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Zpravodaj 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21               březen 2013 

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

Vážení rodiče a příznivci naší školy. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 
který je závazný pro tvorbu našeho školního vzdělávacího programu ŽIRAFA (dále ŠVP). Dovolte mi tedy, abych Vás stručně seznámil 
se změnami ve výuce, které nastanou od nového školního roku 2013/2014.   
Úpravy se nejvíce dotknou výuky cizích jazyků. Všechny základní školy musí od nového školního roku povinně zařadit do učebního 
plánu vyučovací předmět druhý cizí jazyk, a to nejpozději od 8. ročníku. Naši osmáci tedy budou mít povinně mimo anglického 
jazyka také jazyk německý nebo ruský, a to tři hodiny týdně (následně i v 9. ročníku). V 7. ročníku bude druhý cizí jazyk zařazen jako 
povinný vyučovací předmět a bude vyučován až do 9. ročníku vždy s dvouhodinovou týdenní dotací v každém dalším ročníku. 
Úpravy se netýkají 9. ročníku, zde výuka proběhne podle stávajícího učebního plánu, ve kterém je druhý cizí jazyk zařazen ještě jako 
volitelný předmět.  
Další úprava se týká matematiky, kde se má učivo o zlomcích a desetinných číslech stát součástí výuky na 1. stupni školy. Vzhledem 
k tomu, že náš ŠVP ve své stávající podobě již toto zohledňuje, nebude problém požadavek naplnit. Stejně tak zdůrazněná témata  
z dopravní výchovy a z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a při mimořádných událostech náš současný ŠVP již také obsahuje. 
V rámci mezipředmětových souvislostí bude posílen význam finanční gramotnosti tak, aby se žák v dospělosti dokázal dobře  
a s rozumem orientovat na finančním trhu (bude vyučováno úměrně věku žáků). V této souvislosti připomínám, že naše škola již 
nyní nabízí žákům 9. ročníku volitelný předmět finanční gramotnost. 
Změny se také dotknou úprav tématu rodinná a sexuální výchova – jedná se o snahu posílit pochopení významu sexuality  
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a kladnými životními cíli. Do ŠVP budou také zařazena témata týkající se korupce a obrany 
vlasti. 
Toto je stručný výčet úprav ŠVP, které budou platit od 1. 9. 2013. Pokud někoho z Vás zajímá tato problematika hlouběji, můžete se 
se svými dotazy obrátit na vedení školy.  

Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 

Zápis do 1. tříd 

Ve dnech 7. a 8. února 2013 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Společně s rodiči se 
k němu dostavilo 338 dětí, o odklad povinné školní docházky požádalo 37 rodičů. Na naši školu přivedli rodiče celkem 103 dětí,  
u 22 z nich pak požádali o odklad školní docházky. K 1. září 2013 nastoupí v Šumperku do pěti základních škol 301 žáků, z toho 81 (to 
je 27 % všech budoucích šumperských prvňáčků) na naši školu. Ve školním roce 2013/2014 bychom rádi otevřeli čtyři první třídy. 
Novým prvňáčkům přejeme šťastný školní start a hodně úspěchů.  

Nepovinné předměty ve školním roce 2013/2014 

Nepovinné předměty patří k nadstandardní nabídce školy, která se řídí zájmem žáků, ale zároveň je ovlivňována provozními 
podmínkami, personálním a finančním zajištěním. Stejně tak jako u volitelných předmětů je otevření nepovinného předmětu 
podmíněno dostatečným zájmem žáků. Na základě zájmu žáků v předchozích letech nabízíme pro nastávající školní rok Sborový 
zpěv pro zájemce z celé školy. Sbor bude pracovat ve dvou odděleních – začátečníci a pokročilí.  
Upozorňujeme, že nepovinný předmět, který si žák vybere, se pro něj stává povinným nejméně na jeden rok včetně omlouvání 
zameškaných hodin. 

Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014  

Při realizaci zájmových kroužků se snažíme reagovat na poptávku po mimoškolních aktivitách. Každým rokem nabídku obměňujeme 
podle zájmu dětí i možností školy. U těchto kroužků pak počítáme s finanční spoluúčastí rodičů 70,- Kč za měsíc, přičemž práce 
v kroužcích probíhá 1 hodinu týdně.  Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku je dostatečný počet žáků – minimálně 12 dětí. 

Nabízíme kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník, hudebně-dramatický kroužek pro 3. - 5. ročník, keramický kroužek pro 1. - 4. ročník, 
vybíjená pro 4. – 5. ročník, florbal pro 4. - 6. ročník, modelářský kroužek pro 6. – 7. ročník. Nabídka ještě bude na začátku nového 
školního roku upřesněna a rozšířena. 
Zajišťujeme také nápravu dyslexie pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní (1 h týdně). Zde si dovolujeme 
připomenout význam čtení – právě při aktivním čtení si děti upevňují základní gramatická pravidla a postupně tak dochází 
k eliminaci výše zmíněných poruch.  

mailto:skola@6zs.cz
http://www.6zs.cz/
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Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 

Jak již zmínil v úvodním slově pan ředitel, dochází v letošním roce k mnoha zásadním změnám v učebním plánu. Zavedení povinné 
výuky druhého cizího jazyka samozřejmě ovlivní jak rozsah, tak i vlastní nabídku volitelných předmětů. Ve školním roce 
2013/2014  si budou žáci 9. ročníku vybírat 3 hodiny volitelných předmětů týdně, žáci 7. ročníku 2 hodiny týdně a žáci 8. ročníku si 
budou mít volitelný předmět s jednohodinovou týdenní dotací. V průběhu měsíce dubna se budou žáci osobně zapisovat do 
volitelných předmětů u jednotlivých vyučujících – vyhradíme na to přibližně jeden týden. Ve formuláři s kompletní nabídkou 
volitelných předmětů pro školní rok 2013/2014 pak rodiče tuto volbu potvrdí svým podpisem. Skupiny volitelných předmětů 
naplňujeme většinou do 18 žáků. Pokud se do některého předmětu přihlásí málo žáků, vyhrazujeme si právo předmět neotevřít. 
Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba. Žáci 7. a 8. ročníku si pak povinně vyberou druhý cizí jazyk, nabízíme ruský  
a německý jazyk (předběžný zájem budeme zjišťovat současně s výběrem volitelných předmětů). 

