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Vážení rodiče a příznivci naší školy,
dovolte mi, abych vás v prvním čísle Zpravodaje školního roku 2012/2013 stručně seznámil s některými novými údaji o škole.
Výuka žáků 1. – 9. ročníku probíhá celkem ve 26 třídách, v každém ročníku máme tři paralelní třídy, mimo 7. a 8. ročníku, kde jsou
jen dvě a 1. ročníku, ve kterém jsou čtyři třídy. Na prvním stupni školy je tedy 16 a na druhém stupni 10 tříd. Základní vzdělávání
všech 623 žáků školy je realizováno podle školou zpracovaného vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie, zkráceně
Žirafa.
V šesti odděleních školní družiny je zapsáno 180 žáků z prvního stupně. Naše školní jídelna, která je také součástí školy, navaří
v průměru 670 obědů a vydá přibližně 120 svačinek denně.
V tomto školním roce došlo ke změnám v pedagogickém sboru. Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Mgr. Ester
Muroňová. Vzhledem k nárůstu tříd na prvním stupni školy byla nově přijata paní učitelka Mgr. Petra Nevrklová a místo pana učitele
Mgr. Tomáše Poláka nastoupila na první stupeň paní učitelka Mgr. Hana Habrnalová. Obě nové vyučující jsou pro práci na prvním
stupni školy plně odborně kvalifikované. V prvním ročníku pracuje asistentka pedagoga Bc. Martina Konopová. Dlouhodobě
nemocnou vyučující Mgr. Milenu Šinoglovou zastupuje paní učitelka Mgr. Petra Štětinová-Buxbaumová. Také vzhledem ke zvýšení
počtu oddělení ve školní družině v tomto školním roce (z pěti na šest) řady vychovatelek školní družiny posílila kvalifikovaná
vychovatelka Bc. Marie Ženčáková.
Škola nadále provozuje povolenou doplňkovou činnost - jde především o pronájem školních tělocvičen sportovním příznivcům
a zajištění stravování pro cizí strávníky. Prostředky získané z této doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj hlavní činnosti školy.
Do školního roku 2012/2013 jsme vstoupili se záměrem dále zkvalitňovat výchovně vzdělávací práci a zlepšovat celkové
podmínky pro vzdělávání. Žáci v průběhu roku absolvují celou řadu akcí. Čekají je soutěže, olympiády, besedy, exkurze, projektové
dny a vycházky, plavecký výcvik a lyžařský výcvikový kurz. Všem byla nabídnuta možnost navštěvovat zájmové kroužky, které při
škole pracují. Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku absolvují různé semináře a školení - získané poznatky následně využijí
při práci s vašimi dětmi ve vyučovacích hodinách.
V tomto školním roce má škola před sebou stanoveno mnoho úkolů, předpokládáme, že jejich zdárná realizace pozitivně ovlivní
vzdělávání vašich dětí. K jejich úspěšnému splnění bude potřebná spolupráce nás všech – učitelů, žáků i rodičů. Věřím, že
společným úsilím můžeme vychovávat slušné a vzdělané lidi.
Za všechny zaměstnance školy Vám přeji pevné zdraví a mnoho radosti s Vašimi dětmi.
Mgr. Viktor Verner, ředitel školy

Organizace školního roku (listopad 2012 – červen 2013)
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 11. do 19. března 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. a pátek 29. března 2013.
Školní rok 2012/2013 končí v pátek 28. června 2013.

A je po létě …
Všichni už máme plnou hlavu školních povinností, ale přesto si rádi zavzpomínáme na letní prázdniny. Letos nám počasí přálo,
a tak přes 70 žáků z 2. – 8. ročníku, kteří se rozhodli strávit 10 dnů na letním táboře, rozhodně nelitovalo. V rámci celotáborové hry
se přesunuli do středověku a dobývali jeden hrad za druhým. Během náročné cesty zdolávali mnoho překážek a řešili záhady, pojící
se k dobývaným hradům. Postupně se tak ze začínajících nezkušených panošů stávali stateční rytíři. Nezapomněli jsme ani na
prvňáčky. Paní vychovatelka Adéla Nevrlá se svým týmem vedoucích připravila pro 29 benjamínků zajímavý program. Celý týden
tábořištěm pobíhali princové s princeznami a zkoumali hradní záhady. Škoda, že to tak rychle uteklo. Teď nám zůstanou jen pěkné
vzpomínky. Poděkování patří Pavlu Matysovi, Pepovi Mádrovi a Martinu Adamovi, kteří po mnoho let dětem připravují zajímavé
programy. Letošní rok nás Olšanka přivítala naposledy. Co bude dál? Uvidíme …
Dagmar Jelínková, vedoucí vychovatelka ŠD

