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Vážení rodiče a přátelé školy,
držíte v rukou další číslo Zpravodaje, v jehož úvodu přináším zprávy z naší školní jídelny. Chtěl bych vás informovat, že škola
je již druhým rokem zapojena do projektu "Obědy pro děti", jehož hlavním cílem je pomoci dětem, které se ocitly v takové
tíživé životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně. Projekt realizujeme na základě
spolupráce s obecně prospěšnou společností Women for women. Pomoc, která zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou
a teplou stravu, je poskytována přímo prostřednictvím školy na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu
k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Identitu dětí zařazených do
projektu chráníme.
Dále vás chci informovat o novince v naší školní jídelně – v jejích prostorách byl instalován nový objednávací terminál,
pomocí kterého si může každý strávník objednat či odhlásit oběd bez dalšího prostředníka a také si může 2x za týden vybrat
ze dvou jídel. Pořízením nového objednávacího terminálu rozšíříme strávníkům od nového školního roku možnost
objednávat si ze dvou jídel denně tak, abychom se přiblížili novým nutričním doporučením pro školní jídelny. Přihlášení
k terminálu se provádí jednoduše přiložením čipu, strávník si provede požadované změny v jídelníčku a následně je uloží.
Do konce stávajícího školního roku bude nový terminál provozován ve zkušebním provozu, tj. v režimu výběru ze dvou jídel
ve středu a v pátek. Od 1. 9. 2016 počítáme s tím, že si strávník bude vybírat ze dvou jídel každý den, výběr bude možný až
na měsíc dopředu. V souvislosti s tím připomínám, že každý strávník si již nyní může provádět odhlášení, přihlášení a výběr
obědů prostřednictvím internetové i mobilní aplikace www.strava.cz, která má naprosto stejné pracovní prostředí jako nový
terminál. Pro přihlášení do této aplikace je třeba si vyzvednout ve školní jídelně přihlašovací údaje.
Mgr. Viktor Verner, ředitel školy
Prázdninový provoz školy
V měsících červenci a srpnu je provoz kanceláře školy zajištěn v pracovní dny od 9 do 12 hodin. V tuto dobu si zde mohou
vyzvednout vysvědčení žáci, kteří je ze závažných důvodů nemohli obdržet ve čtvrtek 30. června 2016.
Školní jídelna bude vařit od 1. do 8. července 2016 a dále pak od 15. do 31. srpna. Po celou dobu prázdninového provozu je
výdej stravy od 11 do 12 hodin. Od 11. července do 12. srpna 2016 proběhne akustická úprava stropu jídelny, od níž si
slibujeme snížení hlučnosti tohoto prostoru. Pokladna školní jídelny bude do 8. 7. 2016 otevřena od 11 do 12 hodin, po
rekonstrukci bude otevřena 11. srpna 2016 opět od 11 do 12 hodin. Od 29. srpna 2016 pak nabíhá na běžný provoz
a otevřeme ji od 11 do 14 hodin.
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017
Tak jako každý rok, chceme i letos nabídnout dětem něco navíc. V odpoledních zájmových kroužcích mohou děti strávit
smysluplně svůj volný čas a kromě zábavy se i něco nového dozvědět. Nabídku zájmových kroužků každým rokem
obměňujeme – s ohledem na personální možnosti školy. Mezi stálice patří: sborový zpěv pro 1. - 9. ročník (bude několik
skupin), anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, keramické kroužky pro 2. – 5. ročník, hudebně dramatický kroužek pro
3. – 5. ročník, kroužky florbalu pro začátečníky i pokročilé hráče a také kroužek vybíjené pro 4. – 5. ročník. Pokračovat bude
i kroužek aerobiku, kroužek muzikoterapie i kroužek tvůrčího psaní, kroužek hry na kytaru, plánujeme otevření kroužku
zábavné logiky. Nábor do kroužků i upřesnění nabídky proběhne v září 2016.
U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; zpravidla vybíráme 70,- Kč za měsíc.
Organizace školního roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý
3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 27. února do 5. března 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017, který je současně státním svátkem.
Školní rok 2016/2017 končí v pátek 30. června 2017.
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Co nás čeká v následujícím školním roce 2016/2017 ve školní družině?
V nastávajícím školním roce otevíráme, tak jako letos, 7 oddělení školní družiny (ŠD) pro 210 žáků. Ve čtyřech odděleních
budou prvňáčci spolu s dětmi druhého ročníku. Další tři oddělení pak budou otevřena dětem druhého až čtvrtého ročníku.
