nově přijaty paní Lenka Chromá a paní Šárka Pospíšilová. Na vzdělávání našich žáků se také 
částečným úvazkem podílejí paní učitelky Lenka Jakubíková a Monika Kylarová, které současně pracují i jako vychovatelky ve školní 
družině. Detailní personální obsazení školy i s kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete na našich webových stránkách 
www.6zs.cz. 
V rámci zlepšování materiálně technického zázemí pro výuku jsme z vlastních úspor provedli kompletní rekonstrukci učebny fyziky, 
která byla po 42 letech provozu nově vybavena moderním žákovským nábytkem, novou elektro- a vodoinstalací a další technikou. 
Pevně věříme, že nové, podnětné a estetické prostředí přispěje k celkovému zefektivnění vzdělávání. 
Naše škola byla opětovně zařazena do vzorku škol, u kterých Česká školní inspekce (ČŠI) zjišťuje výsledky vzdělávání žáků. Letos se 
budou ověřovat výsledky žáků 9. ročníku v oblasti sociální gramotnosti. Do testování ČŠI je naše škola zařazena již čtvrtým rokem za 
sebou a je potěšitelné, že zatím v každém testování obstála a dosáhla výsledků nad celostátním průměrem. 
Přeji všem čtenářům pevné zdraví a těším se na spolupráci s Vámi.  

                    Viktor Verner, ředitel školy 
 

VANDROVÁNÍ 2017 – náš tábor s kouzly 

Páteční odpoledne.  Společně s třiceti dětmi naší školy nasedáme do autobusu a odjíždíme… 
Jako mávnutím kouzelné hůlky se 30. června 2017 octli budoucí malí kouzelníci kousek nad Novým Malínem ve vesničce s názvem 
Mladoňov. Tam, v Ústavu ekologického vzdělávání, z. s. „Pod vrtulí“, jsme měli trávit další dny. Vyrábění potřebných kouzelných 
rekvizit, vlastní kouzlení, hraní, dovádění, sportování a trochu toho soutěžení, to byly činnosti, kterými se po celou 
dobu pobytu pokračovatelé Harryho Pottera zabývali. A také trochu jedli, trochu spali, trochu zpívali a zívali a povídali. A ani trochu 
se nenudili. Jejich konečnou metou nebyl tajemný perón na kouzelném nádraží. Jejich cílem bylo užít si začátek prázdnin. 
Každou chvíli jsme si připomínali slůvko „KOUZLO“. Kouzelné prostředí, kouzelní lidé (včetně místní kouzelnice Lucky), kouzelný 
program a v neposlední míře my, malí kouzelníci. No, nejen malí kouzelníci. Poslední večer za námi přijeli i dva velcí kouzelníci.  
Co ti dokázali ve své ohnivé šou! Vyvrcholením jejich kouzelnictví bylo to, že přesně v okamžiku ukončení, kdy dozněl poslední tón 
doprovodné hudby, se rozpršelo. Kouzelný tábor se s námi rozloučil velikou noční bouřkou. To asi pro to, aby ráno uvítalo naše 
rodiče modré nebe. Nejen to modré na nebi, ale i to modré z nebe, které jsme jim nachystali v podobě dobrot a pamlsků na stoly 
pod pergolu. Myslím, že to bylo ve čtvrtek 06. 07. 2017, kdy si nás, malé kouzelníky, v poledních hodinách odvezli domů ti naši 
kouzelní rodiče. Nemuseli mít ani kouzelnou hůlku. 
Vandrování s kouzly 2017 skončilo.  
Jaké bude to v roce 2018? 
„Pod vrtulí“ se už na nás těší. 
Těší se nejen malí kouzelníci. 
Nechte se překvapit. Začátek letních prázdnin 2018 je tu coby dup.  
                                    Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Školní družina - ŽIvot - RAdost - FAntazie – v družině se prima žije!  

