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Vážení rodiče a přátelé školy, 
 

dnes bych vás chtěl informovat, že naše škola zakoupila pro učitele i žáky přístup na portál proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu 
výukových testů, dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo 
chytrého telefonu připojeného k internetu. Obsah materiálů je stále aktualizován. Protože potřebné přístupové údaje byly žákům již 
rozdány, mohou využívat zdarma vše, co portál nabízí. 
A teď jedna omluva. Ti z vás, kteří pravidelně sledují prospěch svého dítěte prostřednictvím elektronické žákovské knížky (EŽK), jste 
jistě v nedávné době zaregistrovali výpadky této služby. I když škola za chybnou činnost EŽK nenese odpovědnost, cítím přesto 
potřebu se omluvit všem, kteří komunikují prostřednictvím EŽK, a situaci objasnit. 
Základním programovým vybavením školy je systém Bakaláři, vytvořený a spravovaný stejnojmennou firmou. Její služby využíváme 
na základě smlouvy již mnoho let – zpočátku pro správu databáze údajů o žácích, zaměstnancích školy, majetku školy a tisku 
vysvědčení, posléze i kvůli EŽK. Po zkušebním pilotování funkčnosti tohoto modulu jsme jej začali plně používat pro 
informování rodičů žáků 4. až 9. ročníku. Protože EŽK komunikuje přes webové rozhraní, je tak přístupná (po zadání přihlašovacích 
údajů) z kteréhokoliv počítače prostřednictvím prohlížeče webových stránek. Modul funguje jako cloudové řešení, což znamená, že 
tok informací probíhá přes server firmy Bakaláři. A právě v komunikaci s tímto serverem nastaly v minulých dnech potíže, server měl 
nějaké problémy, a proto EŽK nefungovala správně. Škola ihned chybu nahlásila, její opravu urgovala, nicméně vyřešení situace bylo 
plně v rukou firmy Bakaláři. Více jsme ovlivnit nemohli. Po pár dnech nám bylo sděleno, že chyba byla odstraněna a modul EŽK je plně 
funkční. Doufáme, že se tento výpadek již nebude opakovat a modul EŽK bude bezproblémový. Pokud by však přesto opět nastal 
nějaký výpadek, věřte, že škola toto ihned registruje a pracuje na nápravě. 
Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví.          Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

 

Stávka 

Dne 6. 11. 2019 se převážná část pedagogů naší školy zapojila do stávky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.  
Již několik let čelíme změnám zasahujícím do kvality vzdělávání na českých školách. Mezi největší z nich patří inkluze, která v současné 
podobě nevyhovuje pedagogům ani žákům (s výjimkou zdravotně hendikepovaných). Nesystémové bylo například i zavedení 
povinného druhého cizího jazyka – naráží totiž na nedostatek kvalifikovaných pedagogů, nepřiměřeně zatěžuje méně jazykově nadané 
děti a např. v 9. ročníku ubírá týdně jednu hodinu matematiky. Zbytečné problémy vyvolala i tzv. pamlsková vyhláška. Školství je 
dlouhodobě silně podfinancované, byrokratická zátěž je stále velká a v mnoha případech i nadbytečná. Tyto i mnoho dalších důvodů 
vede k nespokojenosti učitelů napříč naší republikou. Veřejné mínění nám navíc není příliš nakloněno, přestože máme společné cíle: 
spokojené děti, moderní školy a kvalitní pedagogy, kteří budou s radostí předávat své zkušenosti mladým začínajícím učitelům. Ti se 
však do školství díky financím příliš nehrnou. A nemůžeme se jim divit. I když média neopomenout každé navýšení platu pedagogům 
hlasitě komentovat, politici své sliby pravidelně nedodržují.  
Hlavním důvodem zapojení našeho pedagogického sboru do středeční stávky proto nebyl způsob rozdělení 10 % navýšení platu. Naše 
účast byla zejména projevem dlouhodobé frustrace. A nebyli jsme sami. Celkem 1221 škol přerušilo v tento den výuku, dalších více 
než 2700 omezilo svůj provoz a téměř 3000 vyjádřilo odborovému svazu svou podporu. Díky diskusím pedagogů v on-line prostoru 
víme, že téměř všechny ke stávce vedly stejné důvody. Pokusili jsme se obrátit pozornost široké veřejnosti na situaci ve školství. Snad 
se nám to povedlo a systém vzdělávání se stane prioritou nejen na papíře. 
Chtěli bychom poděkovat Vám – rodičům. Ač jsme mnohým z Vás účastí ve stávce zkomplikovali život, neobrátili jste se proti nám. 
Podpory, kterou jste nám někteří ústně i písemně vyjádřili, si velice vážíme.  