Pokud to kapacita školní družiny dovolí, přijmeme i starší žáky. Přednostně vyhovíme dojíždějícím žákům.
Provoz školní družiny bude zajištěn denně od 6:00 do 16:30 hodin.
Kromě běžných denních aktivit mohou žáci využít nabídky zájmových útvarů (kroužků), vedených vychovatelkami ŠD.
V následujícím školním roce si tak budou moci opět zvolit z těchto zavedených kroužků: dovedných rukou, florbalu,
deskových her a keramiky. Dále pro děti připravujeme i nové kroužky. O jejich přesném rozvrhu budou rodiče i žáci
informováni v měsíci září. Kroužky probíhají v době provozu ŠD.
Je naším cílem, aby školní družina sloužila dětem po vyučování nejen jako zázemí pro odpočinek a relaxaci, ale má být také
centrem, kde děti mohou rozšiřovat své zájmy a záliby. Doufáme, že i nadále bude přetrvávat dobrá spolupráce s rodiči.
Tak jako v předchozích letech i letos se téměř 30 dětí zúčastní tradičního tábora. Ten se opět uskuteční v krásném prostředí
Střediska ekologické výchovy Švagrov ve Vernířovicích. Děti si zde budou týden hrát, závodit, tvořit, luštit záhady a hlavně
odpočívat. Doufám, že nám bude přát pěkné počasí.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD
Jaro ve školní družině
1. 4. 2016 – tradiční Noc s Andersenem
Tradiční nocování dětských čtenářů v knihovně bylo spojeno s letošním výročím jedné z nejdůležitějších postav v dějinách
českých zemí. Připomenuli jsme si 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV., jehož
považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie. Akce proběhla ve spolupráci našich dětí s Městskou
knihovnou v Šumperku.
7. 4. 2016 – vítání jara
Společně jsme s dětmi z mateřských škol přivítali jaro. Pro děti byla nachystána cesta, na které se probouzela zvířátka ze
zimního spánku.
3. 5. 2016 – odpoledne pro maminky
V tradičních dílničkách maminky tvořily společně se svými dětmi ozdoby a jiné drobnosti.
16. 5. 2016 – písečná animace
Tato akce byla odvolána ze strany pořadatelů. Naší snahou však bude akci uskutečnit v novém školním roce.
24. 6. 2016 – “čteme v oboře“ pana Hojgra ve Vernířovicích - v rámci 6. týdne čtení s projektem Celé Česko čte dětem
Akce spojená s vyhlášením vítězů ve sběru kaštanů z podzimu 2015 a ukončená předčítáním autorských dílek dětí naší ŠD.
(Kateřiny Němcové z V. A, Kristýny Janíčkové ze III. C).
Posledním květnem bylo ukončeno sbírání vršků od PET lahví. Závěrem měsíce června se rozloučíme se školním rokem
2015/2016 družinovým karnevalem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali žákům ŠD, členům žákovského parlamentu, spolupracujícím učitelům a rodičům dětí
za pomoc a náklonnost. Další poděkování směřujeme do Městské knihovny Šumperk paní Jitce Sopperové a Zdence
Daňkové za stálou přízeň a mnohaletou vynikající spolupráci.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD
Volba povolání
Přijímací řízení pro žáky 9. tříd skončilo, dovolte mi tedy malé bilancování. Z počtu 62 žáků devátých tříd naší školy bylo
v konečném součtu přijato 52 žáků na střední školy a 10 žáků na učební obory. Všem žákům 9. tříd tedy gratulujeme
a přejeme jim do dalšího studia mnoho úspěchů.
Naši školu opustí i 7 žáků z 5. ročníku, kteří od září nastoupí na osmileté gymnázium. K nim se přiřadí 1 žák ze 7. ročníku
a 1 žák z 8. ročníku, oba nastupují do učebního oboru.
Po ukončení přijímacího řízení lze opět konstatovat, že i v letošním školním roce při přijímání žáků na střední školy hrál
velmi důležitou roli prospěch žáků z 8. a 9. ročníku. Všichni žáci psali jednotné přijímací zkoušky, které budou od příštího
školního roku povinné. Žáky letošních osmých tříd čeká v budoucnu několik změn, ta velmi podstatná se týká povinné
maturity z matematiky.
Mgr. J. Haltmarová, výchovná poradkyně
Přehled vybraných škol a oborů, na které nastupují naši absolventi
Gymnázium Šumperk: 13 žáků – čtyřletý obor, 7 žáků – osmiletý obor; Sportovní gymnázium Brno: 1 žák; VOŠ a SPŠ
Šumperk - informační technologie: 4 žáci, strojírenství: 1 žák, technické lyceum: 3 žáci, elektrotechnika: 6 žáků, grafický
design: 2 žáci; Obchodní akademie Šumperk - obchodní akademie: 3 žáci; Střední škola železniční technická a služebstrojní mechanik: 1 žák, obráběč kovů: 4 žáci, kadeřnice: 4 žáci, mechanik strojů a zařízení: 2 žáci, zedník: 1 žák; SZŠ