Sedm oddělení školní družiny (ŠD), s kapacitou 210 dětí, zahájilo opět svoji činnost. V pondělí 4. 9. 2017 se otevřely dveře všech 
oddělení. Jako v předchozích létech i v tomto školním roce přichystaly vychovatelky ŠD pro své svěřence aktivity pro smysluplné 
trávení volného času. 
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Žákům jsou v odpoledních hodinách nabízeny různé zájmové útvary - kroužky. Největší zájem je již tradičně o kroužky se sportovním 
zaměřením. Ihned se naplnil kroužek florbalu pro starší a kroužek „Cvičeníčko“ pro nejmenší žáky. Mezi další kroužky, které 
nabízíme, patří kroužek keramického tvoření. V letošním roce jsme bohužel pro malý počet zájemců neotevřeli kroužek hry na 
kytaru. Nesmíme zapomenout také na kroužek deskových her a zábavné logiky. V něm si zájemci procvičí svoje mozkové buňky, 
schopnost koncentrace, předvídavosti a spolupráce. 
Celý rok v ŠD probíhají také programy, kterých se mohou zúčastnit i ostatní děti naší školy a také jejich rodiče. Nejbližší z těchto akcí 
je krajské kolo Mistrovství ČR v deskových hrách, které se uskuteční v sobotu 4. 11. 2017. Příležitost ke společnému hraní budeme 
mít v prostorách školní družiny. 
Stále jsme zapojeni do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem…“. Jsme na to hrdi a jsme rádi, že se můžeme tohoto 
projektu účastnit. Učíme se naslouchat při předčítání knížek. Paní vychovatelky dětem každý den alespoň chvíli předčítají nebo si 
děti předčítají navzájem. 
Další naší již stálou a zaběhnutou aktivitou je sběr kaštanů a žaludů. Sbíráme tyto plody proto, aby zvířátka ve vernířovické oboře 
měla v zimě plné krmelce. Nejlepší sběrači se za nimi na jaře pojedou podívat a vlastní krmení si i vyzkoušejí. Těmto zvířatům také 
odvážíme staré pečivo, které můžete nosit do připravených nádob na chodbě ŠD. Za oboje všem mnohokrát děkují vychovatelky ŠD, 
děti a hlavně zvířátka v oboře. 
Sice již proběhl podzimní termín sběru papíru, ale i tak shromažďujeme starý papír na další (jarní) sběrovou akci. Stále pokračujeme 
ve sběru uzávěrů od PET lahví.  
Více informací o plánovaných akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy. Pokud vás naše aktivity oslovily  
či potřebujete informace nějak doplnit, kontaktujte ve školní družině vedoucí vychovatelku Mgr. Adélu Nevrlou.  
                          Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Připomínáme ve zkratce 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 dostanou prvňáčci svůj nový slabikář. Naši nejmenší se mohou těšit i na pohádku, kterou pro ně 
sehrají žáci 9. ročníku. Představení začíná v 9:00 hodin v malé tělocvičně. Srdečně zveme rodiče i prarodiče. 
V úterý 28. listopadu 2017 proběhne konzultační den – informace o prospěchu a chování žáků podáme od 16:00 do 18:00 hodin.  
 

Sbírka knih a čtenářský koutek 
Na jaře roku 2016 naše škola vyhlásila sbírku knih pro děti a mládež, aby se žákům prostřednictvím čtenářského koutku umožnil 
volný přístup k literatuře. Ve sběrných boxech umístěných ve vestibulu školy, před školní jídelnou i družinou se sešlo mnoho desítek 
knih, k nimž postupně přibývaly další z jiných zdrojů. V průběhu minulého školního roku došlo k obalování těchto knižních titulů.  
Od začátku letošního listopadu si tak mohou žáci „bez ptaní“ půjčovat knížky, které mají postavy a děj. K dispozici je regál v blízkosti 
mléčného automatu, na němž najdou vhodnou knížku jak malé, tak starší děti. Pomůže jim k tomu také barevné označení na hřbetu 
knihy: 
- žlutý proužek patří nejmenším „sluníčkům“ do 9 let,  
- zelený proužek má připomínat „období růstu“ dětí od 9 do 12 let, 
- červený proužek charakterizuje mládež od 12 let. 
 
Jak si knihy půjčovat a vracet vyjasňují „Pravidla čtenářského koutku“: 
1. PŮJČ SI KNIHU na přestávku nebo do hodiny. 
2. ZAČTI SE a NEJLÉPE - PŘEČTI JI.  
3. VRAŤ JI ZPĚT mezi knihy stejné barvy „hřbetem ven“. 
Pakliže si někdo bude chtít knihu vypůjčit domů, domluví se se svou učitelkou českého jazyka. 
Závěrem vyslovuji poděkování všem ochotným dárcům knih, paní učitelce Mgr. R. Drásalové, paní učitelce Mgr. M. Winklerové, paní 
učitelce Mgr. Z. Zatloukalové a žákům, kteří se na projektu čtenářských koutků podíleli, a věřím, že ještě podílet budou. Ostatním 
žákům přeji, aby se jim podařilo najít cestu ke knížkám. Pak bude i pro ně platit citát Johna Ruskina, anglického spisovatele: 
 „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“ 