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

7. ročník 9. ročník 

Informatika T. Lešingr Německý jazyk Mgr. J. Haltmarová 

Seminář z matematiky Mgr. R. Drásalová Informatika T. Lešingr 

Osobnostní výchova Mgr. J. Papoušková Seminář z chemie Ing. L. Drásalová 

Seminář z přírodopisu Mgr. Z. Zatloukalová Seminář z přírodopisu Mgr. Z. Zatloukalová 

Domácnost Mgr. I. Hrochová Finanční gramotnost Mgr. O. Kolák 

Technické činnosti  Mgr. R. Lucová Konverzace v AJ Bc. L. Hejlová 

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

8. ročník Technické činnosti  Mgr. J. Papoušková 

Informatika T. Lešingr Sportovní hry Mgr. J. Navrkal 

Seminář z matematiky Mgr. R. Lucová Užité výtvarné techniky Mgr. M. Winklerová 

Sportovní hry Mgr. J. Navrkal   

 

Informace k přijímacímu řízení - zápisový lístek   

Kostky jsou vrženy - přihlášky na příslušné střední školy nebo střední odborná učiliště jsou podány. Teď nezbývá než čekat na 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě kladné odpovědi se ihned se zápisovým lístkem vypravíme na danou školu. 
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na příslušné střední škole. 
Všichni žáci, končící v letošním roce povinnou školní docházku, už zápisový lístek obdrželi. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední 
škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, dostává jeden zápisový lístek. Na zápisovém lístku jsou doplněny 
všechny potřebné údaje, chybí pouze jméno zákonného zástupce, který zodpovídá za předání lístku na zvolenou střední školu. 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
o přijetí. Tímto oznámením se rozumí zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve škole příp. na webových stránkách školy. Zápisový 
lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze jej vzít zpět. Toto neplatí v případě, že žák podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 
a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tomto případě lze zápisový lístek uplatnit ještě jednou. 
Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve 
stanovené lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí žáka a žák ztrácí právo být přijat. 
Dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, musí zákonný zástupce požádat o vydání nového náhradního lístku. 
V případě nepřijetí si vyhledáváme zbývající volná místa na SŠ nebo SOU a podáváme nové přihlášky. V dalších kolech je možné 
podat více přihlášek. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení je možné sledovat na webových stránkách 
středních škol nebo Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz).  

Celoškolní turnaj v piškvorkách 

Během měsíce února proběhl na naší škole turnaj v piškvorkách. Celý turnaj připravili žáci školského parlamentu – Marek Kozelek  
a Dominik Jordán, oba z IX. C. 
Nejprve proběhla třídní kola, vítězové se dále hráli mezi sebou. Sami jistě  
uznáte, že výsledky v základních dvou kategoriích jsou přinejmenším zajímavé. 
1.  - 5. ročník:  1. místo – Martin Kašpar, V. C  
  2. místo – Robert Šána, I. C 
  3. místo – Martina Drásalová, V. A 
6. – 9. ročník: 1. místo  - Marek Perry, VIII. B 
  2. místo – Vanessa Phamová, VI. A 
  3. místo – Ondřej Konrád, IX. B 
Na závěr celého turnaje se utkali šampioni 1. a 2. stupně v boji o titul  
absolutního vítěze školy. I přes věkový rozdíl obou soupeřů to byl vyrovnaný 
boj a nakonec vyhrál Martin Kašpar, V. C.  
Gratulujeme!                  Vítěz 2. stupně – Marek Perry, VIII. B a vítěz 1. stupně a zároveň celoškolní vítěz – Martin Kašpar, V. C 

http://www.kr-olomoucky.cz/
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Zahraniční výjezd do Velké Británie 

Každý vám jistě potvrdí, že nejlépe se s cizím jazykem i kulturou člověk seznámí přímo v zemi samé. Protože se žáci naší školy učí 
angličtině již od třetího ročníku, uspořádala naše škola, letos již potřetí, zahraniční výjezd do Velké Británie. Během pětidenního 
programu žáky čekal Londýn a Stratford nad Avonou. V pondělí 25. února 2013 tak na cestu vyrazilo 16 žáků naší školy spolu s paní 
učitelkou Alenou Rýznarovou. Pohodlným autobusem, vybaveným televizory se sluchátky pro každého účastníka, cesta příjemně 
ubíhala. Po příjezdu trajektem do Doveru nás dělily jen necelé dvě hodiny cesty od Londýna. Londýnské centrum bylo rušné, ale 
bylo se na co dívat a co fotit. Navštívili jsme ty nejznámější památky a budovy jako je např. Buckinghamský palác, Royal Albert Hall, 
Parlament, Big Ben, Trafalgarské náměstí a řadu dalších míst. Zajímavé byly i prohlídky muzeí. Vstupní hala Přírodopisného muzea 
nás uchvátila svým vzhledem v románském stylu. 
Ve Stratfordu nad Avonou jsme zhlédli zajímavou expozici Williama Shakespeara. Akční zážitky jsme si přivezli z Londýnského oka, 
které je 135 m vysoké a výhled z nejvyššího bodu byl pro nás nezapomenutelný. Také 4D projekce byla super. Svou návštěvu jsme 
zakončili projížďkou lodí po Temži do Greenwiche, kde jsme si prohlédli Národní námořní muzeum a Královskou greenwichskou 
observatoř, kterou prochází nultý poledník. Jeho vyznačení je na chodníku a tak jsme si mohli vyzkoušet stát jednou nohou na 
východní polokouli a druhou na západní. Zbyl nám i čas na drobné dárky pro blízké a plni zážitků jsme se šťastni vrátili domů. 
           Mgr. Alena Rýznarová                       