Šumperk – 5 žáků; SOŠ Šumperk – cestovní ruch: 1 žák, ekologie a životní prostředí: 2 žáci, agropodnikání: 1 žák; VOŠ a SPŠ
automobilní Zábřeh – autotronik: 1 žák, dopravní prostředky: 1 žák; Soukromá střední odborná škola Prima Rýmařov masér sportovní a rekondiční: 2 žáci; Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník – hotelnictví: 3 žáci; SOŠ Litovel – cukrář:
1 žák; SOŠ lesnická Šternberk – mechanik opravář motorových vozidel: 1 žák; SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun –
veterinářství: 1 žák.
Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně
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Šestka v ČT a ČR
Jako každý rok, tak i letos byla pořádána exkurze do Prahy. Rozdíl byl však v tom, že se většinou jezdilo na dějepisnou, nyní
šlo o češtinářskou exkurzi, zaměřenou na média ve společnosti. Na programu jsme měli Českou televizi s Českým rozhlasem.
V ČT nás provedli od studií a ateliérů až po různá místa, známá z televizních obrazovek. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet pár
kostýmů, které si „zahrály“ ve filmech, či moderovat zprávy pomocí čtecího zařízení u zpravodajského pultu nebo „na živo“
zabírat naše moderátory velkými televizními kamerami. Po přestávce na oběd následovala budova Českého rozhlasu.
Dozvěděli jsme se, jakou úlohu v dějinách České republiky sehrál „Rozhlas“. Nechybělo mnoho dalších zajímavostí. Při
prohlídce jsme se svezli tzv. páternosterem, byli u nahrávání rozhovoru a viděli tlusté odhlučněné zdi. Výlet jsme před
odjezdem zakončili nákupem suvenýrů v obchodním centru Palladium. Celý čas nás provázelo dobré počasí a myslím, že si
všichni účastníci tuto exkurzi užili.
Andrea Nedělníková, IX. A
Rukodělná soutěž PATaMAT zná své vítěze
V pátek 27. května a v pondělí 30. května proběhl ve školní dílně 1. ročník rukodělné soutěže PATaMAT. Soutěžící měli za
úkol během tří hodin zhotovit dva výrobky.
Starší žáci z 8. a 9. ročníku vyráběli škrabku a stojánek na párátka. Všech jedenáct účastníků se potýkalo nejen s obráběním
dřeva, ale i s obráběním a ohýbáním plastů. Některým se dařilo více, některým méně, ale snahu a chuť pracovat prokázali
všichni. Porota ve složení p. uč. Papoušková a p. uč. Lešingr hodnotila přesnost a úroveň zpracování. Žáci pak ohodnotili
sami sebe za samostatnost při práci. Součet takto získaných bodů určil tři nejlepší:
1. místo Andrea Nedělníková IX. A
2. místo Svatopluk Holínek VIII. C
3. místo Jan Smutný VIII. B
Mladší žáci 6. a 7. ročníku dostali za úkol vyrobit dřevěný rámeček a přívěsek na klíče. Výroba rámečku byla náročná
a fyzicky vyčerpávající, neboť přeplátování patří mezi spoje vyžadující velkou přesnost. Přesto se žáci nevzdávali a prokázali
chuť pokořit i tak náročný úkol. Za to jim patří obdiv. Zvládnout výrobu přívěsku na klíče z plexiskla už pak nebyl takový
problém a většině z účastníků se opravdu povedl. Těsně před obědem pak mohla porota (p. uč. Papoušková a p. uč. Lešingr)
určit vítěze:
1. místo Patricie Čapková VII. C
2. místo Matěj Němeček VI. C
3. místo Vít Skala VI. B
Každý z účastníků si ze soutěže odnesl nejen své výrobky, ale také sladkou odměnu. Vítězové obou kategorií dostali navíc
hodnotné dary (sluchátka s mikrofonem, flash paměť, paměťová karta)
Všem soutěžícím bychom chtěli poděkovat za skvělou pracovní atmosféru a věříme, že za rok se opět setkáme u 2. ročníku
soutěže PATaMAT.
Naše díky patří i Klubu rodičů a přátel šestky (KRAPŠ), který nás finančně podpořil v organizování soutěže.
Mgr. Jolana Papoušková
Sběr papíru
Letos jsme si se sběrovým týdnem opět pospíšili. V týdnu od 18. do 22. dubna 2016 bylo v prostorách u školní jídelny
opravdu rušno. Děti i se svými rodiči přinášeli i přiváželi menší a větší balíky se starým papírem, služba poctivě zapisovala,
vážila, občas se trochu dohadovala a teplo zrovna příliš velké nebylo. Balíky se sběrem se hromadily i v odpoledních
hodinách – tradičně v úterý a ve čtvrtek. Tentokrát jsme nasbírali o něco méně, než jsme zvyklí – 26880 kg, ale do pokladny
KRAPŠ přibylo 46852,- Kč, což je opravdu pěkný počinek. Nejúspěšnější sběrači tříd a nejúspěšnější třídní kolektivy budou
náležitě oceněni.
Nejlepší sběrači - podle počtu kg
Simona Bobeková IX. B
1800 kg
Jan Smutný
VIII. B 1428 kg
Jakub Hermann
I. A
1020 kg
Lucie Hanousková IV. B
612 kg
Pavlína Ovesná
VII. A
612 kg
Vítězslav Moca
III. C
530 kg