Za stávkující zaměstnance Mgr. Jolana Papoušková 

Pilotování nového vyučovacího předmětu Technika 

Jsme rádi, že na naší škole patří práce ve školních dílnách mezi oblíbené činnosti žáků 2. stupně. 
Technika je každodenní součástí života člověka, což vyžaduje, aby si mladá generace osvojila soubor znalostí, pracovních dovedností 
a návyků uplatnitelných v běžném životě. Žijeme obklopení technikou, úkolem školy je naučit žáky v míře přiměřené jejich věku 
rozumět světu okolo. Úkolem školy je také rozvíjet manuální zručnost žáků, která je potřebná nejen v běžném životě, ale i v řadě 
technických a netechnických profesí stejně jako při zájmových aktivitách.  
Připravované nové pojetí technického vzdělávání – vyučovací předmět Technika je však třeba důkladně připravit tak, aby bylo 
efektivní z hlediska cílů a metod, atraktivní z hlediska obsahu. Proto MŠMT umožnilo realizovat pilotní ověřování Rozvoje technického 
myšlení, technické tvořivosti a praktických činností. Do tohoto pilotování jsme se jako jedna ze třiceti škol v republice s radostí zapojili. 
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Přímo ve školní výuce budeme ověřovat, zda koncepce rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností 
rozpracovaná odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci pro 2. stupeň základních škol odpovídá možnostem naší školy. Ověřování 
bude probíhat po dobu dvou let ve vyučovacích předmětech Práce s technickými materiály a Technické činnosti.  

Mgr. Jolana Papoušková 
 

Plavecký výcvik 2019/2020 

Již jsme si zvykli, že plavání je součástí Rámcového vzdělávacího programu, a tedy i našeho ŠVP Žirafa. Stalo se tak povinným učivem 
3. a 4. ročníku. Během dvou let žáci absolvují v rámci tělesné výchovy 40 hodin plavání. Pro rodiče je pozitivní zprávou to, že se hradí 
ze státního rozpočtu. Již třetím rokem 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 20. 11. 2019 – 12. 2. 2020 

III. B 10 20. 11. 2019 – 12. 2. 2020 

III. C 10 20. 11. 2019 – 12. 2. 2020 

IV. A 10 10. 9. 2019 – 19. 11. 2019 

IV. B 10 10. 9. 2019 – 19. 11. 2019 

IV. C 10 10. 9. 2019 – 19. 11. 2019 

 

Kolem KouleZemě - 2019 

Velké letní prázdniny jsou pro mnoho dětí obdobím cestování, poznávání nových krajin a prožívání nových zážitků. Pro skupinu dětí 
z naší školy se začátek těchto prázdnin stal velkou výpravou. Velkou výpravou přes světadíly okolo Země. Tábor „Kolem KouleZemě“ 
se konal v Ústavu ekologického vzdělávání v Mladoňově. 
Účastníci tábora cestovali, soutěžili, hráli hry a poznávali okolí Mladoňova. Tedy vlastně poznávali jednotlivé kontinenty. Některá 
místa si určitě zapamatovali. Třeba stavbu pyramid v Egyptě a výstup na Kilimandžáro v Africe, výrobu bumerangů v Austrálii 
a tomahavků v Americe a stavbu Eiffelovy věže v Evropě. Jako památku si malí cestovatelé odvezli krásné batikované tričko, 
potištěnou plátěnou tašku a svůj „Cestovatelský den(n)ík“. 
Na této velké výpravě se nikdo neztratil a všichni odjížděli ze základny „Pod vrtulí“ velmi spokojeni.  