Mgr. E. Muroňová 

„Vánočnění“ s naší dobrosrdečnou žirafou 

Rok se s rokem sešel a naše škola by se opět ráda zapojila do charitativní akce "Žirafa pomáhá". Děti se budou podílet na přípravě 
předvánočního jarmarku, do něhož vloží své výrobky s láskou dělané. 
Budeme rádi, když se do této akce zapojí rodiče i prarodiče našich žáků, kteří tak mohou přispět svými nápady, výtvory  
či materiály k vyrábění. Uvítáme i šikovné maminky či babičky, jež by se rády zúčastnily tvoření s dětmi. Dobročinný jarmark 
proběhne ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 16 do 18 hodin ve vestibulu naší školy. Jeho výtěžek poputuje na charitativní účely. 
Věříme, že si kromě milého dárku pro sebe či někoho blízkého odnesete i pocit opravdové radosti. Čas Vánoc tak dostane nádech 
lidskosti a sounáležitosti.                                                                                    

 Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová 
Informace výchovné poradkyně 

Devátá třída – čas rozhodování. Ke každému dobrému rozhodnutí jsou nutné správné informace. Prvním krokem k získání informací 
o tom, kam po absolvování základní školy, byla návštěva akce s názvem „Burza práce a vzdělávání“. Dne 7. 11. 2017 proběhne další 
akce „Scholaris“ na Gymnáziu v Šumperku, kde se představí střední školy našeho kraje a z nejbližšího okolí. 
Všichni naši vycházející žáci obdrží „Atlasy školství“ – brožury s podrobným přehledem středních škol Olomouckého kraje. Školu 
navštíví i zástupci některých škol v rámci náboru. 
Žák i zákonný zástupce mají samozřejmě možnost probrat své zájmy, představy a cíle s výchovným poradcem, který doporučí další 
zdroje informací. Každoroční nejdůležitější akce se uskuteční 28. 11. 2017 v rámci setkání výchovného poradce se zákonnými 
zástupci a zástupci středních škol, které začíná v 17.30 ve školní jídelně. Na schůzce budou předány podrobnější informace  
o přihláškách a termínech s nimi spojených.                

Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně  



3 
 

„Nenech to být“ 

Naše škola se na konci minulého školního roku zapojila do projektu „Nenech to být“. Jde se o internetový systém a mobilní aplikaci, 
která bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Rychlé nahlášení šikany je nejlepším způsobem, jak 
předejít hlubokým šrámům na dětské duši. Zásadní výhoda systému „Nenech to být“ spočívá v anonymitě. Dává možnost  
o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim totiž nehrozí a nemusí ani označit agresora.  
Nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Systému mohou využít oběti šikany, jejich kamarádi nebo 
rodiče. Informace je prostřednictvím systému „Nenech to být“ podána zpět do školy třídnímu učiteli a zároveň školnímu metodikovi 
prevence, kteří ji prošetří a zabrání dalším fyzickým nebo psychickým útokům. 
Budete-li mít pocit, že je někomu soustavně, dlouhodobě ubližováno a on se nedokáže bránit, nebojte se systém „Nenech to být“ 
využít. Najdete ho na těchto webových stránkách: https://www.nntb.cz/ . 