Nejlepší třídy – podle počtu kg
1. stupeň: IV. B
1857 kg
IV. A 1730 kg
III. C 1570 kg
2. stupeň: VIII. B 2130 kg
IX. B 1903 kg
VIII. A 1314 kg

Procentuální úspěšnost třídy
1. stupeň:
III. C
95,83%
IV. C
82,14%
IV. A
81,48%
2. stupeň:
VI. A
68,18%
VIII. B
61,11%
VII. A
59,09%

Souboj čtenářů 2016
Na přelomu roku 2015/2016 začal pro necelé dvě desítky šesťáků nenápadným způsobem příběh, který nejednou
překvapil…
Živě si vzpomínám na ten den, kdy nám paní učitelky ČJ navrhly, jestli bychom se chtěli zúčastnit čtenářské soutěže.
Samozřejmě přidaly i vysvětlení, jak to chodí. Stačilo se jenom přihlásit. Pak nám paní učitelka Muroňová půjčila jednu z pěti
soutěžních knih. Mohli jsme si vybrat buď Šťastného prince, Gorilu a Já, 3333 km k Jakubovi, Slavnou hvězdu, nebo E-den.
S příchodem jara na dveře zaklepalo i on-line kolo soutěže. Celkem jsme se báli, ale věřili si. 80 čtenářských týmů z celé ČR
zasedlo k počítačům a ve stanoveném časovém limitu mělo maximálně 30 minut na zodpovězení 25 otázek. Všichni jsme se
snažili a dali to s pomocí vlastních zápisů ve velmi dobrém čase. Skončili jsme třetí a postoupili do Prahy! Byli jsme velmi
šťastní… Jenže pražské finále se konalo 13. května na holešovickém Výstavišti v rámci 22. mezinárodního knižního veletrhu
a literárního festivalu. Bude tento pátek šťastný? Ukázalo se, že jsme o smůlu neměli nouzi: já ve čtvrtek zapomněla
poznámky ve škole, spolužák jel do Prahy s virózou, při samotné soutěži nám přestal psát fix, když jsme obdrželi náhradní,
nešel smazat… Jak tohle dopadne? Nejnapínavější moment soutěže přináší neuvěřitelný výsledek: JSME PRVNÍ! VYHRÁLI
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JSME! Pištíme, tleskáme, skandujeme, brečíme radostí. Následuje předání cen, pár fotek a cesta domů. Děkujeme paní
učitelce E. Muroňové, H. Přibylové a P. Štětinové Buxbaumové za pečlivou přípravu!
Ačkoliv nám pověstný pátek třináctého házel své klacky pod nohy, konec dobrý – všechno dobré… Skvěle jsme si to užili!
Andrea Bubíková, VI.C
Školní kola soutěží a olympiád
Matematický klokan
kategorie Klokánek

