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Vážení rodiče a příznivci naší školy,
prioritou naší školy je poskytování kvalitního vzdělání všem žákům s ohledem na jejich individuální možnosti. S naplňováním
tohoto cíle úzce souvisí i zajištění poradenských služeb na vysoké profesionální úrovni pro žáky a jejich zákonné zástupce.
V dnešním čísle Zpravodaje bych Vám rád stručně přiblížil tuto oblast práce naší školy.
Standardní činnosti v oblasti školního poradenství dlouhodobě zabezpečujeme zejména prostřednictvím výchovné
poradkyně a školní metodičky prevence, zapojeni jsou také speciální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci školy.
Výchovná poradkyně se věnuje primárně problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných dětí. Školní metodička prevence pracuje především v oblasti prevence
sociálně nežádoucích jevů. Rozsah a kvalita poradenských služeb každé školy je podstatnou měrou závislá na znalostech
a praktických dovednostech školních poradců – v tomto směru hodnotím naši školu velmi pozitivně, jelikož obě pracovnice
mají požadovanou kvalifikaci, získanou dalším studiem, i dlouholeté praktické zkušenosti.
Celkově vzato - systematicky se zaměřujeme zejména na kariérové poradenství (další profesní cestu žáků), na odbornou
pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními potřebami (reedukaci realizujeme přímo ve škole), na řešení
výchovných problémů žáků, na péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, na prevenci školní neúspěšnosti
a řešení problémů žáků při neprospěchu, na vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně
patologického chování a na zajištění metodické pomoci a součinnosti pro pedagogické pracovníky. Škola také úzce
spolupracuje se specializovanými poradenskými zařízeními.
Výše uvedené poradenské služby jsme chtěli ještě více zkvalitnit a rozšířit, a to o pozici školního psychologa. Bohužel, naše
žádost nebyla na Krajském úřadě Olomouckého kraje kladně vyřízena, přestože naše škola splňovala všechna požadovaná
kritéria.
Poradenské služby poskytujeme především žákům, zákonným zástupcům žáků a učitelům školy. Veškeré standardní
poradenské služby jsou realizovány na žádost žáků nebo jejich zákonných zástupců. Pokud máte k této problematice
jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat pracovníky naší školy.
Přeji všem pevné zdraví.
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 v pátek 27. června 2014.
Informace ze školní jídelny
Školní jídelna bude letos opět vařit celé prázdniny.
Od 28. května 2014 si lze stravu přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetové aplikace www.strava.cz. Zmíněná
aplikace umožňuje také výběr ze dvou jídel. Máte-li o službu zájem, kontaktujte paní Mikolovovou v kanceláři školní jídelny.
Každý zájemce nahlásí svou e-mailovou adresu a obdrží přihlašovací údaje pro zprovoznění této služby ve svém počítači
nebo chytrém telefonu. Za nezletilé žáky si přihlašovací údaje vyzvednou jejich rodiče (zákonní zástupci).
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015
V dnešní hektické době víme, že jak rodiče, tak děti přivítají možnost realizace mimoškolních aktivit přímo v budově školy.
Každým rokem se snažíme nabídku s ohledem na personální možnosti školy obměňovat či rozšiřovat. Po zjištění zájmu
o jednotlivé aktivity tak v příštím školním roce otevřeme tyto kroužky: anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, keramické kroužky
pro 2. – 5. ročník, hudebně dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, kroužek vybíjené pro 4. – 5. ročník, kroužky florbalu pro
začátečníky i pokročilé hráče. Pokračovat bude i kroužek aerobiku, kroužek hry na kytaru a kroužek muzikoterapie.
V současné době mapujeme poptávku po kroužku tvůrčího psaní.
U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; vybíráme 70,- Kč za měsíc.
Organizace školního roku 2014/2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí
5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