Lyžařské výcvikové kurzy (5. a 7. ročník) 

Rok se s rokem sešel a žáci 7. ročníku vyrazili v pondělí 11. února 2013 na lyžařský výcvikový kurz. Ten probíhal již tradičně 
v Kunčicích u Starého Města na Chatě Sněžník a zúčastnilo se ho celkem 22 lyžařů a 6 snowboarďáků pod vedením pedagogů Jiřího 
Navrkala, Martiny Winklerové a Lenky Rozbrojové. Sněhové podmínky byly výborné, což jistě přispělo k jejich výukovým pokrokům, 
na které mohli být při pátečním odjezdu všichni žáci pyšní.   
Počátek března s předzvěstí jara možná některé žáky odradil. Ale ti, kteří se nezalekli teplot lehce nad nulou, si náš minilyžák pro 
páťáky rozhodně užili. Ve dnech 6. - 8. března 2013 absolvovali žáci 5. ročníku tři lyžařská dopoledne ve středisku Kareš v Koutech 
nad Desnou.  33 žáky pátého ročníku do tajů sjezdového lyžování zasvěcovali naši lyžařští instruktoři – paní učitelky M. Winklerová,  
I. Pánová a pan učitel J. Navrkal. 

Kocourek Modroočko 

Ve školním roce 2012/2013 se ve třídě IV. B realizuje dlouhodobý projekt – nácvik muzikálu „Kocourek Modroočko“, jehož 
předlohou je kniha Josefa Koláře s hudbou Marka Ebena. V nápaditých kulisách i kostýmech by naši „herci“ s „režisérkou“  
Mgr. Lenkou Rozbrojovou rádi předvedli své umění na krajské přehlídce literárně-dramatických souborů v Olomouci. V rámci 
generálky děti muzikál představí dětem z naší školy a jejich rodičům, ale také dětem ze Speciální ZŠ a MŠ Pomněnka. 
Všem účastníkům projektu držíme palce a děkujeme jejich šikovné paní učitelce. 

Připomínáme ve zkratce 

Konzultační dny - nejbližší konzultační den je ve čtvrtek 25. dubna 2013. Pokud se rodiče výjimečně nemohou dostavit, domluví si 
individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.  

Školní družina – je určena především dětem z 1. stupně. Letos obdrží zájemci přihlášku do ŠD již v dubnu. Vzhledem k tomu, že 
budou ve školním roce 2013/2014 otevřeny opět čtyři první třídy, upozorňujeme, že bude zřejmě omezena kapacita ŠD pro žáky  
3. a 4. ročníku. Žáci, kteří chtějí ve školním roce 2013/2014 ŠD navštěvovat, musí odevzdat vyplněnou přihlášku. Do konce května 

přijímáme přihlášky současných prvňáků a druháků. Pokud rodiče ještě váhají, doporučujeme přihlášku podat s tím, že v případě 

změny ji lze během prvního školního týdne zrušit. Vzhledem k platné legislativě totiž nemůžeme 1. září 2013 přijmout dítě bez 
vyplněné přihlášky. V září 2013 zahájíme provoz opět v šesti odděleních a děti mohou využít nabídku zájmových kroužků.  

Školní jídelna – jelikož nám opět trochu poposkočila DPH, dochází k navýšení ceny oběda – tentokrát pouze pro nejstarší žáky, a to 
o 1 Kč. 
Aktuální ceny za stravu          v plné výši/ dotovaný oběd:  

žáci 7-10 let   50,00  Kč/ 21,00 Kč  

žáci 11–14let    53,00 Kč/ 24,00 Kč      

žáci nad 15 let  55,00 Kč/ 27,00 Kč.  

Prosíme rodiče, aby ve svém vlastním zájmu současně s telefonickou omluvou žáka využili možnosti odhlášky stravy na dobu 
nemoci. Současně připomínáme, že nemocné dítě, byť s povolenými vycházkami, nemá co dělat ve školní stravovně plné 
zdravých dětí. 

Sběrový týden – tradiční jarní sběr papíru se letos výrazně přiblíží létu a proběhne v týdnu od 3. do 7. června 2013.     

Učíme se navzájem  

Když nás před šesti lety napadlo dát žákům prostor před tabulí, netušili jsme, že se z trochu potrhlého nápadu stane hezká tradice. 
Většina deváťáků se již dnes těší, jak bude vyučovat na prvním stupni. Někteří to již slíbili svým mladším příbuzným a na poslední 
chvíli je třeba zajistit, aby se dostali do té „správné“ třídy. Ačkoli se my, dospělí, občas trochu obáváme, jak to těm našim nejstarším 
půjde, vždycky se na den, kdy nám pomohou s učením, opravdu těšíme. Jako kdekoli jinde, i zde lze očekávat jak stoprocentní 
nasazení, tak i „nějak bylo, nějak bude“ přístup. Ale takový je už život. 
Také žáky 6. – 8. ročníku čeká zajímavé dopoledne. Jednotlivé vyučovací hodiny si pro ně připraví jejich vlastní spolužáci.  
Zbývá jen doplnit podstatné – na naši „Aprílovou školu“ se můžete těšit ve středu 27. března 2013. 
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Telegraficky ze školní družiny 

 Ani jsme se nenadáli a za chvíli bude další školní rok za námi. 180 dětí v šesti odděleních pod vedením zkušených 
vychovatelek prožívá další školní rok se zajímavou mimoškolní náplní volného času. Děti oceňují nový sportovní kroužek  
i kroužek hry na kytaru.  