Mgr. Jolana Papoušková, školní metodik prevence 

Bezpečný internet 

Žijeme v době, kdy se nástroje, jako je internet, mobilní telefony, počítače a tablety, staly nedílnou součástí našeho života. Život bez 
nich si už mnohdy ani nedovedeme představit. Jsou zdrojem řady možností – výborně fungují při komunikaci, mnoho věcí urychlují, 
pomáhají nám hledat informace, vytvářejí prostor pro odpočinek. Setkáváme se s nimi na každém kroku. A setkávají se s nimi také 
naše děti. Jaký ale virtuální prostor vlastně je? Je to bezpečné prostředí? Bohužel ne. Vaše dítě se, přestože sedí doma u počítače, 
pohybuje ve velmi nebezpečném světě. Víte, co mu hrozí? 
Kyberšikana 
Pod pojmem kyberšikana se skrývá řada různorodých projevů, které mohou probíhat samostatně, nebo v kombinaci. Jedná se 
například o vydírání, vyhrožování a zastrašování, zesměšňování a ponižování, vyloučení z online komunity, provokování, krádeže  
a zneužití elektronických účtů. 
Kybergrooming 
Jde o komunikaci sexuálního útočníka s dítětem, jejímž cílem je přimět dítě k osobnímu setkání, na kterém pak může dojít 
k sexuálnímu zneužití dítěte, případně opakovanému zneužívání. Dítě je často nuceno zasílat své fotografie či videa sexuální povahy 
nebo se svlékat před webkamerou. Útočník se chová jako predátor. Svou oběť nebo oběti si pečlivě vybírá a následně je 
systematicky a dlouhodobě manipuluje. 
Kyberstalking a stalking 
Jde o stupňované obtěžování a pronásledování oběti, které může přesahovat i do reálného života. Cílem útočníka je nejčastěji 
snaha o navázání partnerského vztahu s obětí, případně obnovení takového vztahu. Stalker svou oběť většinou zná osobně (často se 
jedná o bývalého partnera, případně člověka, který je do oběti beznadějně zamilovaný a nechápe, že o něj oběť nemá a nebude mít 
zájem). Cíleně v oběti stupňuje pocit strachu, aby tím nad ní získal převahu. Útoky provádí obvykle pouze prostřednictvím online 
komunikace, nicméně i zde mohou končit v reálném prostoru.  
Svěřit se se svým problémem další osobě může být pro oběť velice obtížné. Musí se niterně obnažit v situaci, kdy má narušeny 
přirozené obranné mechanismy, je bezradná a zranitelná. Aby se dítě se svým problémem svěřilo, musí překonat řadu bariér  
a ukázat velkou osobní odvahu. Pomoc pak hledají především u osob, kterým důvěřují – u rodičů, kamarádů, případně pedagogovů 
nebo také poradenských organizací (např. nonstop na lince bezpečí 116 111). 

 

Pravidla bezpečného internetu pro rodiče dětí od 6 let 
První kontakt s informačními a komunikačními technologiemi dítě většinou navazuje doma. Rodina by tedy logicky měla být tím, 
kdo nastavuje první pravidla používání PC, tabletů a mobilních telefonů, včetně prvotního poučení o jejich bezpečném používání. 
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Pravidla bezpečného internetu pro rodiče dětí od 10 let 
V tomto období se začíná výrazněji prosazovat dětská osobnost. Pokud byl přístup rodičů k dětem doteď převážně direktivní, nyní je 
třeba jej více směřovat také k dialogu a diskuzi. Dítě se stává naším partnerem, který chce mít podíl na rozhodování. To platí 
samozřejmě také v oblasti prevence. Pokud budeme příliš tvrdě trvat na pravidlech, se kterými dítě nesouhlasí, může nás začít 
„obcházet“. Je třeba si uvědomit, že pro dítě je velmi snadné získat přístup k internetu, ať už u kamarádů, ve škole, nebo např. 
připojením pomocí mobilního telefonu. Dobrá komunikace, která vede k nalezení a pochopení jádra problému, je účinnější, než 
pouhé příkazy a zákazy. 
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Pravidla bezpečného internetu pro rodiče dětí od 13 let 
V pubertě je pro dítě velmi důležité vytvoření osobního prostoru, je tedy pravděpodobné, že bude mnohem méně akceptovat dozor 
rodičů. Dříve nastavená pravidla by proto pro dítě měla být již samozřejmostí, aby jej nebylo potřeba tolik kontrolovat. Je třeba si 
uvědomit, že dítě má potřebné znalosti virtuálního prostředí a dokáže snadno zakrývat před rodiči to, co by podle něj neměli vědět. 
Důležitou roli proto hraje dobrá komunikace a pocit důvěry mezi dítětem a rodičem. Dítě by mělo vědět, že rodič je někdo, u koho 
najde v případě problému podporu i pomoc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je třeba vědět, jaká rizika na nás čekají a jak se jim vyhnout. Informace o rizicích by se k dětem měly dostat zejména z jejich 
bezprostředního okolí, tedy hlavně od rodičů nebo jiných zákonných zástupců. Důležitou roli hraje také otevřená komunikace  
v rodině a pocit důvěry, které pomáhají odhalit problém včas. Řešení je pak snazší. Buďte svým dětem oporou! Při řešení problémů 
v rámci virtuální komunikace je možné obrátit se na on-line poradny: www.napisnam.cz, www.linkabezpeci.cz, 
www.seznamsebezpecne.cz nebo na Policii ČR: aplikace.policie.cz/hotline/. 
Čerpáno z publikace PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU PRO RODIČE, kterou vydalo: Centrum prevence rizikové 
virtuální komunikace (Centrum PRVoK) Projekt E-Bezpečí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 
40 Olomouc.             
                Mgr. Jolana Papoušková, školní metodik prevence 