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Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 9. do 15. února 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Školní rok 2014/2015 končí v úterý 30. června 2015.
Co nás čeká v následujícím školním roce 2014/2015 ve školní družině?
Provoz školní družiny bude zajištěn denně od 6:00 do 16:30 hodin.
I ve školním roce 2014/2015 otevřeme 6 oddělení školní družiny (ŠD), která nabídnou 180 míst pro naše žáky. Ve čtyřech
odděleních budou prvňáčci spolu s dětmi druhého ročníku. Další dvě oddělení pak připadnou žákům z dalších ročníků.
Pokud to kapacita školní družiny dovolí, přijmeme i starší žáky; přednostně se budeme snažit vyhovět těm, kteří dojíždějí.
Kromě běžných aktivit mohou žáci využít nabídky zájmových kroužků vedených vychovatelkami ŠD. V následujícím školním
roce si tak budou moci zvolit kroužek dovedných rukou, kroužek florbalu, kroužek deskových her, keramiku, aerobik a nově
i kroužek hry na flétnu. Kroužky probíhají v době provozu ŠD. O jejich přesném rozvrhu budou rodiče i žáci informováni
v měsíci září 2014.
Je naším cílem, aby školní družina sloužila dětem po vyučování nejen jako zázemí pro odpočinek a relaxaci, ale také jako
místo, kde si děti mohou rozšiřovat své zájmy a záliby. Doufáme, že i nadále bude přetrvávat dobrá spolupráce s rodiči.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD
Jaro ve školní družině
Noc s Andersenem – 4. - 5. duben 2014
Ve spolupráci s městskou knihovnou strávily děti večer plný poutavého čtení.
Tvořivé odpoledne pro maminky Kočiček, Žabek a Berušek
V úterý 8. dubna 2014 pracovaly děti společně nejen s maminkami – vyráběly pediková sluníčka, náhrdelníky z fimo hmoty
a veselé „ťapkové“ motýlky.
Vítání jara – 10. duben 2014
Společně s dětmi z mateřinek jsme přivítali jaro. Nepříznivé počasí nás přinutilo zůstat v prostorách školy, ale děti si přesto
prošly jednotlivá stanoviště, plnily úkoly s jarní tématikou a nakonec všechny odešly se sladkou odměnou a dárečkem.
Švihadlová abeceda „O družinový koblížek“ 22. – 30. duben 2014
Skákali jsme jako o život. Dne 8. května 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů – nejlepší skokankou mezi prvňáčky se
stala Kateřina Bušinová z I. B, ve druhém ročníku zvítězila Lucie Vojteková z II. D a nejlepší třeťačkou se stala Marcela
Hloušková z III. C.
Den pro maminky – 14. květen 2014
Tentokrát byly připravené kreativní dílny v každém ze šesti oddělení školní družiny – opět nejen pro maminky.
Mistrovství ČR v deskových hrách – 20. květen 2014
Ve školní jídelně se uskutečnilo oblastní kolo této soutěže. Účast byla již tradičně vysoká a všichni soutěžící si mohli
vyzkoušet i zcela novou hru – 3D Tetris.
Celé Česko čte dětem – 29. květen 2014
Vybraní žáci školní družiny se zúčastnili slavnostního zahájení dalšího ročníku populární akce Celé Česko čte dětem, která
proběhla v Obchodním centru Šantovka v Olomouci.
DO-RE-MI
Během měsíce května probíhala ve všech odděleních příprava na pěveckou soutěž a v červnu se už těšíme na velké finále.
Končí sbírání „vršků“
Upozorňujeme všechny, že jsme k 31. květnu 2014 uzavřeli sbírání uzávěrů od PET lahví. Doposud jsme mamince
postiženého Lukáška předali přes 20 plných pytlů! Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme.
Návštěva obory ve Vernířovicích – 3. červen 2014
Slavnostní vyhlášení vítězů podzimního sběru kaštanů završí autorské čtení z dílny žáků naší ŠD, kterým se i my zapojíme do
projektu Celé Česko čte dětem.
Družinový karneval
Se školním rokem se rozloučíme na konci června veselým karnevalem.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka
Volba povolání
Přijímací řízení pro žáky 9. tříd skončilo, dovolte mi tedy malé bilancování.
Z 62 žáků devátých tříd naší školy bylo v konečném součtu přijato 46 žáků na střední školy a 15 žáků na učební obory.
V době uzávěrky červnového Zpravodaje zůstává tedy jeden žák, který si podává přihlášky do druhého kola přijímacího
řízení. Všem žákům obou 9. tříd gratulujeme a přejeme jim do dalšího studia mnoho úspěchů.