Za tým organizátorů Mgr. Adéla Nevrlá 

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

Školní družina (ŠD) zahájila v letošním školním roce svoji činnost v sedmi odděleních. Po prázdninách jsme se sešli v novém složení:  
1. oddělení (ŽABKY) - Mgr. Adéla Nevrlá, 
2. oddělení (MYŠKY) - Irena Pospíšková,  
3. oddělení (BERUŠKY) – Mgr. Lenka Jakubíková, 
4. oddělení (PEJSCI) – Bc. Milada Vyhnálková, 
5. oddělení (MOTÝLCI) – Bc. Anna Jersáková, 
6. oddělení (KOČIČKY) – Kateřina Balvínová, 
7. oddělení (KLUBÍK) – Šárka Pospíšilová DiS. 
Dnem D, kdy jsme se v letošním školním roce s dětmi poprvé viděli, bylo pondělí 2. září 2019. 
Nově jsme přivítali děti ze čtyř prvních tříd. Nejen prvňáčci, ale i všichni ostatní mají možnost se v rámci školní družiny věnovat 
oblíbeným aktivitám. Vychovatelky ŠD dětem nabízejí příležitost smysluplného trávení volného času. Kromě každodenního běžného 
provozu mohou děti chodit i do kroužků, které nabízí nejen školní družina.  
Sportovněji zaměření jedinci si mohou zacvičit v oblíbeném kroužku sportovní mix. Pro zájemce je otevřen kroužek deskových her  
a zábavné logiky. 
Celý rok v ŠD organizujeme také akce, kterých se mohou zúčastnit i ostatní děti naší školy a také jejich rodiče. V sobotu 12. října 2019 
proběhlo v prostorách ŠD krajské kolo mistrovství ČR v deskových hrách. Aktuálně ve spolupráci s vyučujícími 1. stupně připravujeme 
na 27. listopad projektový den „Skřítkování“. Stále pokračujeme v našem aktivním zapojování do celorepublikového projektu „Celé 
Česko čte dětem…“ Učíme se naslouchat při předčítání knížek. Každý den alespoň chvíli předčítáme dětem, nebo si děti předčítají 
navzájem. 
Pokračujeme ve sběru uzávěrů od PET lahví. Shromažďujme starý papír. Jako každý rok i letos sbíráme kaštany a žaludy. Nejlepší 
sběrači se pojedou začátkem června 2020 podívat na zvířata do vernířovické obory. 
Více informací o plánovaných akcích ve školní družině najdete na 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 28. listopadu 2019 proběhne konzultační den – informace o prospěchu a chování žáků podáme od 16:00 do 18:00 hodin. 
V průběhu konzultačního dne máte možnost kontaktovat školního psychologa Mgr. Rýznara a speciální pedagožku Mgr. Pospíšilovou. 
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 dostali žáčci I. B a I. D svůj nový slabikář. Naši nejmenší zhlédli pohádku, kterou pro ně připravili žáci  
9. ročníku pod vedením Mgr. Jindřišky Haltmarové.  
Vzkaz ze školní jídelny: chtěli bychom touto cestou poděkovat všem žákům a jejich rodičům za to, že v době nepřítomnosti odhlašují 
stravu a díky tomu nevznikají tzv. plné ceny v takovém množství jako dříve. Také v objednávání obědů č. 2 již nejsou problémy. Velké 
díky za pochvaly našich jídel, moc nás těší, že vám u nás chutná. Přejeme Vám dobrou chuť!!! 
 

Vánoční jarmark 
Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
současně s konzultačním dnem chystáme 28. 11. 2019 ve škole VÁNOČNÍ JARMARK. Přijďte si navodit vánoční atmosféru a potěšit se 
výrobky našich dětí, které si budete moci zakoupit. Pokud máte i Vy chuť se do akce zapojit a věnovat své vlastní výrobky, přineste je 
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osobně nebo pošlete po svém dítku do školy (kabinet matematiky – P. Zerzáňová). Výtěžek z akce bychom rádi věnovali na vybavení 
venkovní učebny, kterou máme v plánu pro naše děti vybudovat na pozemku školy. Těšíme se na Vás. 