 Velký úspěch měly tradiční akce jako je „Drakiáda“ či „Škola plná duchů“. Velkou změnou bylo pořádání „Vánočních 
dílniček“, kdy si své dovednosti vyzkoušeli spolu s dětmi i rodiče. 

 Stále trvá kvalitní spolupráce se Střediskem volného času a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Doris, Knihovnou Šumperk a Vlastivědným muzeem v Šumperku.  

 Zimní hrátky pomalu končí. Stavění sněhuláků, klouzání na klouzačkách či různé hry na sněhu si děti opravdu užívaly.  Při 
soutěži „O sněhovou pusinku“ pak otestovaly letošní sněhovou nadílku.  

 Ale kdepak je sněhu konec? Venku šeredně, a tak se musíme uchýlit do tělocvičny. 13. února 2013 se v tělocvičně 
roztančilo množství masek při „Masopustní merendě“. Děti rozpohybovala děvčata z kroužku aerobiku. Povedlo se jim to 
skvěle! 

 I děti ve školní družině vyráběly dárečky k zápisu pro své budoucí kamarády – nové prvňáčky. 

 Při další akci 28. února 2013 se tělocvična proměnila v prales a děti se ocitly „V říši zvířat“. Vítězům zápolení na 
překážkové dráze gratulujeme. 

 První jarní sluníčko vítají děti s velkou radostí, protože zima se jim zdála opravdu dlouhá. Na pořádné protažení těla po 
vyučování využíváme naše sportovní hřiště s hrací zónou.  

 V úterý 5. března 2013 k nám po roce opět zavítala delegace animátorů, pedagogů volného času a vychovatelů z Francie. 
Prohlédli si prostory školy, nakoukli i do tříd školní družiny a společně s dětmi se chvíli slunili na hřišti školy. Odpoledne 
pak proběhlo tradiční „Odpoledne plné her“. Pozvání přijaly i děti z ostatních šumperských škol. Navštívily nás děti ze 
školní družiny ZŠ Dr. E. Beneše, z internátu ZŠ Hanácká, zájemci z naší školy a široká veřejnost. Také francouzští 
pedagogové se do her velmi aktivně zapojili. Perličkou tohoto odpoledne byla návštěva malého Lukáše, postiženého 
chlapce, pro kterého děti naší školní družiny sbírají uzávěry PET lahví. Protože jsou naši sběrači pilní, mohli jsme 
Lukáškově mamince předat velký pytel plastových vršků. 

A co nás čeká a nemine? 

 V průběhu měsíce března se děti dočkají své oblíbené akce „Vynášení Moreny“. Snad se jim opravdu podaří spolu 
s Morenou vynést i zimu a dočkáme se jara. 

 V průběhu měsíce dubna proběhne ve všech odděleních školní družiny soutěž DO-RE-MI a celodružinové zápolení  
„O družinový koblížek“. 

 Noc s Andersenem se letos uskuteční z pátku 5. na sobotu 6. dubna 2013. 

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

 V květnu chystáme něco hezkého pro maminky a v červnu se těšíme na tradiční Den dětí ve sportovním duchu. Tato akce 
je pořádána pro naše děti i děti mateřských škol. S organizací nejen této akce nám pomáhá žákovský parlament. 

Bc. Adéla Nevrlá, vychovatelka ŠD 
 

Těšíme se na léto! 

Čas rychle letí a mnozí nedočkavci se ptají, na co se mají těšit na tradičním letním táboře. Nebojte se, už se to připravuje. Jak jsme 
slíbili, hledali jsme nové tábořiště a povedlo se nám to! Zajistili jsme prostory ve Středisku ekologické výchovy na Švagrově. Tento 
tábor pořádá školní družina pro děti 1. - 4. ročníku ZŠ ve spolupráci se SEV DORIS Šumperk. 
Děti vyrazí na tábor hned v pátek 28. června 2013 a budou celý týden řešit záhadu:  
KUDY, KAM?  A CO TAM? 
Jste zvědavi KUDY, KAM?  
Zajímá vás, co je TAM?  
Nabízíme vám možnost hraní, bádání a také toulání se cestou i necestou. Tábor plný her, skotačení a poznávání přírody zajišťuje 
Adéla Nevrlá. 

Prostě – děti, máte se na co těšit! 
Zájemci o tábor již přihlášky obdrželi, prosíme nyní rodiče, aby je po vyplnění předali p. Nevrlé do školní družiny. Paní Nevrlá také 
sdělí rodičům podrobnější informace týkající se letošního tábora. 
Pro nerozhodnuté základní informace – tábor trvá od 28. 6. do 4. 7. 2013 a stojí 2 450,-Kč. 

Čtení zdarma – neváhejte! 