"ŽIvot - RAdost - FAntazie " – v družině se prima žije!
V letošním roce se školní družina (ŠD) rozrostla. V šesti odděleních tráví svůj volný 180 dětí. Provoz školní družiny začíná v 6:00
hodin a končí v 16:30 hodin. Vychovatelky dětem nabízejí možnost smysluplného trávení volného času. Kromě běžného provozu
mohou děti navštěvovat různé zájmové kroužky. Ti sportovněji zaměření si mohou vybrat mezi florbalem a cvičeníčkem, malí
kreativci se realizují v kroužku dovedných rukou nebo při keramickém tvoření, muzikálnost rozvíjíme v kroužku hry na kytaru.
V kroužku deskových her si zájemci procvičí své mozkové buňky. Celý rok v ŠD probíhají velké akce, kterých se mohou zúčastnit
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i ostatní děti a také rodiče. A jak vypadá náš běžný život? Do školy chodíme již dva měsíce. Učíme se naslouchat předčítání knížek.
Od začátku školního roku se řídíme mottem obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem: „Čtenářem se nikdo nerodí,
čtenáři musíme ukázat cestu.“ I my si uvědomujeme, jak je důležité přitáhnout děti k aktivnímu čtení. Pravidelné předčítání
dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví; rozvíjí paměť a představivost, učí logickému myšlení.
Jednotlivá oddělení školní družiny se utkala v pexesiádě. Absolvovali jsme oblíbené akce jako je „Vrškování ve školní družině“
a „Vrškování se školním parlamentem“. Na „Odpoledni plném her“ se sešlo rekordních 160 dětí a rodičů, kteří se mohli seznámit
i s novými hrami a případně se inspirovat pro předvánoční nákupy. Posledních hezkých dnů babího léta jsme využili při „Drakiádě“.
Na poli za Prievidzskou ulicí v nepříliš silném větru draci nakonec opravdu vzlétli – ale co nám to dalo práce… Prozatím poslední
společnou akcí družinových dětí a jejich spolužáků, kamarádů ze školního parlamentu byla populární „Škola plná duchů“. I letos
sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka z vernířovické obory. Doufáme, že si na nás za tuhé zimy vzpomenou. Nejlepší sběrači se za
nimi pojedou podívat a vlastní krmení si i vyzkoušejí.
Závěrem bychom rádi pozvali rodiče na kreativní odpoledne do školní družiny. V úterý 11. prosince se v jejích prostorách
otevřou dílničky, v nichž si budete moci spolu se svými dětmi vyrobit andílky z pedigu, vánoční a novoroční přáníčka a další
drobničky, případně ozdobit voňavé perníčky.

Sdružení rodičů
Schůzi třídních důvěrníků dne 20. září 2012 zahájila paní Jílková, pokladník Sdružení rodičů, která přítomné seznámila
s čerpáním rozpočtu ve školním roce 2011/2012 a návrhem rozpočtu na školní rok 2012/2013. Výše rodičovského příspěvku 80,-Kč
(platí nejstarší sourozenec na škole) zůstává stejná a prostřednictvím zvolených zástupců jej potvrdili přítomní rodiče. Stejně tak
odsouhlasili zvýšení limitu na nákup hraček pro školní družinu.
Poté se ujal slova pan ředitel Mgr. Viktor Verner. Seznámil přítomné s novými členy pedagogického sboru a obeznámil je
s nárůstem počtu žáků v letošním školním roce. Otevíráme 4 první třídy, což je jeden z důvodů, proč byla o 1 oddělení rozšířena
kapacita školní družiny. Pan ředitel přítomné také informoval o tom, že se škola zapojila do projektu „EU peníze školám“. Takto
získané prostředky jsou postupně používány na zlepšování materiálního vybavení školy a umožňují dělení vybraných tříd při výuce
některých vyučovacích předmětů. Mgr. Verner dále přítomným vysvětlil, že rozpočet školy byl oproti předchozím školním rokům
podstatně krácen, a proto škola již nemůže nadále finančně přispívat na některé nadstandardní akce, které nejsou zařazeny v jejím
školním vzdělávacím programu. Pokud však rodiče o tyto akce projeví zájem, škola je připravena je organizačně i personálně zajistit,
úhrada akce ale bude spočívat na rodičích žáků (např. plavecký výcvik, exkurze, aj.).
Paní Jelínková, vedoucí vychovatelka školní družiny, seznámila všechny přítomné s chystanými akcemi v prvním pololetí
školního roku. Další setkání rodičů a pedagogických pracovníků proběhnou již formou konzultačních dnů – nejbližší se uskuteční
v úterý 27. listopadu 2012. Schůzky s třídním učitelem i ostatními vyučujícími si mohou rodiče dohodnout také individuálně mimo
konzultační dny.