Mgr. Pavla Zerzáňová Hilšerová 

Bojovné Žirafiny 

Slavný autor sci-fi A. C. Clarke jednou řekl: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ O tom by mohli hodně 
dlouhý příběh vyprávět žáci ze školního časopisu Žirafiny. Při tvorbě celého čísla je vždy čeká velmi náročná cesta lemovaná nejen 
mnohými slovy, ale především nápady a činy. Oproti tomu napsání jednoho zajímavého článku je jen špička na redakčním dortu. 
Velmi chválím všechny žáky, kteří časopis tvoří, děkuji rovněž podporujícím rodičům i spolku KRAPŠ. Velmi nás těší, že tuto náročnou 
tvůrčí práci na sklonku minulého školního roku ohodnotila Asociace středoškolských klubů České republiky v soutěži „Školní časopis 
roku 2019“ krajským zlatem. Pět zástupců Žirafin tak čeká cesta do celostátního kola, která se uskuteční 22. listopadu. Žofko, drž nám 
všechna kopyta!                       Mgr. E. Muroňová 
 

Rodičovská akademie 

Dne 6. 11. 2019 proběhla na naší škole rodičovská akademie na téma „Kyberšikana a kybergrooming“, kterou pro nás zorganizovala 
v rámci projektu „MAP vzdělávání ORP Šumperk II“ Místní akční skupina Šumperský venkov a Klub rodičů a přátel šestky – KRAPŠ. 
Akademie se zúčastnilo téměř 70 zájemců. Debatoval s námi PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z projektu E-Bezpečí (Projekt UP 
v Olomouci, který je zaměřen na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu  
a souvisejícími fenomény). Hlavním tématem večera se stal sexting – stále nebezpečnější riziková forma online komunikace vedoucí 
k mnoha závažným problémům. Informace, které jsme získali, v nás zanechaly nejistotu o míře bezpečí našich dětí při pohybu na 
internetu. Zároveň jsme však získali návody, jak je lépe chránit a jak s nimi komunikovat. Kladné ohlasy zúčastněných nás ujistily, že 
rodičovská akademie splnila naše očekávání.  
Projekt E-Bezpečí najdete i na webu (www.e-bezpeci.cz), který obsahuje nejen mnoho informací o nástrahách kyberprostoru, ale  
i on-line poradnu.          Mgr. Jolana Papoušková 
 

Informace výchovné poradkyně 

Pro letošní školní rok  2019/2020 platí možnost podávat v rámci 1. kola přijímacího řízení přihlášky na 2 střední školy (2 obory 
vzdělávání). Přihlášky vyplní a vytiskne ve škole výchovná poradkyně podle údajů dodaných žáky. Termín odevzdání přihlášky na 
obory s talentovou zkouškou je 29. 11. 2019. Jarní termín odeslání přihlášky je pak 28. 2. 2020.  
Podrobnější informace o kritériích pro přijetí na střední školu, o předpokládaném počtu přijímaných žáků a o termínech zveřejní 
ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2019, u ostatních oborů do 31. ledna 
2020. Na internetových stránkách jednotlivých škol získáte i informace o dnech otevřených dveří, v jejichž rámci budou některé školy 
organizovat „zkoušky na nečisto“. Cílem této akce je dát žákům možnost vyzkoušet si typové úkoly, se kterými se u přijímacích zkoušek 
setkají. 
Termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou je od 2. ledna do 15. ledna 2020, pro 
obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je od 2. ledna do 15. února 2020 a pro obory vzdělání konzervatoří od 15. ledna 
do 31. ledna 2020. Všichni žáci, kteří podají přihlášky na obory s maturitní zkouškou, budou konat jednotnou přijímací zkoušku 
formou testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
MŠMT stanovilo termíny těchto zkoušek na dny: 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020 pro 
obory šestiletých a osmiletých gymnázií, náhradní termíny jsou stanoveny na 13. a 14. 5. 2020. 
Průběžně jsou žákům předkládány nabídky Úřadu práce v Šumperku na setkání v rámci oborových dnů. Dne 28. 11. 2019 proběhne 
ve škole setkání výchovné poradkyně se zákonnými zástupci žáků a se zástupci vybraných škol, kteří přijmou naše pozvání – začínáme 
v 17:30 hodin ve školní jídelně. Konkrétní informace vám předá jak výchovná poradkyně, tak i kvalifikovaní zástupci středních škol.  
Pro řešení jakýchkoliv problémů je možné si dojednat schůzku s výchovnou poradkyní na telefonním čísle 583 550 616. 