Naši školu opustí i 6 žáků 5. ročníku, od září totiž nastoupí na osmileté gymnázium. K nim se přiřadí 2 žáci ze 7. ročníku;
jeden z nich bude studovat na gymnáziu v Olomouci a druhý po ukončení povinné devítileté docházky nastupuje 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. V budoucnosti chce ministerstvo školství prosadit centrální písemné
přijímací zkoušky na všechny obory s maturitou – a to z českého jazyka a matematiky.
Mgr. J. Haltmarová, výchovná poradkyně
Přehled vybraných škol a oborů
Gymnázium Šumperk: 11 žáků; Gymnázium Zábřeh: 1 žák; VOŠ a SPŠ Šumperk - informační technologie: 3 žáci,
strojírenství: 1 žák, technické lyceum: 1 žák, elektrotechnika: 4 žáci, grafický design: 1 žák; Obchodní akademie Šumperk obchodní akademie: 4 žáci; Střední škola železniční a stavební Šumperk – stavebnictví: 3 žáci, strojírenství: 4 žáci, mechanik
opravář kolejových vozidel: 1 žák, elektrikář: 2 žáci; SOŠ a SOU Šumperk – truhlář: 1 žák, obráběč kovů: 5 žáků, prodavač:
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2 žáci; SZŠ Šumperk – 5 žáků; SOŠ obchodu a služeb Olomouc – cukrář: 1 žák, kadeřník: 1žák; SOŠ Šumperk – cestovní ruch:
2 žáci; SOŠ gastronomie a potravinářství – gastronomie: 1 žák; Sportovní gymnázium Brno: 1 žák; Gymnázium Jana
Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov – pedagogické lyceum: 1 žák; Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh –
kuchař-číšník: 2 žáci, sociální činnost: 1 žák; SŠ A VOŠ reklamní a umělecké tvorby Praha – management a produkce: 1 žák;
SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun – veterinářství: 1 žák.
Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně
Can you spell it? (Umíte hláskovat?)
Druhý den po Velikonočním pondělí se děti ze čtvrtých a pátých ročníků zúčastnily školního kola soutěže v hláskování
v anglickém jazyce. Jejich úkolem bylo ústně vyhláskovat slova jako look, friendly, umbrella, difficult nebo neighbours.
Všechny děti projevily velkou odvahu, přestože hláskování v angličtině není jednoduché. Háček je v tom, že se anglická slova
jinak píší a jinak vyslovují. Mezi nejúspěšnější „spelling bees“ patří Lucka Hanáková, Simona Doubravová, Julie Gronychová,
Julie Šánová, Vojtěch Matyáš a Anežka Mildová. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme.
Bc. Lenka Hejlová
Přijel nás děsit?
Dne 15. dubna žáci 8. a 9. ročníků podstoupili netradiční, ale přitom velmi praktickou zkoušku čtenářské gramotnosti. Naše
škola se totiž měla možnost setkat s panem spisovatelem Janem OPATŘILEM, který je v současnosti znám jako autor
několika příběhových knih pro malé čtenáře „Kapřík Metlík“, v nichž děti zaujímá milými pohádkami se zvířecími hrdiny. Pro
náctileté však publikace ladí v tónech hororu. V rámci tří představení jsme slyšeli povídky Miluješ mě?, Sen a pro zájemce
mimo dohodnutý čas ještě další literární titul z knihy „Děsuplné povídky“.
Spisovatel se při četbě oděl do dlouhé černé kápě a celou produkci doplnil velkou hořící svící, černě potaženým stolem
s vystavenými knihami, zvukovou nahrávkou bouřky, deště a také směsí připomínající krev. Ponurá atmosféra byla naštěstí
ve druhé části vystřídána civilním oblečením, kdy se z tajemné postavy vyklubal sedmadvacetiletý muž, který ničím
nepřipomínal hrůzu ani děs. Žáci se o autorovi dozvěděli spoustu osobních i profesních informací.
Pro většinu mládeže to bylo první setkání „face to face“ se spisovatelem, který není prezentován jen v čítance či
v encyklopedii.
Mgr. Ester Muroňová
Projekt „Světová škola ve světě i doma“ finišuje
Dvouletý projekt, vedený společností Člověk v tísni, o.p.s, se zdárně blíží ke svému konci. Jeho hlavní myšlenkou je
spolupráce žáků s různými organizacemi, společnostmi i veřejností a následné vytváření užitečných aktivit nejen pro
společnost a přírodu v našem nejbližším okolí, ale i pro budoucnost lidstva a naší Země. V letošním roce jsme se do této
akce zapojili s tématem třídění odpadů, šetření energiemi a neobnovitelnými přírodními zdroji. Mottem pro tento rok bylo