O tom, že čtení je důležité, nás kromě Vojty Dyka přesvědčuje celá řada populárních osobností. S hezkou iniciativou přichází  
i Městská knihovna Šumperk. 
Jak na to?  
1. Kupte si v novinovém stánku periodikum Kulturní život - březnové vydání (stojí cca 12,- Kč a týká se města Šumperk). 
2. Vystřihněte z uvedené publikace "kupón". 
3. S kupónem si zajděte do městské knihovny (hlavní budova či pobočka Sever) – musíte to stihnout do konce března 2013. 
4. Obdržíte buď bezplatné roční prodloužení vaší stávající legitimace, anebo bezplatné zavedení nového čtenářského průkazu 
5. Zadarmo si tak budete moci půjčovat nejen knihy, ale i "audio knihy", časopisy, ... 
A závěrem pro nerozhodné čtenáře: Je jen na vás, jak bude vypadat hlavní hrdina, při čtení nejste odkázáni na „nápovědu“ 
filmového plátna, můžete zapojit vlastní fantazii. A že vás čtení nudí? No, asi jste ještě nepotkali ten správný příběh.... 
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Sešity pro školní rok 2013/2014 

Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. Zájemci si mohou sady předplatit ve školní 
prodejně od 22. dubna do 10. května 2013. Doporučujeme využít konzultačního dne 25. dubna, kdy bude prodejna otevřena do 
18.00  hod. 

Sešit 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
512 10 ks        
513 5 ks 15 ks 10 ks      
520     2 ks 1 ks 3 ks 1 ks 
524   6 ks  4 ks 6 ks 5 ks 4 ks 
540   2 ks  1 ks 1 ks 3 ks 2 ks 
544    10 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 
545    1 ks     
420 2 ks 1 ks  2 ks     
440     1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 
444  2 ks       
5110  1 ks       
644 1 ks 1 ks  1 ks   1 ks  
Notový     1 ks    
Lenoch A4 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks     
Lenoch A5   2 ks    1 ks 1 ks 
Barevné papíry  1 ks 1 ks 1 ks     
Výkresy A4         
Výkresy A3         
Fólie A4  1 ks 1 ks      
Fólie A5  1 ks 1 ks      
Taška+balné 3,-Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 

Cena sady-Kč 75,- Kč 122,- Kč 103,- Kč 117,- Kč 90,- Kč 88,- Kč 112,- Kč 87,- Kč 

 

Průzkum rizikového chování a drogových závislostí  

 

9. ročník 
V listopadu 2009 vyplnilo dotazník týkající se průzkumu drogových závislostí 62 žáků z 6. ročníku. Po čtyřech letech, v únoru 2013, 
jsme těmto žákům předložili podobný dotazník znovu. Tentokrát jich odpovídalo pouze 54. 
 
Volný čas 
V roce 2009 si 51 % žáků 6. ročníku nejvíce rozumělo s kamarády a 34% s rodiči. V 9. ročníku si titíž žáci rozumí s kamarády i rodiči 
stejně (35%). Matky jsou stále k žákům v převážné většině přátelské. Otcové jsou přátelští, ale také přísní. V roce 2009 neměli žádné 
koníčky dva žáci, v letošním roce jejich počet stoupl na pět. Zatímco v 6. ročníku nesportovali čtyři žáci, v devátém jich nesportuje 
pět. Průměrná doba strávená u počítače se nezměnila. Zůstává na 2,5 hodinách. Zájem žáků o televizi však klesl z průměrných  
2,9 hod denně na 1,5 hod denně. Zatímco v roce 2009 sledovalo televizi více, než 4 hod denně, čtrnáct žáků, v roce 2013 se jejich 
počet snížil na čtyři. 
Televize pravděpodobně ustupuje novému fenoménu – mobilním telefonům. Mobil vlastní až na dva žáky všichni respondenti. 
Denně ho používají zejména k telefonování, psaní SMS a MMS zpráv.  Třináct žáků odhaduje svůj čas strávený s mobilním telefonem 
na 3 a více hodin denně. Hry na mobilu hraje jen šest žáků. 
V 6. ročníku se do školy připravovali všichni žáci, pravidelně pak 73% z nich. V 9. ročníku se pravidelně připravuje jen 24% žáků. 
Zajímavé je, že i když učivo 9. ročníku je podstatně náročnější, šest žáků se do školy nepřipravuje vůbec. 
 
Tabák a marihuana 
V 6. třídě 63% žáků ještě nikdy neochutnalo cigaretu. Letos jich je mezi žáky 9. ročníků 57%. Před 4 roky nebyl mezi žáky žádný 
pravidelný kuřák, letos se k pravidelnému kouření 4 a více cigaret přiznávají dva. Příležitostně si cigaretu zapálí dalších pět žáků. Žáci 
stále uvádějí, že jim cigareta chutná, uklidňuje je a kouření je v jejich partě  normou. Tito kuřáci už vyzkoušeli i vodní dýmku, 
šňupací tabák a doutník. 
Počet žáků, kteří mají zkušenost s marihuanou, stoupl ze tří na deset. Z toho jeden žák je pravidelným konzumentem této drogy   
a podle svých slov vykouří 2-3 jointy týdně. Dva další kouří marihuanu nepravidelně. Sedm žáků ji zatím jen ochutnalo. 
 
Alkohol 
V roce 2009 34% žáků ještě nikdy neochutnalo alkohol.  V současné době jich je jen 9%. V 6. ročníku jeden žák uváděl, že alkohol 
pije přibližně jednou týdně. V 9. ročníku se k pravidelnější konzumaci alkoholu přiznávají čtyři. Ve výběru žáků mírně převažuje pivo, 
nebrání se ale i vínu, tvrdému alkoholu a míchaným nápojům. 
V roce 2009 nebyly v šetření zahrnuty léky proti bolesti (bez lékařského předpisu). Zarážející je, že v letošním průzkumu jejich 
zneužívání přiznává devět žáků. 
 