                               Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně  
 

Halloween – deváťáci pro čtvrťáky 

Musím přiznat, že nejsem příznivcem importovaných svátků – i když taková kytka na Valentýna není k zahození… Postupně nás však 
média a supermarkety přesvědčují, že bez náležitých rekvizit budeme zcela out. 
Na naší škole jsme v souvislosti s jedním „novým“ svátkem zavedli před lety hezkou tradici. V hodinách angličtiny si žáci 9. ročníku 
připravují program pro své mladší spolužáky – čtvrťáky. Zábavnou formou jim přibližují Halloween – svátek tak rozšířený hlavně 
v anglosaských zemích. Rozhodně nemíníme zastínit u nás již tradiční Dušičky, jde nám o to, aby si děti hravou formou procvičily slovní 
zásobu a seznámily se s některými zajímavými tradicemi. 
Letos se nám povedlo halloweenskou hodinu realizovat přesně 31. října. V učebnách angličtiny a v jedné běžné třídě jste tak mohli 
potkat více či méně maskované deváťáky, kteří čtvrťákům nabídli širokou škálu aktivit. Děti skládaly rozstříhané symboly, hrály 
strašidelná pexesa, vymalovávaly, luštily křížovky, umísťovaly pavouky do sítí a vylepšovaly vzhled kostlivce... S velkým ohlasem se 
setkala ochutnávka naslepo, odkud si pak kluci a holčičky odnášeli sáčky s popcornem a domácími sušenkami. Ano, byla to trochu 
hlučnější hodina, ale i když to tak na první pohled nevypadalo, jak čtvrťáci, tak hlavně deváťáci se toho hodně dozvěděli – nejen o 
sobě, ale i o tom, že připravit program pro celou třídu není tak jednoduché.  
Všem, kteří výše uvedené a další aktivity připravovali, patří poděkování – jak ze strany vyučujících, tak i od čtvťáčků, kteří se královsky 
bavili.               RNDr. Zuzana Bendová 
 

Adopce na dálku 

Naše škola je dlouhodobě zapojena do programu adopcí na dálku s názvem BanglaKids. Jde o dlouhodobý rozvojový program nevládní 
humanitární organizace ADRA zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí v Bangladéši. Program poskytuje vzdělání dětem  
z chudých rodin a zlepšuje jejich životní podmínky. Tímto způsobem přispíváme ke zmírňování chudoby a utrpení lidí. 
Žáci školního parlamentu vybrali nového chlapce, kterého podpoříme v tomto školním roce. Peníze na uhrazení školného  
(600 Kč/měsíc) máme z loňské podzimní sbírky. Podrobné informace naleznete na webu školy.                  Mgr. Zdeňka Zatloukalová    

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.adra.cz/
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Školní lyžařský výcvikový kurz (LVK) 

Školní lyžařský výcvikový kurz patří ke stálicím, které doplňují běžnou výuku. Žákům 7. ročníku se nabízí možnost poznat nejen své 
spolužáky, ale i učitele v prostředí mimo školu. Děti si také mohou ověřit, zda si poradí i bez maminky. Hlavně se však seznámí se 
základy lyžování, případně vybrousí svůj takřka dokonalý styl. A to se počítá, protože lyžování patří v místním regionu 
k nejoblíbenějším sportům. Není se čemu divit, zima je v našem kraji opravdu dlouhá.  
Letošní LVK proběhne v termínu 24. – 28. února 2020 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 3400,- Kč. Avšak ani tato poměrně nízká částka není konečná. 
S příspěvkem KRAPŠ (700,- Kč na žáka) cena klesá na velmi optimistických 2700,- 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 1700,- Kč) je již 30. listopadu 2019, doplatek 1000,- Kč je splatný  
k 31. lednu 2020.  
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 
(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 

 

Poděkování za podzimní sběr papíru  

Vážení žáci, učitelé, rodiče, prarodiče nebo přátelé školy, prostě všichni, co jste přispěli nějakým papírem nebo pomocí u sběru. Chtěl 
bych vám všem moc poděkovat, protože pro Klub rodičů a přátel šestky je to významná, vlastně nejvýznamnější část ze všech příjmů 
do pokladničky Klubu. A vybralo se dosti:  44.928,-Kč za 28080 kg starého papíru.  
Jenom díky vám se nám daří podporovat akce pro děti v průběhu celého školního roku. A mohu vás ubezpečit, že všechny peníze za 
sběr jdou zpátky dětem. Bdíme nad tím zrakem ostřížím. 
Ještě jednou velké díky.                    Za Klub rodičů a přátel šestky Radek Šinkovský 
 