„Šestka třídí aneb Nechceme žít na smetišti“.
Celá akce sestávala z několika částí. Šesté třídy vyslechly besedy o správném třídění odpadů „Tonda obal“, pořádaném
společností EKO-KOM. Deváťáci sestavili anketu, v níž zjišťovali, jak naši obyvatelé třídí odpad a zda má smysl jej třídit. Kus
užitečné a kvalitní práce odvedli žáci pátých a osmých tříd při úklidu našeho krásného města.
Osmáci dne 11. 4. 2014 ve spolupráci s Ing. Vladimírem Hoškem z Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk vyklidili černou
skládku v okolí potoka Temenec (u bývalé prodejny COOP). Dne 2. 5. 2014 se naši páťáčci za podpory organizace Povodí
Moravy, s. p. zúčastnili akce „My pro vodu – voda pro nás“, při níž mapovali biotop Bratrušovského potoka a míru jeho
znečištění. Při následném čištění potoka a jeho okolí nasbírali téměř půl tuny odpadu! Všichni se zhostili tohoto úkolu velice
zodpovědně a poctivě.
Hlavní část celého projektu, která proběhla dne 15. 4. 2014, byla určena žákům sedmých tříd. Všichni nejprve pracovali ve
skupinkách na projektu s předem zadaným tématem – „Papír, sklo, kovy, plasty nebo recyklace odpadů“. Tyto práce jsou
nyní vystaveny v naší škole na chodbě u sborovny. Celá akce vyvrcholila netradiční olympiádou za použití pouze
recyklovatelných materiálů. Soutěžilo se po třídách. Děti stavěly z PET vršků na čas hada, chodily štafetově po cestičce
z kartonu, házely do dálky papírovými koulemi, shazovaly kuželky z PET lahví a stavěly z krabiček různé objekty. Celý den byl
zakončen slavnostní módní přehlídkou z těchto materiálů.
Projekt završí dne 20. 6. 2014 návštěva a prohlídka skládky a areálu CSD, aby žáci na vlastní oči viděli, co se s odpadem děje
a jak se dále recykluje.
Věříme, že nejen díky tomuto projektu si žáci uvědomí, že je třeba odpady třídit, naše okolí i přírodu zbytečně neznečišťovat
a nezatěžovat, ale zachovat ji tak krásnou i pro děti našich dětí.
Mgr. Angelika Rýcová
Přírodovědná exkurze do Lešné
V úterý 20. 5. 2014 jsme se společně s některými spolužáky ze sedmých tříd vypravili do ZOO Lešná nedaleko Zlína. Byla to
dobrá a zajímavá exkurze. Čekal nás naučný program s průvodcem zoologické zahrady i zajímavá prohlídka zámku Lešná. Při
programu jsme se dozvěděli něco málo o lachtanech, papoušcích, mravenečnících a dalších obyvatelích zoologické zahrady.
V zámku jsme zjistili mnoho informací o původních majitelích, tedy o rodu Seilerů. Po prohlídce zahrady i zámku jsme měli
osobní volno, samostatně jsme tedy pokračovali v průzkumu zahrady, která je krásná, velká a plná zajímavých
a exotických zvířat. Exkurze se povedla, a pokud můžeme mluvit za ostatní, tak bychom se chtěli do ZOO Zlín a zámku Lešná
znovu podívat.
Marie Večeřová a Adéla Leharová, VII. A
Nejen školou živ je žák…..
Jestlipak víte, co je to cena Ď? Že ne? I já jsem si informace musela vyhledat. Je to česká cena určená mecenášům
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Uděluje se od roku 2001. Letos ji
kolegium Olomouckého kraje přiřklo žáku naší školy Jiřímu Doskočilovi (V. A) za podporu Domova důchodců Šumperk.
Jirka pravidelně dochází do domova důchodců, kde pomáhá s přípravou bohoslužeb a ministruje. Zúčastňuje se společných
výletů a různých společenských akcí (turnajů, sportovních her apod.). Svým optimismem, mladistvým elánem i empatickým
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přístupem ke klientům domova vnáší do jejich života radost, naději a víru v dobrou mezigenerační komunikaci. Získáním
krajské ceny je Jirka nominován na cenu celostátní. Ve svých jedenácti letech se tak dostává do vybrané společnosti – cenu
Ď mimo jiné přijal například prezident Václav Havel, norský předseda vlády Jens Stoltenberg a kardinál Dominik Duka.
Co dodat? Děkujeme Jirkovi za jeho krásnou práci a doufáme, že si z něj ostatní děti vezmou příklad.
RNDr. Zuzana Bendová
Hrátky se slovy aneb „Když čeština není nuda“
Zvířecí země
Byla jednou jedna země a v té zemi žili býkové, kobyly a jiná zvířata. Na lukách rostly byliny a v lese babyky. Král té země