1. Robert Šána
2.- 3. Klára Štěpánová
Tomáš Turek

V. C
V. A
V. A

Matematický klokan
kategorie KADET

1. Andrea Nedělníková
2. Vojtěch Dobeš
3. Samuel Sojka
Adam Štěpán

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

Moravský zvoneček
I. kategorie

1. Antonín Kouřil
Šimon Možný
2. Denisa Runtáková
Vojtěch Faltus
3. Aneta Valentová

II. C
II. D
III. A
I. C
II. A

Vv soutěž
Děti, pozor, červená!
1. – 2. ročník

1. Barbora Štěpánová
2. Nela Pospíšilová
3. Vendelín Vočka

I. C
I. C
I. C

3. – 5. ročník

1. Eliška Nedbalová
2. Amálie Bělíčková
3. Eva Pospíšilová

IV. A
III. B
III. B

6. – 7. ročník

1. Adriana Pokorná
2. Barbora Pelíšková
3. Lenka Poppová

VI. B
VII. B
VI. B

8. – 9. ročník

1. Sára Fojtlová
2. Adam Štěpán
3. Šárka Bieliková

IX. C
IX. C
IX. C

Vv soutěž
„O nejkrásnější srdíčko“
2. ročník

1. Jan Bárta
2. Jakub Štěpánek
3. Nikola Hejlová

II. A
II. C
II. A

Matematický klokan
kategorie BENJAMÍN

1. J. Seidenglanz
2. René Bíbrová
Kateřina Ryšavá
3. Vít Mičkech

VII. B
VI. C
VII. B
VI. A

Pythagoriáda
6. ročník

1. Vít Mičkech
VI. A
2. Ondřej Skalický VI. B
3. Eliška Jelínková VI. B

8. ročník

1. Samuel Sojka
2. Martin Kašpar
3. Tomáš Miškář
David Havlena

Vv soutěž
„Karel IV. – 700. výročí“
1. stupeň

1. Lucie Hanousková IV. B
Adéla Morávková IV. B
Anna Vašíčková IV. B
Eliška Dolečková IV. B
2. E. Kotzmannová IV. B
Lucie Vojteková IV. B
3. Eliška Nedbalová IV. A

2. stupeň

1. Klaudie Kubíčková IX. B
Simona Bobeková IX. B
Vanessa Phamová IX. A

Vv soutěž
„O nejkrásnější srdíčko“
4. – 5. ročník

1. Kristýna Žuborová
Eliška Nedbalová
2. Verča Koudelková
Kateřina Čapková
3. Adam Brokeš
Natálie Bezděková

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

V. C
IV. A
IV. B
IV. B
IV. B
IV. A

Vv soutěž
1. Šárka Bieliková
IX. C
„Jak se hasilo před 150 lety“ 2. Sára Fojtlová
IX. C
3. Hana Zatloukalová IX. C