Plavecký výcvik 2017/2018  

Výuka plavání je na naší škole samozřejmou a dlouholetou tradicí. V letošním školním roce bylo plavání začleněno do Rámcového 
vzdělávacího programu pro ZŠ a tudíž i do našeho ŠVP Žirafa. Pro děti se toho moc nezmění – plavat budou opět ve 3. a 4. ročníku. 
Celkem tak během dvou let absolvují v rámci tělesné výchovy 40 hodin plavání. Zato rodičům se alespoň trochu finančně uleví – 
povinné aktivity jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Vzhledem k plánované rekonstrukci šumperského krytého bazénu plavecký 
výcvik organizujeme ve spolupráci se zábřežským krytým bazénem.   
Rekreační plavání rovnoměrně aktivizuje svaly celého těla a přispívá k rehabilitaci organismu, což je v dnešní „počítačové“ době 
nezanedbatelný bonus.  V tabulce uvádíme termíny pro jednotlivé třídy. 

 
třída počet dvouhodinových lekcí datum 

III. A 10 13. 2. 2018 – 24. 4. 2018 

III. B 10 15. 11. 2017 – 24. 1. 2018 

III. C 10 3. 2. 2018 – 24. 4. 2018 

IV. A 10 15. 11. 2017 – 24. 1. 2018 

IV. B 10 12. 9. 2017– 14. 11. 2017 

IV. C 10 12. 9. 2017– 14. 11. 2017 
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Školní lyžařský výcvikový kurz (LVK) 

Lyžování patří v místním regionu k nejoblíbenějším sportům – v neposlední řadě i díky sportovcům jako např. Ondřej Bank nebo 
Aleš Valenta. Když už jsme oficiálně „bránou do Jeseníků“, byla by škoda nevyužít blízkosti lyžařských terénů. Naše škola proto 
každoročně organizuje pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz (LVK). Důvodem organizace lyžařského kurzu je zvládnutí nové 
pohybové dovednosti, kterou mohou využít děti ke smysluplnému trávení volného času, a to v době, kdy jsou možnosti pohybových 
aktivit poměrně omezeny ročním obdobím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky v jiných podmínkách, 
z jiných stránek a také dobrou příležitostí k utužení kolektivu. 
Letošní LVK proběhne v termínu 12. – 16. února 2018 v Kunčicích u Starého Města; ubytování máme zajištěno na chatě Sněžník. 
Výuka bude probíhat pod vedením lyžařských instruktorů s platnou lyžařskou a snowboardovou licencí.  
Cena, zahrnující dopravu, ubytování, stravu a skipas, je kalkulována na 3200,-Kč. Avšak ani tato poměrně nízká částka, není 
konečná. S příspěvkem KRAPŠ (700,- Kč na žáka) cena klesá na velmi optimistických 2500,-Kč za jednoho účastníka. Podmínkou 
účasti je potvrzení o seřízení lyží v autorizovaném servisu, které žáci předkládají při odjezdu spolu s potvrzením o zdravotní 
způsobilosti.  
Uzávěrka přihlášek (spolu s první splátkou ceny kurzu ve výši 1000,-Kč) byla již 31. října 2017, doplatek 1500,-Kč je splatný  
k 15. lednu 2018.  
Platbu mohou rodiče poukázat na účet školy 153 151 600/0300 s variabilním symbolem přiděleným na základě obdržené přihlášky  
a konstantním symbolem 0308. Hotovostní platby vybírá Mgr. Jiří Navrkal. Faktura Vám bude vystavena na požádání a proti 
objednávce v kanceláři školy. 
V případě naplnění kapacity ubytovny bude brán zřetel na pořadí přihlášek či dosavadní chování žáků-zájemců (pro zajištění 
bezpečného průběhu LVK). Podrobnější informace obdrží žáci včas před odjezdem. 
Prosíme rodiče, aby své dítě přihlásili po zralé úvaze, neboť v případě zrušení přihlášky je potřeba počítat se stornopoplatky včetně 
KRAPŠ příspěvku.  