byl silný a hrozivý býk Zbyněk. Měl za manželku kobylu Zbyňku. Spravedlivě vládli a všichni obyvatelé je měli rádi.
Tomáš Turek, III. A
V Bydžově
V jednom domě bydleli obyvatelé a sběratelé. V prvním patře bydlel pan Býk, který měl sbírku bylin. Měl všechno možné
býlí. Vedle něho bydlel pan Zbyněk, který měl sbírku kobylek a choval býky. Další obyvatel pan Zbyšek choval dobytek a
pan Kobyla sbíral starý nábytek.
Erika Benediktová, III. A
O býkovi
Ten býk byl úplně hloupý. Jmenoval se Přibyslav. Místo toho, aby jedl byliny, tak jedl maso. A tak jednou ho potkalo
neštěstí, potkal jiný dobytek. Byla to parta drsných kobyl a mladých býčků. Od té doby jedl jen byliny.
Vítek Pokorný, III. A
O mlynářovi
Byl jednou jeden mlynář a ten měl mlýn. Voda u mlýna plynula, ale mlynáře bolelo lýtko, protože jezdil v zimě na lyžích
a zranil si ho. Byl zázrak, že se odkulhal do lesa pro pelyněk, pak ho lýtko přestalo bolet. Jakmile se vrátil do mlýna, začalo
se blýskat. Mlynář slyšel hromy a blesky, začal vzlykat. Ale potom si vzal lýko a začal plést boty. A tak byl mlynář spokojen.
Tereza Turánková, III. A
O chudém chlapci
Pan Hlemýžď si koupil nové lyže, ale byly mu malé. Když to zjistil, začal vzlykat. „Takové plýtvání penězi!“ řekl. Potom ho
napadlo, že u mlýna bydlí jeden chudý chlapec. Šel k němu a dal mu svoje nové lyže. Chlapec si je vzal a šel je vyzkoušet.
Jenže se začalo blýskat. Brzy přestalo pršet, a tak si nazul lýkové boty, oblékl kabát z plyše, do ruky si vzal lyže a šel. Plynule
jezdil z kopce, ale za chvíli mu byla zima, a tak se vrátil domů. Na plynovém vařiči si ohřál vodu, uvařil si pelyňkový čaj,
a když ho dopíjel, slyšel, jak se zase začalo blýskat. Ale to už byl večer, takže šel spát. Když se ráno probudil, bolelo ho lýtko.
Plynule pil pelyňkový čaj, ale lýtko ho bolelo dál. Pan Hlemýžď se to dozvěděl, vzal si peníze a koupil chlapci plyšového
medvídka. Ten měl takovou radost, že z toho začal vzlykat. Ale co to! Namožené lýtko najednou přestalo bolet. Chlapec byl
rád, poděkoval panu Hlemýždi a pak žil šťastně až do smrti.
Tomáš Turek, III. A
O lyžaři
Byl jednou jeden lyžař. A ten si koupil nové lyže, ale hned spadl a zlomil si je. Tak si je dal spravit, ale než byly spravené, tak
už nebyl sníh.
Michal Kajnar, III. A
O mlynáři a mlynářce
Byl jeden mlynář a ten měl za ženu mlynářku. Bydleli ve mlýně a pěstovali pelyněk. Ten mlynář byl celý lysý a měl bolavé
lýtko. Vzlykal a vzlykal. Jednoho dne ho přestalo lýtko bolet a tak jeli na lyže. Potom ho ale začalo bolet v krku, a tak mu
mlynářka uvařila pelyňkový odvar. „Ještě že máme pelyněk,“ řekla mlynářka. Druhý den to bylo lepší. A třetí den byla
nemoc úplně pryč.
Marie Adámková, III. A
Ve mlýně
U potoka stál starý mlýn. Prý v něm straší! Jednou v zimě mlynář s mlynářkou čekali na strašidlo až do půlnoci. Mlynářka
uvařila pelyňkový čaj, a jak mlynář polykal, slyšel stálé chroupání a praskání v trámech. Venku se začalo blýskat. Odbila
půlnoc. „Vylez duchu!“ Mlynářka posvítila lucernou a vidí, že ve dřevě lezou lýkožrouti. Mlynář vzlykal, že sežerou celý
mlýn. Druhý den mlynářka zajela na lyžích do města a koupila sprej proti lýkožroutovi. Postříkali trámy a mlynář byl zase
veselý.
Jan Sita, III. A
Metodička prevence informuje
Také v letošním školním roce proběhl na naší škole pravidelný průzkum rizikového chování žáků 6. a 9. ročníku. Průzkum
zahrnuje zmapování trávení volného času, užívání legálních (tabák a alkohol) a nelegálních drog. Z vyhodnocení vyplývá, že
počet uživatelů těchto návykových látek se v porovnání s minulými ročníky příliš nemění. Mezi žáky každé základní školy se
vždy najdou ti, kteří budou ochotni experimentovat s tabákem, alkoholem, marihuanou a jinými drogami. Naše škola
bohužel není výjimkou a snaží se účinnou prevencí počet těchto žáků snížit.
Proto jsme se v letošním školním roce opět zapojili do projektu KPPŠ (Komplexní preventivní program Šumperk), v rámci
kterého byli žáci 5. – 9. ročníku v interaktivních blocích seznamováni s nebezpečím drog. Navíc jsme zprostředkovali žákům