Okresní kola soutěží a olympiáda
Matematická olympiáda
kategorie Z6

5.-9. René Bíbrová
Vít Mičkech

VI. C
VI. A

Matematický klokan
kategorie Cvrček

3. Petr Žižka

II. D

Matematická olympiáda
kategorie Z8

1. – 5. Samuel Sojka

VIII. A

kategorie Klokánek

1. Robert Šána

V. C

Biologická olympiáda
kategorie C

18. Šárka Bieliková

IX.C

Biologická olympiáda
kategorie D

2. Martin Renda
4. Jáchym Seidenglanz
7. Patricie Čapková

VI. A
VII. B
VII. C

Moravský zvoneček
II. kategorie
III. kategorie

„Zlaté pásmo“
Klára Štěpánová
Adéla Štěpánová

V. A
IX. C

Vědomostní soutěž „Poznej město Šumperk“
1. kategorie
1. Petr Žižka
II. D
3. – 4. P. Michálek III. C
5. Jiří Doležal
II. A
2. kategorie

3. – 4. Lukáš Horák V. C
Klára Hanáková IV. C

Moravský zvoneček
II. kategorie

„Stříbrné pásmo“
Denisa Zerzáňová IV. A

Výtvarná a literární soutěž ocenění
„ Moje Kniha“
Kateřina Němcová VI. B
kat. Poezie – kolektiv
Lenka Poppová
VI. B

Přírodovědná soutěž
3. místo – družstvo
„Zlatý list“
VII. B – Jáchym Seideglanz, VII. C – Patricie Čapková,
VIII. A – Dominik Štvrtecký, Samuel Sojka, IX. A – Anna
Zapletalová, IX. C - Šárka Bieliková

kat. Obrazová – kolektiv
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2. Školní družina-oddělení
Žábky a Motýlci

Chemická olympiáda
kat. D
Pythagoriáda
6. ročník

3. Adéla Štěpánová
3. – 4. Vít Mičkech
11. – 17. Eliška Jelínková
34. – 42. Ondřej Skalický

IX. C

Uničovské dětské sborové dny

„Stříbrné pásmo“
DPS Ptáčata

VI. A
VI. B
VI. B

Pythagoriáda
8. ročník

1. Samuel Sojka

Recitační soutěž

11. Kar. Horčičková III. C

Biologická olympiáda
kat. D

11. Martin Renda

VIII. A

Krajská kola soutěží a olympiád
Astronomická olympiáda
kat. GH
Zeměpisná olympiáda
kat. B
kat. C

27. – 28. Patricie Čapková

VII. C

10. Jáchym Seidenglanz
8. Vojtěch Dobeš

VII. B
IX. A

Souboj čtenářů 2016

3. místo – družstvo

VI. A – L. Bilajová, A. Doskočilová, A. Horníčková, V. Mičkech,
L. Minolová, J. Novák
VI. B – A. Ficnarová, A. Mildová E. Jelínková, L. Mikulášová,
L. Poppová, E. Vlachová
VI. C - A. Bubíková, N. Horčičková

1. místo – družstvo

VI. A – A. Doskočilová, A. Horníčková, V. Mičkech,
VI. B – A. Mildová E. Jelínková, L. Mikulášová, L. Poppová,
E. Vlachová
VI. C – A. Bubíková, N. Horčičková

VI. A

Republikové finále
Souboj čtenářů 2016

Sportovní soutěže
Orientační běh – okresní kolo
jednotlivci
kategorie D3
kategorie D5

kategorie D9
kategorie H5
kategorie H7

2. Magdaléna Pattermanová III. B
4. Marcela Hloušková
V. C
6. Johana Seidenglanzová IV. C
7. Nela Bíbrová
IV. C
5. Hana Zatloukalová
IX. C
1. Robert Šána
V. C
2. Jáchym Seidenglanz
VII. B

škola

kategorie D5, H5
kategorie D7, H7 + D9, H9

Volejbal- hoši – okresní kolo
kat. IV

3. místo
4. místo

3. místo

Zprávy o činnosti KRAPŠ

JARNÍ BAZÁREK OBLEČENÍ A HRAČEK
První sobotu v květnu se konal v jídelně školy jarní bazárek oblečení a hraček. Pro všechny rodiče a známé, kteří chtějí
prodat nebo koupit oblečení a hračky máme dobrou zprávu, KRAPŠ plánuje v průběhu října 2016 zorganizovat další
bazárek. Všichni zájemci o účast jsou zváni, účast je ZDARMA. Pro více informací sledujte web školy – část Aktuality.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SE ŽIRAFOU ŽOFKOU SE BLÍŽÍ
Kapacita příměstského tábora je již naplněna, táborový tým dolaďuje poslední přípravy programu. Během první poloviny
června bude na webu školy v části KRAPŠ uveden podrobný program. Na všechny děti se už těší žirafa ŽOFKA s Petrou,
Mončou, Radkou, Danem a Zdendou!!! Začínáme 1. 8. 2016 od 7:00 hodin na hřišti školy.

PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU KRAPŠ
KRAPŠ přispívá pro děti na akce konané školou, mezi posledními příspěvky jsou finanční prostředky na:
o Finále ČR „Souboj čtenářů“ v Praze, dětský sportovní den, soutěž „PATaMAT“
o Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku, cyklistický kurz pro zájemce z řad žáků 8. ročníku
o Exkurze do papírny Velké Losiny, přírodovědná exkurze ZOO Lešná
Hlavním zdrojem příjmů jsou prostředky ze sběru papíru a členských poplatků, všem sběračům i členům tímto DĚKUJEME!!
Máte námět pro rozvoj činnosti KRAPŠ? Tak nám ho napište  na email: kraps@6zs.cz.
Za KRAPŠ – Petra Strnadová
SBÍRKA KNIH POKRAČUJE DO KONCE ČERVNA!
Děkujeme všem nadšencům a dárcům, kteří podpořili sbírku beletristických knih na naší škole. Účelem je shromáždění
přitažlivých knih, které budou žákům volně přístupné ve čtenářských koutcích. V této akci pokračujeme do konce června.
Knihy vybíráme prostřednictvím označených boxů nápisem „Sbírka“ – ve vestibulu školy a u družiny „Motýlci“.
Připomínáme, že žádané jsou:
▪ nepoškozené beletristické knihy (tedy ty, co mají postavy a děj),
▪ knihy vhodné pro děti od 6 do 16 let,
▪ kvalitní knihy, tj. takové, které byste si sami s chutí přečetli.
Mgr. E. Muroňová a A. Nedělníková, IX. A
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Specialisté školy ve školním roce 2015/2016
češtinář
matematik
angličtinář
dějepisec
zeměpisec
chemik
fyzik

Adéla Štěpánová
Samuel Sojka
Sára Fojtlová
Adéla Štěpánová
Vojtěch Dobeš
Adéla Štěpánová
Adéla Štěpánová

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

biolog
spisovatel
výtvarník
sportovec
zpěvák
recitátor

Martin Renda
Jáchym Seidenglanz
Kateřina Němcová
Klaudie Kubíčková
Vojtěch Dobeš
Klára Štěpánová
Karolína Horčičková

VI. A
VII. B
V. A
IX. B
IX. A
V. A
III. C

Nejlepší čtenářský tým:
Lada Bilajová, Adéla Doskočilová, Alžběta Horníčková, Vít Mičkech, Lucie Minolová, Jakub Novák (VI. A), Antonie Ficnarová,
Eliška Jelínková, Lucie Mikulášová, Anežka Mildová, Lenka Poppová, Eliška Vlachová (VI. B), Andrea Bubíková, Nikola
Horčičková (VI. C).

Nejlepší žák školy: Adéla Štěpánová, IX. C
Žákovská tvorba
Motýli
Nikola Sehnalová, III. C
Sluníčko už krásně hřeje,
usmívá se vesele.
Skřivánek svou píseň pěje,
láká nás ven z postele.
A jak si žijí motýli?
To bychom se divili.
Běláskovi chutná zelí,
do hlávky se schová celý.
Žluťásek má blízko k létu,
s pampeliškou si ho pletu.
Motýli poletují tiše,
křídla mají jako z plyše.
Když dosednou na kytičku,
odpočinou si chviličku.
Pak poletí zase dál jakoby se dětí bál.

Vodník
Kristýna Janíčková, III. C
Na hladině vody
Koupe si tam nohy.
Jenom říká: „Brekeke“,
A prý nemá na gatě.
Má jeden groš
A děravý koš.
Má i blány
a podplouvá vodní brány.
a prosí rybu o radu:
„Prosím, prosím, rybičko,
Dej mi radu maličkou!“
„Nestahuj děti pod vodu,
uzavřete dohodu!“
Brekeke, brekeke,
vodník už má na gatě.
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