Nelegální drogy 
Přímou zkušenost s tzv. tvrdou drogou stále nemá nikdo. Žáci přiznávají pouze konzumaci marihuany. Dvojnásobně stoupl počet 
žáků, kteří vědí kde a od koho si drogu obstarat (ze sedmi na čtrnáct). Dvanácti žákům už byla nelegální droga nabídnuta. 
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Prevence 
Přibližně polovina žáků je přesvědčená, že má dostatečné znalosti o legálních i nelegálních drogách. Podle svého mínění mají nejvíce 
informací o alkoholu. Své znalosti získávají převážně z médií (34%)a ve škole (33%). V menší míře od kamarádů (17%) a od rodičů 
(12%). 
 
Závěr 
Výsledky šetření budou předány třídním učitelům 9. ročníků a učitelům Ov. O závěrech dotazníkové akce budou informováni rodiče 
(webové stránky školy, zpravodaj, konzultační dny). Dále bude probíhat plnění minimálního preventivního programu školy. Pomocí 
pracovních listů, dokumentárních filmů a zážitkových aktivit budeme s žáky diskutovat o skutečném životě s drogou. Upozorníme 
žáky na návykovost léků proti bolesti, poučíme je o právních i zdravotních důsledcích konzumace marihuany.  
 

6. ročník 
V únoru 2013 proběhlo šetření ve všech 6. třídách týkající se primární prevence rizikového chování. Anonymně dotazník vyplnilo  
59 žáků. 
 
Volný čas 
Volný čas žáci tráví nejraději s kamarády (47%), rodiči a jinými příbuznými (34%) nebo sami (21%). Minimálně jednou týdně sportují 
kromě dvou žáků všichni. 89% žáků se svým koníčkům věnuje alespoň jednou týdně, dva žáci párkrát do roka a pět žáků nemá 
koníčky žádné. Jedenáct žáků tráví u počítače více než 4 hodiny denně. Stejný počet žáků však k počítači usedá jen na méně než 
hodinu. Průměrně na počítači pracují 2,3 hod denně. 
V porovnání s předchozími ročníky mají naši šesťáci menší zájem o televizi. Tu sleduje více než 4 hodiny denně šest žáků. Průměrná 
doba sledování televize jsou 2 hodiny. Televize pravděpodobně ustupuje novému fenoménu – mobilním telefonům. Mobil vlastní až 
na jednoho žáka všichni respondenti. Denně ho používají k telefonování, psaní SMS a MMS zpráv a hraní her.  Jedenáct žáků 
odhaduje svůj čas strávený s mobilním telefonem na 3 a více hodin denně. 
Do školy se připravují všichni žáci z toho pravidelně 78%. Průměrná doba přípravy je 1 hodina. 
 
Tabák a marihuana 
27% žáků už ochutnalo cigaretu. Osm z nich v méně než 11 letech. Pravidelně kouří jediný žák, který denně vykouří více než  
5 cigaret. Příležitostné zapálení cigarety přiznávají dva žáci. Peníze na cigarety získávají z kapesného nebo potají od rodičů. Kouří, 
protože jim to chutná, uklidňuje je to a protože v partě je to nutné. Kromě cigaret už vyzkoušeli i vodní dýmku a doutník. 
Dva žáci přiznávají kouření marihuany. Z toho jeden odhaduje, že vykouří 2-3 jointy týdně. 
 
Alkohol 
Pouze 42% žáků ještě nikdy neochutnalo alkohol. První skleničku jim většinou nabídli příbuzní nebo rodiče v méně než 11 letech. 
V šesti případech si žák nalil alkohol sám. Nejčastěji ochutnali pivo a míchané nápoje. 
 
Nelegální drogy 
Jeden žák uvádí, že požil lék proti bolesti, i když žádnou bolestí netrpěl. Devíti žákům už nelegální droga byla nabídnuta. Pět žáků 
uvádí, že zná osobu, která jim může nelegální drogu obstarat. Dva žáci znají místo, kde se prodávají nelegální drogy. 
 
Prevence 
Na rozdíl od tabáku a alkoholu, přiznávají žáci nedostatečné znalosti o nelegálních drogách včetně marihuany. Informace o nich 
získávají zejména z médií a ve škole. 
 
Závěr: 
Výsledky šetření budou předány třídním učitelům 6. ročníků a učitelům Ov a VkZ. O závěrech dotazníkové akce budou informováni 
rodiče (webové stránky školy, zpravodaj, konzultační dny). Dále bude probíhat plnění minimálního preventivního programu školy.  
Pomocí pracovních listů, dokumentárních filmů a zážitkových aktivit budeme s žáky diskutovat o skutečném životě s drogou. 
 
Celkový závěr obou šetření 
Upozorníme žáky na návykovost léků proti bolesti, poučíme je o právních i zdravotních důsledcích konzumace marihuany. 
Znovu upozorníme žáky na možnost svěřit se schránce důvěry, kterémukoliv učiteli nebo využít konzultačních hodin školního 
metodika prevence (Kabinet matematiky, J. Papoušková denně 7,40 – 7,55 nebo po dohodě kdykoliv). Výsledky průzkumu 
využijeme při tvorbě minimálního preventivního programu na příští školní rok.  
 