8. a 9. ročníku besedu s exuserem panem R. Povalou a zorganizovali mnohé další akce s primárně preventivní tématikou.
Přestože škola zodpovědně plní svou preventivní funkci, největší díl této činnosti stále zůstává na rodině. Úspěch je spojen
s kladným osobním příkladem rodičů, s jasným vymezením hranic nerizikového chování a zdravého životního stylu. Naše
škola je i nadále připravena Vám, rodičům, v tomto nelehkém úkolu pomoci.
Mgr. Jolana Papoušková, metodik prevence
Cyklistický kurz
Ráno 20. května jsme se sešli, abychom se vydali na čtyřdenní cyklistický kurz. Sraz byl u bývalých kasáren, kde jsme naložili
kola, věci a nastoupili do autobusu směr Vidnava. Cesta trvala necelé dvě hodiny. Do Vidnavy jsme dorazili kolem
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10. hodiny. Po přidělení pokojů jsme se ubytovali. První den jsme jeli okruh okolo Venušiných misek, rybníku U dubu
a zříceniny hradu Kaltenštejn a pak k zatopenému lomu. Ujeli jsme přibližně 32 kilometrů. I když se nám zdálo, že jsme ze
sebe vydali maximum, učitelé řekli, že to byl jen rozjezd. Na večeři jsme každý večer chodili do jídelny místní charity. Druhý
den už byl náročnější, ale tentokrát jsme dojeli až k jeskyni Na špičáku. Ke konci dne nás čekala tříkilometrová lesní cesta –
překvapivě do kopce. Po návratu do Vidnavy nás čekala výborná večeře. Ujeli jsme přibližně 45km! I předposlední den
našeho pobytu jsme měli zajímavý program - jeli jsme k zámku v Javorníku, kde jsme absolvovali prohlídku. Po cestě jsme
museli vyměnit pár duší na kole, jelikož někteří z nás píchli (ještě že s námi byl Matěj z IX. B, který má s tímto problémem
bohaté zkušenosti a vždy si uměl poradit). Poslední den nás čekal už jen krátký objezd okolo muzea bludných balvanů. Celou
tuto akci jsme zakončili několika pěknými fotkami. Celkově jsme ujeli asi 120 km. Cyklistický kurz se nám velice líbil a rádi
bychom se do Vidnavy vrátili.
Enrica Náplavová, Tereza Hudská a Linda Hoang, VIII. B
Soutěž „VODA ŠTĚTCEM A BÁSNÍ“
Státní podnik Povodí Moravy je znám hlavně mezi dospělými jako organizace, která má na starosti více než 11 000 kilometrů
vodních toků a stovky vodních děl v rámci českých i moravských krajů. Pozornost dětí v mateřských i základních školách však
za posledních devět let přitahuje hlavně soutěží „Voda štětcem a básní“. Tímto způsobem podtrhává nejen důležitost vody
pro život, ale také nenásilně přispívá k rozvoji tvůrčího psaní, výtvarného vyjadřování či rozšiřování vědomostí.
Naše škola se v letošním roce svými několika příspěvky zapojila nejen do literární, ale i do výtvarné části; zadané téma znělo
„Království vody“. O tom, že se nejednalo o jednoduché klání, nás přesvědčují souhrnná čísla (převzatá z webových stránek
Povodí Moravy): soutěže se zúčastnilo 103 škol, redakční rada obdržela 1436 děl, z toho 139 literárních prací. Šestičlenná
hodnotící komise tedy neměla jednoduchou práci. O to více nás těší úspěch literární práce Oldřicha SLAVÍČKA z VII. C, který
zaujal dílkem „Tekoucí království“ tak, že byl ohodnocen Cenou generálního ředitele. Vítězné práce je možné zhlédnout na
již zmíněných webových stránkách.
Oldovi k velkému úspěchu srdečně gratulujeme! Také všem ostatním soutěžícím naší školy děkujeme za projevený zájem,
snahu a píli. Do dalších soutěží přejeme spoustu tvůrčích nápadů.
Mgr. Ester Muroňová
Sběr papíru
Ačkoli jsme letos jarní sběrový týden naplánovali až v květnu, v týdnu od 12. do 16. května 2014 si naše sběrová služba příliš
tepla neužila. Ba naopak – balíky papíru přebírala často i za poměrně úporného deště. I přes nepřízeň počasí se nám
podařilo nasbírat 33110 kg papíru, což znamená pro pokladnu KRAPŠ 59.598,- Kč. Nejúspěšnější sběrači tříd a nejúspěšnější
třídní kolektivy budou náležitě oceněni.
Nejlepší sběrači - podle počtu kg
Bobeková Simona VII. B
978 kg
Moca Vítězslav
I. D
805 kg
Chrastina Tomáš VII. C
780 kg
Večeřová Marie VII. A
604 kg
Seböková Nikola V. B
592 kg
Vicencová Sarah III. A
570 kg