Máme čtyři první třídy
Poslední prázdninový den patřil budoucím prvňáčkům. Spolu se svými rodiči se přišli seznámit s novými kamarády i se svou paní
učitelkou. Počasí si pro nás sice přichystalo dešťovou připomínku nadcházejícího podzimu, ale i přesto ve všech třídách vyrostly
stromy z otisků dětských dlaní. Dnes jsou z nich již pasovaní prvňáci, kteří ve středu 7. listopadu převzali z rukou třídních učitelek
svou první školní knížku – slabikář. Jejich nejstarší spolužáci – naši deváťáci – vystoupili s písničkou a krátkou minipohádkou. Ačkoli
celá akce proběhla v dopoledních hodinách, mnozí rodiče přišli své ratolesti podpořit a pořídit několik hezkých snímků do
rodinného alba.

Halloween
Jistě jste si všimli, že anglosaský lidový svátek Halloween si už pomalu získává místo v seznamu oblíbených dětských aktivit.
Dlabání dýní si děti vyzkoušely v kroužku anglického jazyka i v některých vyučovacích hodinách. Divili byste se, jak rychle si ti mladší
osvojují slovíčka, doplněná „strašidelnými“ obrázky. Letos si všichni žáci 8. ročníku připravili soutěžní a kreativní hodinku pro své
spolužáky z ročníku čtvrtého. „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“ připadá na 31. října. Naše akce se sice uskutečnila
s drobným zpožděním, přesto byste ve středu 7. listopadu učebny cizích jazyků stěží poznali. Ve všech čtyřech vládly čarodějnice,
strašidla i strašidýlka, ozývala se lehce ponurá hudba, podávalo se občerstvení. Ale hlavně se děti postupně střídaly na stanovištích
a plnily úkoly se svými staršími spolužáky. Práci na interaktivní tabuli střídalo luštění křížovek, při upraveném A-Z kvízu děti
odkrývaly symbol Halloweenu – krásnou dýni, k pohádkovým symbolům pak přiřazovaly správné popisky. Nikdo se nenudil, všechny
děti se snažily a vysloužily si od osmáků za své znalosti nejednu pochvalu. I nezávislý pozorovatel si všiml, že se bavili všichni – malí
i velcí.

Telegraficky ze školního žákovského parlamentu
Školní žákovský parlament složený ze zástupců žáků 4. - 9. ročníku se stal právoplatným partnerem vedení školy. Reprezentanti
tříd se scházejí jednou měsíčně. Mají možnost podat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti a prostředí školy. Důležitou součástí
práce parlamentu je pomoc při organizování akcí pro ostatní spolužáky - hlavně ve spolupráci se školní družinou, jak si můžete
přečíst v následujících textech.