Školní kola soutěží a olympiád 

Olympiáda z Jč  1. Czyžová Renata   IX. C Pythagoriáda  1. Sojka Samuel  V. A 
8. a 9. ročník  2. Leharová Gabriela IX. A 5. ročník   2. Havlenová Lucie   V. A 
   3. Křenková Lucie  IX. A         Holan Petr  V. A 
Dějepisná olympiáda 1. Smržová Dominika VIII. A         Holínek  Svatopluk V. C 
8. a 9. ročník  2. Bieliková Veronika VIII. A 
   3. Drásalová Kateřina VIII. A Pythagoriáda  1. Nedělníková Andrea VI. A 
       6. ročník   2. Dvořák David  VI. A 
Astronomická olympiáda 1. Skalická Kateřina  VII. B         Fricová Nela  VI. A 
kategorie GH  2. Vinklerová Marcela VII. B         Hufová Silvie  VI. C 
   2. Ferenc Mário  VI. C  
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       Pythagoriáda  1.-2. Havlíčková Michaela VII. A 
Astronomická olympiáda 1. Vonzino Marie  IX. A 7. ročník            Tym Jan  VII. B 
kategorie EF  2. Křenková Lucie  IX. A 
   3. Horáček Jakub  IX. C Pythagoriáda  1. Bieliková Veronika VIII. A 
       8. ročník   2. Smržová Veronika VIII. A 
Chemická  olympiáda 1. Vonzino Marie  IX. A    3. Sedláčková Anna  VIII. A 
kategorie D  2. Bednarská Veronika  IX. A 
   3. Reissausová Adéla IX. B Matematická olympiáda 1. Sojka Samuel  V. A 
       Z5 
Fermiho úlohy  1. Horáček Jakub  IX. C Matematická olympiáda 1. Vonzino Marie  IX. A 
korespondenční soutěž     Vonzino Marie  IX. A Z9 
 
Konverzační soutěž – AJ 1. Hromek František VIII. B Recitační soutěž  1. Renda David  I. B 
8.- 9.ročník  2. Kouřil Viktor  IX. A 1. třídy   2. Roučová Adéla  I. C 
   3. Pechanec Daniel  IX. B    3. Nedbalová Eliška  I. A 
 
Zeměpisná olympiáda 1. Mičkech Jakub  VI. C Recitační soutěž  1. Horčičková Nikol  III. C 
6. ročník   2. Sokolová Alžběta  VI. C 1. kategorie  2. Renda Martin  III. A 
       Nedělníková Andrea VI. A    3. Lehar Prokop  III. A 
 
Zeměpisná olympiáda 1. Janda Štěpán  VII. A Recitační soutěž  1. Tůmová Zuzana  IV. B 
7. ročník   2. Zámečník Jakub  VII. B 2. kategorie  2. Ryšavá Kateřina  IV. B 
   3. Hoang Linh Chi  VII. B    3. Pakosta Petr  IV. B 
              Ondruška Daniel   V. B 
Zeměpisná olympiáda 1. Miškář Daniel  VIII. B 
8. ročník   2. Doskočilová Denisa VIII. A Recitační soutěž  1. Nedělníková Andrea VI. A 
   3. Hromek František  VIII. B 3. kategorie  2. Skalická Kateřina  VII. B 
          3. Zatloukalová Hana VI. C 
Zeměpisná olympiáda 1. Křenková Lucie  IX. A 
9. ročník   2. Vonzino Marie  IX. A Recitační soutěž  1. Příhodová Nikol  VIII. B 
   3. Bednarská Veronika IX. A 4. kategorie  2. Miškář Dan  VIII. C 
          3. Doskočilová Denisa VIII. A 
Biologická olympiáda 1. Němcová Alena  VII. B 
6.- 7. ročník  2. Skalická Kateřina  VII. B Moravský zvoneček 1. Štěpánová Klára  I. A 
   3. Warenich Jakub  VII. B 1. kategorie  2. Holínková Anna  I. B 
          3. Roučová Adéla  I. C 
Biologická olympiáda 1. Bednarská Veronika IX. A        Kroupa Matyáš  I. C 
8.- 9. ročník  2. Křenková Lucie  IX. A 
   3. Zatloukalová Romana VIII. A Moravský zvoneček 1. Vašíčková Sára  IV. A 
       2. kategorie  2. Ondruška Daniel  V. B 
Moravský zvoneček 1. Wagnerová Pavla IX. B    3. Boudová Adéla  III. A 
4. kategorie  2. Příhodová Nikola VIII. B        Novák Jakub   III. A 
       Hruban Jiří  IX. C 
   4. Mareček Marian  VIII. B Moravský zvoneček 1. Zatloukalová Hana VI.C
          3. kategorie  2. Štěpánová Adéla  VI. C 
Fyzikální olympiáda 1. Vonzino Marie  IX. A    3. Leharová Adéla  VI. A 
8.- 9. ročník  2. Horáček Jakub  IX. C 
 

Okrsková kola soutěží a olympiád 

 
Moravský zvoneček 3. Štěpánová Klára  II. A Moravský zvoneček 2. Vašíčková Sára                  IV. A 
1. kategorie      2. kategorie 
Moravský zvoneček 3. Štěpánová Adéla  VI. C Moravský zvoneček 2. Wagnerová Pavla IX. B 
3. kategorie      4. Kategorie 
 

Okresní kola soutěží a olympiád 

 
Olympiáda z Jć  15. Leharová Gabriela IX. A Matematická olympiáda 4.- 5. Sojka Samuel  V. A 
8. a 9. ročník  16. Czyžová Renata  IX. C Z5 
       Matematická olympiáda 5.- 6. Vonzino Marie IX. A 
Dějepisná olympiáda 22. Smržová Dominika VIII. A Z9 
 
Chemická  olympiáda 8. Bednarská Veronika IX. A Moravský zvoneček 3. Štěpánová Adéla  VI.C 
kategorie D  12. Reissausová Adéla IX. B 3. kategorie 
 