Nejlepší třídy – podle počtu kg
1. stupeň: II. A
1694 kg
V. B
1644 kg
IV. A 1636 kg
2. stupeň: VII. C 1783 kg
VI. A 1705 kg
VII. A 1481 kg

Procentuální úspěšnost třídy
1. stupeň:
V. B
100%
V. A
100%
IV. A
95,83%
2. stupeň:
VI. B
76,19%
VI. A
72%
VII. C
60,87%

III. A
III. C
III. A
III. C

Matematická soutěž
žáci 5. ročníku

1. Vojtěch Matyáš
2. Veronika Gronychová
3. Jáchym Seidenglanz

V. B
V. C
V. B

Školní kola soutěží a olympiád
Matematický cvrček
2. a 3. ročník

1. Jan Sokol
2. Robert Šána
3.- 4. Tomáš Turek
Jan Matyáš

Výtvarná soutěž
„Krásná jako kvítka…“
2. kategorie

1. David Renda
II. B
2. Klára Hanáková II. B
3. V. Švébišová
II. B

Výtvarná soutěž
„Krásná jako kvítka…“
5. kategorie

1. Zdeněk Mikulík
2. Veronika Bieliková
3. - 4. Andrea Nedělníková
Kristýna Vávrová

IX. A
IX. A
VII. A
VII. A

Výtvarná soutěž
„Království vody“
2. kategorie

1. Anežka Mildová IV. B
2. Lenka Poppová IV. B
3. Eliška Vlachová IV. B

Výtvarná soutěž
„Království vody“
3. kategorie

1. Kristýna Vávrová
2. Veronika Straková
3. Klaudie Kubíčková

VII. A
VII. C
VII. B

Matematická olympiáda
kategorie Z6

1. Michal Falhar
2. Samuel Sojka

Matematická olympiáda
kategorie Z7

Matematická olympiáda
kategorie Z8

1. Alena Němcová VIII. B
2. Jan Tym
VIII. B

1. Andrea Nedělníková
Silvie Hufová
Jakub Mičkech
2. Adéla Štěpánová
Adam Štěpán
3. Vojtěch Dobeš

VII. A
VII. C
VII. C
VII. C
VII. C
VII. A

Matematický klokan
kategorie KLOKÁNEK

1.-2. L. Hanáková V. A
Vojtěch Matyáš V. B
3. Anežka Mildová IV. B
1. František Hromek
2. Sandra Wasserburgerová
3. Jan Tym

Matematický klokan
kategorie BENJAMÍN

1. Adéla Štěpánová
2. Vojtěch Dobeš
3. - 4. Jakub Mičkech
Andrea Nedělníková

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

Matematický klokan
kategorie KADET

VI. B
VI. A

IX. B
IX. B
VIII. B
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Okrsková kola soutěží a olympiád
Moravský zvoneček
II. kategorie