Mgr. Jiří Navrkal 
 

Školní parlament a „Kabelkový veletrh“ 

Naše škola se stala partnerem prvního ročníku „Kabelkového veletrhu“ – charitativní akce s cílem pomoci nemocným cystickou 
fibrózou. Po celé září probíhala nejen v naší škole sbírka kabelek. Vyučující i žáci přinesli úžasných 123 kabelek, které jsme pak 
předali organizátoru akce – Šumperskému a Jesenickému deníku. Ve středu 4. října 2017 proběhla v šumperském divadle první část 
charitativního prodeje a dražby, při níž se vybralo 25 tisíc korun! Druhá část prodeje kabelek proběhne 3. listopadu 2017. Výtěžek 
bude předán jménem dětí naší školy na pomoc Klubu nemocných cystickou fibrózou. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do akce 
zapojili – těm, kteří kabelku věnovali, tak i těm, kteří se zúčastnili první části charitativní dražby. 

Mgr. Angelika Rýcová 
 

Napříč školním rokem s angličtinou 

Ve školním roce 2017/2018 nás čeká hned několik akcí. Tou první je oslava keltského svátku. Na Halloween v úterý 31. října 
povedou žáci devátých ročníků pro mladší čtvrťáky hodinu plnou naučně vzdělávacích her, soutěží, křížovek a písní.  
V prosinci mohou své znalosti poměřit jazykově zdatní angličtináři ve  školním kole konverzační soutěže (tento rok poprvé už  
od pátých ročníků).  Vítězové postoupí do okresního kola, které proběhne v únoru 2018.  
V lednu se žáci od čtvrtých po deváté třídy zúčastní zeměpisně anglické besedy o Kanadě s panem Mgr. Karlem Kocůrkem.  
Březen nebo duben si rezervujeme pro čtvrťáčky a páťáčky, kteří si v soutěži „Spelling bee“ vyzkouší, zda umí správně hláskovat.  
A poslední dvě akce uskutečníme v květnu: Od 6. do 12. května 2018 se naši starší žáci v rámci jazykového pobytu podívají do Velké 
Británie. A nakonec v půlce května navštíví přihlášené třídy prvního a druhého stupně v kině Oko divadelní představení v anglickém 
jazyce.  
Všem žákům přejeme pestrý a úspěšný školní rok plný radosti a zábavy. 

      Mgr. Angelika Rýcová 
 

Podzimní sběr papíru  

Ačkoliv jsme letos zvolili pro podzimní sběr papíru relativně časný termín (9. – 13. říjen 2017), opět nám počasí ukázalo, že se neřídí 
platným kalendářem. Když už podzim, tak se vším všudy – ranní mlhy, déšť a vůbec počasí, že by psa nevyhnal. To naštěstí 
neodradilo ani sběrovou službu ani p. uč. Navrkala a p. uč. Vicencovou, kteří celou akci zaštítili a jimž všem patří velká pochvala. 
Paní kuchařky uvařily čaj a hned se balíky přebíraly veseleji.  
Děkujeme všem, kteří přispěli svou trošku do kontejneru – ať už přinesli úhledně svázaný balíček nebo přivezli plný kufr krabic. 
Kromě kvantity (celkového počtu odevzdaných kilogramů) hodnotíme i kvalitu (procentní zapojení jednotlivých žáků třídy). Všechny 
korunky, které nám do pokladny KRAPŠ přibydou, se formou příspěvků na rozmanité akce doplňující výuku přikutálí k žákům naší 
školy. Zatím zveřejňujeme pouze pořadí jednotlivých tříd, celé vyúčtování není v době uzávěrky Zpravodaje k dispozici a bude 
následně zveřejněno na webových stránkách školy.   
  

Nejlepší sběrači - podle počtu kg  Nejlepší třídy – podle počtu kg Průměr na žáka 

Karolína Sojková IV. B         469 kg  1. stupeň:  V. A 1810 kg  1. stupeň:      V. A      69,62 kg 
Nela Pospíšilová III. C         466 kg           V. C 1667 kg    V. C      69,46 kg 
Lucie Hanousková VI. B  381 kg           IV. B 1551 kg    IV. B     57,44 kg 
David Drabina V. C 353 kg  2. stupeň:  VI. B 1301 kg  2. stupeň: VI. B     52,04 kg 
Adéla Morávková V. A 315 kg           VIII. C 1010 kg    VIII. C   50,50 kg 
Ester Lucová     IV. B 278 kg           VI. A   975 kg    VI. A     40,63 kg 
 