Adopce na dálku
Naše škola se již třetím rokem účastní projektu „Adresné sponzorství vzdělávání“ v rámci programu BanglaKids, který organizuje
nezisková humanitární organizace ADRA. Jedná se vlastně o „adopci na dálku“- z vybraných peněz se dětem v chudých zemích hradí
vzdělání.
Podporujeme dvanáctiletou dívku Soren Champa z Bangladéše. Soren navštěvuje internátní školu, učí se velmi dobře a chtěla by
se stát zdravotní sestrou. Škola jí poskytuje nejen vzdělání, ale také ubytování a třikrát denně i stravu.
Bangladéš je jednou z nejchudších zemí světa, je odkázána na mezinárodní potravinovou pomoc. Většina obyvatel je
negramotná a trpí podvýživou.
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Organizace ADRA nám pravidelně zasílá o Soren informace – její vysvědčení, fotografie a také dopisy či přání, které přímo pro
nás napsala. Naše děti jí na oplátku píší dopisy a kreslí obrázky. Školné na celý rok stojí 6.600,- Kč, z loňského roku 2011 máme
uloženo na účtu 4.932,- Kč. Na naší škole i letos proběhne během měsíce listopadu dobrovolná finanční sbírka. Vše připravuje
a organizuje školní parlament.
Prosím přispějte – podpoříte dobrou věc!

Vrškování
Ve středu 3. října se na školním hřišti uskutečnila akce „Vrškování“ (skládaní draků z vršků od PET lahví). Parlament bojoval proti
družině a všichni se moc snažili. Když jsme se ovšem šli podívat na draka družiny, poznali jsme, s kým máme tu čest. I když
podstatně mladší, tak o to šikovnější družina nás teda pěkně roznesla na kopytech.
Lucka, IV. A

Drakiáda
Jako již každým rokem, tak i letos naše škola uspořádala akci zvanou Drakiáda. Ve čtvrtek 18. října se před školou shromáždil
velký dav lidí. Paní vychovatelky, jejich dětičky a my, ti starší - pomocníci. Po počátečních zmatcích každý z nás dostal svého žáčka a
společně jsme vyrazili na pole. Tam si každý zabral kousek místa a začali jsme pouštět draky. Bohužel, ne každý drak byl kvalitní.
Holčička, kterou měla na starost má kamarádka, toho byla důkazem, a tak jsme se rozhodly, že si draky na chvíli vyměníme. Po
necelých pěti minutách začala moje Terezka hysterčit: ,,Já chci svého dráčka! Tohle není můj dráček, můj dráček lítá, já chci svého!“.
Samozřejmě, že obě „nové majitelky“ už byly i s dráčkem na druhém konci pole. Když ho dostala zpět, byla Terka konečně
spokojená a začala vesele pobíhat po poli. A já s ní. Nakonec jsme si to (aspoň myslím) všichni užili a příští rok bych si to ráda
zopakovala.
Soňa, VIII. A

Město čte knihu
Dne 8. listopadu 2012 byla zahájena v našem městě již tradiční kulturní akce „Město čte knihu“ – letos se zaměřením na dílo
Karla Čapka. Naše škola už počtvrté při této příležitosti přivítala vzácné hosty – zástupce města, šumperské knihovny
a herečku šumperského divadla paní Olgu Kaštickou, která dětem přečetla úsměvnou povídku Karla Čapka „Vynálezce“.
Děti ze Základní umělecké školy Šumperk zahrály písničky V + W, žáci z IX. B si připravili dramatizaci povídky „Šlépěj“. Závěr
patřil pěveckému vystoupení žáků V. A z naší školy.

Projektový den „Cesta do pravěku“
Již několik let na podzim vyráželi naši šesťáci do Všestar, aby si v místním centru experimentální archeologie prožili pravěké
dopoledne. Letos však v areálu probíhá přestavba expozic. Protože víme, že není nad vlastní prožitek, rozhodli jsme se dětem
nabídnout podobnou akci sami.
V pátek 9. listopadu 2012 vyrazili žáci 6. ročníku na krátkou exkurzi do pravěku. V rámci projektového dne, který pro děti
připravil pan učitel Lešingr, nahlédli do doby kamenné i bronzové. V klubovně školy se seznámili s technikou tkaní na ručním stavu,
vyzkoušeli si drcení zrní, prohlédli si i další „pravěké“ nástroje a vyrobili si bronzové šperky (sice jen z drátků, ale i to se počítá).
Protože cestování časem není žádná levná záležitost, každá třída měla na výlet do pravěku vyhrazeny pouze 2 vyučovací hodiny.
Stroj času naštěstí fungoval a všichni výletníci se ve zdraví vrátili.