2. Sára Vašíčková V. A

Moravský zvoneček
III. kategorie

2. Adéla Štěpánová
3. Daniel Ondruška

VII. C
VII. C

7. Anna Sedláčková IX. A Biologická olympiáda
9. Veronika Bieliková IX. A kategorie C
12. Veronika Smržová IX. A
14. Terezie Leharová IX. B
Pythagoriáda
5. Eliška Kalmárová VI. A
5. ročník
23. Martin Kašpar VI. C
33. Oldřich Slavíček VII. C
Pythagoriáda
34. Lukáš Remiš VI. A
6. ročník

8. Romana Zatloukalová
17. Alena Němcová
26. Johana Davidová

IX. A
VIII. B
VIII. A

1. Lucie Hanáková
5. Vojtěch Matyáš

V. A
V. B

6. - 9. Samuel Sojka
Michal Falhar

VI. A
VI. B

4. Jakub Mičkech VII. C
7. Adam Štěpán VII. C
9. Silvie Hufová
VII. C
22. Vojtěch Dobeš VII. A
28. A. Nedělníková VII.A

Matematická olympiáda
kategorie Z8

21. Alena Němcová

VIII. B

Matematická olympiáda
kategorie Z6

3. Samuel Sojka
5. Michal Falhar

VI. A
VI. B

Matematický klokan
kategorie KLOKÁNEK

2. Lucie Hanáková V. A
3. Vojtěch Matyáš V. B

Matematický klokan
kategorie BENJAMÍN

2. Adéla Štěpánová

VII. C

Moravský zvoneček
III. kategorie

3. Adéla Štěpánová VII. C
4. Daniel Ondruška VI. B

Soutěž v cizích jazycích – NJ 6. Anna Sedláčková
kategorie II. A

Matematická soutěž
žáci 5. ročníku

3. Vojtěch Matyáš V. B
5. Jáchym Seidenglanz V. B
11. Lucie Hanáková V. A

Okresní kola soutěží a olympiád
Chemická olympiáda
kategorie D

Biologická olympiáda
kategorie D

Matematická olympiáda
kategorie Z7

IX. A

Krajská kola soutěží a olympiád
Moravský zvoneček „O hanáckyho kohóta“

1. Adéla Štěpánová (VII. C) – postupuje do celostátního kola!

Vybíjená
žákyně 4. a 5. ročníku

4. místo - družstvo: Lucie Hanáková, Adéla Příhodová, Nicola Šimková, Natálie Straková, Nikola
Söbeková, Aneta Krátká, Barbora Vlčková, Barbora Kubíčková, Petra Ptáčková, Adéla
Smékalová, Julie Šánová

Vybíjená
otevřená kategorie

4. místo- družstvo: Marek Brokeš, Martin Hauk, David Staněk, Vojtěch Matyáš, Jakub Hrubý,
Kryštof Strnad, Jiří Vrážel, Martin Mlynář, Adam Vašíček, Jan Drimaj, Jiří Doskočil, Lukáš Jílek,
Tomáš Otoupal, Rudolf Popp

Atletický čtyřboj

1. místo - družstvo: Hana Trundová, Markéta Trundová, Barbora Urbánková (VIII. A), Veronika
Dusová, Tereza Velecká (IX. B) – postupují do celostátního kola!

Pohár rozhlasu (atletika)

3. místo – družstvo: Michaela Havlíčková, Hana Trundová, Markéta Trundová, Barbora
Urbánková (VIII. A), Andrea Piknová, Lucie Loskotová (IX. A), Veronika Dusová, Sandra
Wasserburgerová (IX. B)

Ostatní soutěže
9. ročník výtvarné a literární soutěže „Voda štětcem a básní“
literární část 3. kategorie
Cena generálního ředitele za líčení „Tekoucí království“

Oldřich Slavíček

VII. C

Specialisté školy ve školním roce 2013/2014
češtinář
matematik
zeměpisec
dějepisec
angličtinář
němčinář

Romana Zatloukalová
Terezie Leharová
Lucie Hanáková
Samuel Sojka
Martin Kašpar
Romana Zatloukalová
Sára Fojtlová
František Hromek
Anna Sedláčková

Nejlepší žáci školy

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

fyzik
chemik
biolog
spisovatel
výtvarník
sportovec
zpěvák
recitátor

Romana Zatloukalová IX. A
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Matouš Kudela
Andrea Nedělníková
Anna Sedláčková
Eliška Kalmárová
Romana Zatloukalová
Oldřich Slavíček
Barbora Kunzová
družstvo starších žákyň
Adéla Štěpánová
Nikol Příhodová

Anna Sedláčková

VI. C
VII. A
IX. A
VI. A
IX. A
VII. C
IX. A
8. - 9. ročník
VII. C
IX. B

IX. A