Nejlepší sběrači – podle počtu kg  Nejlepší třídy – podle počtu kg Nejlepší třídy – podle průměru na žáka 
Lucie Hanousková VIII. B     1290 kg  1. stupeň:  IV. A 1212 kg  1. stupeň:      IV. A     52,70 kg 
Ester Lucová VI. B       1058 kg           IV. C 1096 kg    IV. C     49,82 kg 
Karolína Sojková VI. B  738 kg           I. B   941 kg    I. B       49,53 kg 
Denis Bouda IV. A 380 kg  2. stupeň:  VI. B 2340 kg  2. stupeň: VI. B     90,00 kg 
Lukáš Komínek IV. A 351 kg           VIII. B 1843 kg    IX. C     77,39 kg 
Ema Schejbalová IV. C 278 kg           IX. C 1393 kg    VIII. B   73,72 kg 
 

KRAPŠ – Příměstský tábor Honba za diamanty 2019 

Sešlo se nás 46 dětí, 5 dospělých a hledali jsme diamanty. Na přelomu července a srpna, to jich je prý nejvíce.  
Začali jsme v knihovně, kde byla výstava stolních her. Diamantů bylo dost – v krabici od šachů, v regálu s komiksy, na parapetu.  Dobrý. 
Potom jsme šli k hasičům. Prolezli jsme celou hasičárnu, lezli do hasičského auta, zkoušeli jsme infračervený brejle. Akorát po tyči 
jsme se nesvezli, prý jen pro trénované. Hasiči jsou borci. 
V úterý vlakem na Ramzovou, po dešti tubing, hustý, jeli jsme po dráze a pak ještě i po louce. Pěkně to svištělo. Po obědě do lesa, hra 
o spoustu diamantů, prostě rostou.  
Ve středu na vodu. V noci bouřka, takže to pěkně teklo. Nasedli jsme v Postřelmově na rafty, v Leštině rizoto na břehu, bylo dobrý. 
V Lukavici na jezu koupačka a pak vlakem domů. Nikdo se necvakl, spousta zábavy, ale diamantů málo. Asi byly na dně Moravy, nebo 
co.  
Ve čtvrtek do Ostravy, regiojetem, vagon jenom pro náš tábor. Stevardky měly radost. Tramvají do Vítkovic do U6, malý svět techniky, 
slušný, spousta zábavy, interaktivní, na všechno jsme si mohli šáhnout. Tajemství technických vynálezů a historie technického 
pokroku naživo. A večer jsme spali ve škole. Pizza na večeři a pak na stezku odvahy. To by šlo. 
V pátek na procházku, co už, ale potkali jsme u Sanatorky skřítka Pilia a pan Kukislava – to byl jeho pes – a to bylo dobré.  Skřítek Pilio 
nám povídal o živočiších, co žijí v rybníčku. A pak nám půjčil síťky a lupy a šli jsme lovit. Chytili jsme kde co - pijavice, různé brouky, 
dokonce i žabku. Prozkoumali jsme je a pustili zpět.  
Potom vyhlášení nejlepšího týmu. Kdo vyhrál? Všichni.  
Tak snad příští rok znovu. Uvidíme.                       Radek Šinkovský 
 
 

Nejlepší báseň 

               

 

Za poslední léta naši tvrdou školní řeholi 
rozjasňují sportovci, zpěváci, chemici, 
zeměpisci, recitátoři, školní vtipálci,…  
a samozřejmě básníci! Svým umem ve 
verších ozdobila Kateřina Němcová, 
žákyně IX. A, nejednu soutěž či stránku 
 
Gratulujeme! 

1 
časopisu. V rámci soutěže literárního  
a filmového festivalu Město čte knihu – 
„Muzika a písničky všude kolem nás“ 
tomu nebylo jinak. Ve své kategorii 
neměla konkurenci, a tak získala 1. místo! 
 
                                         
                                 Mgr. Ester Muroňová 