Dárkování
Na každé škole existují akce, o které je tradičně velký zájem. Mezi takové se na naší škole zařadil předvánoční projekt
„Dárkování – alias Jarmarečníci“. Ve středu 14. listopadu se 2. stupeň naší školy změní v malou manufakturu. V jednotlivých
dílničkách budou pracovat aranžéři, dráteníci, dřevaři, hvězdáři, keramici, náramkáři, perníkáři i taškáři. S jejich výrobky se pak
setkáte na vánočním jarmarku. Také děti na 1. stupni školy přispějí svým dílem – na různých, převážně papírových výrobcích, budou
pracovat společně se svými třídními učiteli.
Dílničky pro 2. stupeň plánujeme jako dvouhodinové bloky; každý žák se může zapojit do dvou různých aktivit. Pro ty, co si na
řemeslo moc netroufají, je připraveno vyučování s předvánoční tématikou. Ochutnávku tradičního vánočního jarmarku nabídneme
rodičům při konzultačním dnu v úterý 27. listopadu. Vlastní jarmark je plánován současně s dílničkami pro rodiče na 11. prosinec.

Plavecký výcvik 2012/2013
Výuka plavání má na naší škole dlouholetou tradici, plavecký výcvik organizujeme každoročně. Je určen pro žáky 3. a 4. ročníku.
Ve 3. ročníku zvládnou děti základní plavecké dovednosti, které pak docvičují ve 4. ročníku. Jako jeden z mála sportů plavání
rovnoměrně aktivizuje svaly celého těla; v dnešní „počítačové“ době má pro mnoho dětí význam i jako rehabilitační prvek.
Vzhledem k neutěšené finanční situaci ve školství škola nemůže ze svého rozpočtu hradit už ani základní plavecký výcvik ve
3. ročníku. Proto nás velmi potěšil přístup rodičů, kteří se rozhodli náklady výuky financovat sami. Abychom jim trochu ulehčili,
Sdružení rodičů přispívá na plavecký kurz finanční částkou 150,- Kč na jednoho žáka. V tabulce je uvedena konečná cena za
plavecký kurz, dopravu hradí město Šumperk.
třída
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C

počet lekcí
7
7
7
10
10
10

datum
13. 5. – 24. 6. 2013
13. 5. – 24. 6. 2013
11. 2. – 8. 4. 2013
11. 2. – 6. 5. 2013
22. 2. – 10. 5. 2013
22. 2. – 10. 5. 2013

cena
151,- Kč
151,- Kč
151,- Kč
425,- Kč
425,- Kč
425,- Kč

Školní lyžařský výcvikový kurz
Lyžování patří ve zdejším regionu k nejoblíbenějším sportům. Naše škola každoročně organizuje pro žáky 7. ročníku lyžařský
výcvikový kurz (LVK). Důvodem zařazení lyžařského kurzu do učebních osnov pro základní školy je zvládnutí nové pohybové
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dovednosti, kterou mohou využít děti ke smysluplnému využití volného času, a to v době, kdy jsou možnosti pohybových aktivit
poměrně omezeny ročním obdobím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky v jiných podmínkách, z jiných
stránek a také dobrou příležitostí k utužení kolektivu. LVK se bude konat v termínu 11. - 15. února 2013 na chatě Sněžník
v Kunčicích u Starého Města. Podrobnější informace obdrží žáci 7. ročníku.

Podzimní sběr papíru
Letošní podzimní sběr papíru nám připomněl, že u nás zima přichází poměrně brzy. Ranní služba u kontejneru při přebírání
balíků docela promrzla. Ale stálo to za to. Podařilo se nám nasbírat rekordních 30 tun; celý výtěžek poputuje do pokladny Sdružení
rodičů a bude dále použit pro žáky – mimo jiné třeba na provoz keramické dílny, odměny pro nejlepší sběrače, ceny na Den dětí či
lyžařský výcvikový kurz. Při hodnocení úspěšnosti jednotlivých tříd používáme 2 kritéria – průměr na žáka a procentuální úspěšnost
třídy, která vypovídá o tom, kolik žáků se do akce skutečně zapojilo.
Nejlepší třídy – podle průměru na žáka
1. stupeň:
III. C
103,8 kg
V. B
95,5 kg
IV. A
76,4 kg
2. stupeň:
VI. B
90,0 kg
IX. B
77,7kg
VI. A
64,4 kg