Soutěž AJ  „SEARCH  IT!“ 1. Hromek František VIII. B Soutěž AJ „SEARCH  IT!“ 3. Vonzino Marie  IX. A 
1. kategorie  4. Bieliková Veronika VIII. A 2. kategorie 
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Zeměpisná olympiáda 6. Mičkech Jakub  VI. C Zeměpisná olympiáda 8. Janda Štěpán  VII. A 
6. ročník       7. ročník 
Zeměpisná olympiáda 14. Křenková Lucie  IX. A 
9. ročník 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Astronomická olympiáda 12. Skalická Kateřina VII. B Astronomická olympiáda 4. Vonzino Marie  IX. A 

kategorie GH  17. Vinklerová Marcela VII. B kategorie EF  11. Křenková Lucie  IX. A 

   22. Ferenc Mário  VI. C    13. Horáček Jakub  IX. C 
 

Okrskové kolo soutěže v recitaci 

Dne 21. března 2013 se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Naši mladší recitátoři byli velmi úspěšní. Z šesti účastníků jich 
pět postoupilo do okresního kola – David Renda, I. B, Martin Renda, III. A, Nikol Horčičková, III. C, Zuzana Tůmová, Kateřina Ryšavá, 
obě IV. B. 
Všem gratulujeme a držíme palce v okresním kole, které proběhne 4. dubna 2013. 
           Mgr. Alena Pešková 
 

Šestka našla „Talent“ 

V lednu většina žáků dohání, co do vánoc nestihla, aby se vysvědčení přiblížilo představám rodičů. Naši školu si však náhodný 
návštěvník mohl (při troše dobré vůle) naši školu splést s odloučeným pracovištěm konzervatoře. Na lavičkách posedávali kytaristé, 
v tělocvičně se trénovala akrobacie i tanec, kde se skrývali recitátoři, není zatím známo. 
Letošní deváťáci za vydatné podpory paní učitelky Jolany Papouškové totiž zorganizovali soutěž „Šestka hledá talent“. A byla to 
soutěž se vším všudy – šarmantní dvojice konferenciérů představila mimo jiné i vysoce odbornou porotu, profesionální zvukaři se 
postarali i o reklamní vstupy a hudební klauni „Das Magors“, kteří divákům zpříjemňovali chvíle při přestavbě kulis, také neměli 
chybu. 
A co teprve ceny! Soutěžilo se o „předbíhačku na oběd“ či cestu do tajemných zákoutí naší školy. 
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 tak nadšení diváci ze druhého stupně postupně shlédli taneční i pěvecká vystoupení, přednes vlastní 
básně a nejen porotu okouzlili baleťáci. Ale jak už to v životě bývá, vyhrát může jen jeden.  Ze dvou finalistek - zpěvačky Nikol 
Volosczukové, IX. C a tanečnice Pavly Wagnerové, IX. B – publikum potleskem zvolilo Nikol.  
Gratulujeme a doufáme, že v příštím školním roce nás čeká další, dechberoucí klání. 
 

A závěrem několik žákovských prací 

Smažení řízků  
Před blížícím se víkendem jsem od maminky uslyšel známou větu: „Co byste si dali o víkendu k obědu?“ A protože jsou řízky jedno 
z mých oblíbených jídel, tak jsem vykřikl: „Dal bych si řízky!“ Ostatní s mým nápadem souhlasili a já se nabídl, že maminku 
doprovodím na nákup. Z nákupu jsme se vrátili s taškou, ve které byly brambory, sklenice znojemských okurek a vepřové maso na 
řízky. Zbylé suroviny již maminka doma měla. 
Nejdříve jsme očistili brambory a vložili je do hrnce s vodou. Do hrnce jsme ještě přidali stroužky česneku a sůl. Hrnec jsme položili 
na plotnu a začali vařit. 
Pak maminka naklepla paličkou na maso jednotlivé řízky z obou stran. Maso osolila a dala ho do misky. Pak si na stůl položila tři 
talíře. Do prvního nasypala mouku, do druhého si naklepla vajíčka a rozšlehala je s trochou nadrceného česneku, do třetího talíře si 
připravila strouhanku. Na plotnu vedle brambor postavila velkou pánev, do které nalila olej a nechala jej rozehřát. Řízky si z misky 
postupně odebírala. Každý řízek nejdříve položila do talíře s moukou a z obou stran ho v misce popřevracela. Pak takový řízek vložila 
do talíře s vajíčky, kde se podobné převracení opakovalo, až byl ze všech stran od vajíčka a honem ho nabodla na vidličku  
a přesunula do talíře se strouhankou. Strouhanka se na řízek krásně nalepila. Maminka rukama ještě přitlačila místa, kde 
strouhanka držela méně. 
Pak řízek vzala a dala jej na pánev, kde nahřátý olej začal smažit mé oblíbené řízky! Mezitím jsem nachystal na stůl příbory a talíře. 
Pomáhal jsem mamince otevřít okurky. Maminka mi za odměnu jeden dala do pusy. Potom maminka scedila brambory a začala 
nám tu dobrotu nosit na stůl.         

Kryštof Janda, V. C 

Lyžařský výcvik 5. ročníku  
Od středy do pátku jsme jezdili na lyžařský výcvik do Kout. Začínali jsme v 8:45 a končili jsme ve 12:45. Na začátku jsme předvedli, 
jak umíme lyžovat, pak si nás rozdělili do tří skupin. Bylo to naše nejlepší lyžování, protože jsme jezdili s kamarády a bylo teplo. Měli 
jsme príma učitele. Na lyžařském výcviku se nám hodně líbilo. Nakonec jsme jezdili slalomy i s hůlkami. Z lyžařského výcviku jsme si 
odnesli spoustu dobrých rad, na které nikdy nezapomeneme. 

           Lucie Havlenová a Martina Krejčí, V. A 