Nejlepší sběrači – podle počtu kg
1. Adéla Smékalová
III. C
2. Jan Smutný
V. B
3. Anna Krejčí
I. D
1. Kateřina Valentová
IX. B
2. Simona Bobeková
VI. B
3. Alena Němcová
VII. B

1284 kg
914 kg
471 kg
1423 kg
970 kg
820 kg

Procentuální úspěšnost třídy
1. stupeň: III. A
100 %
IV. B
100 %
I. D
92 %
2. stupeň
VII. A
93 %
VII. B
69 %
VI. A
64 %

Informace výchovné poradkyně
Pro letošní školní rok 2012/2013 zůstávají pro první kolo přijímacího řízení v platnosti 2 přihlášky na střední školy. První kolo
proběhne v termínu od 22. do 30. dubna 2013. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a o termínech konání,
o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel dané střední školy pro první
kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10. 2012 a pro ostatní obory do 31. 1. 2013.
Letos nebude vydáván v tištěné podobě dokument „Sborník oborů vzdělání SŠ a VOŠ Olomouckého kraje “, proto na školních
webových stránkách uvádíme odkazy na přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro
školní rok 2013/2014. Další informace získáte na přehlídce středních škol v Šumperku – Scholaris, která proběhne 13. listopadu
2012 v době od 8 do 17 hodin na Gymnáziu Šumperk. Tuto akci navštíví žáci 9. ročníku v rámci výuky. Na třídních schůzkách na naší
škole dne 27. listopadu 2012 se uskuteční setkání výchovné poradkyně se zákonnými zástupci žáků a se zástupci vybraných škol,
kteří přijmou naše pozvání – začátek plánujeme na 17:30 hodin v jídelně školy.
Podrobnější informace o konkrétních oborech poskytnou střední školy na Dnech otevřených dveří – přesné termíny najdete na
webových stránkách jednotlivých škol. Jako každým rokem i letos navštíví naši školu náboráři vybraných učňovských oborů a setkají
se se zájemci o tyto obory. O všech důležitých termínech a akcích jsou žáci devátých ročníků průběžně informováni v hodinách
vyučovacího předmětu Volba povolání.
Mgr. Jindřiška Haltmarová

Metodik prevence informuje
Vážení rodiče,
naše škola klade důraz na primární prevenci rizikového chování našich žáků. Každoročně, pomocí anonymních dotazníků, zjišťujeme
výskyt rizikového chování u všech žáků 6. a 9. ročníku. Z tohoto dlouhodobého výzkumu vyplývá, že děti nejvíce podléhají tabáku
a marihuaně, mají velmi brzkou zkušenost s alkoholem a vykazují sklon k netolismu (závislost na internetu a PC-hrách).
Proto i letos proběhne na naší škole série přednášek Komplexního programu primární prevence týkající se různých témat
rizikového chování dětí (legální i nelegální drogy, umění odmítat, jak si nenechat ublížit, aj.).
V tomto školním roce se v primární prevenci více zaměříme na alkohol. Žáci naší školy nevybočují z celorepublikového průměru
a poprvé ochutnávají alkohol přibližně v 11 letech. Zarážející je, že nejčastěji jim ho nabídnou rodiče nebo příbuzní. První zkušenost
s opilostí uvádějí kolem svých 15 let. Děti mají alkohol spojen s dospíváním a dospělostí. Předpokládají, že každý z nich dříve či
později tuto legální drogu užije. Našim cílem proto bude ukázat žákům, že i když je alkohol v ČR tolerovanou drogou, je stejně
nebezpečný jako jiné drogy. Zejména proto, že je úzce spojen s dopravními nehodami, kriminalitou, domácím násilím. V rámci
primární prevence proběhne na naší škole i interaktivní výstava o alkoholu s názvem „Dáš si…?“, která bude poukazovat právě na
tuto sekundární nebezpečnost alkoholu, seznámí žáky se zdravotními a finančními důsledky závislosti na této legální droze. Žáci zde
také budou mít možnost vyzkoušet si změnu vnímání po požití alkoholu díky „opilým brýlím“. S touto výstavou bude úzce spjat
i projektový den na téma „alkohol“ pro žáky 9. ročníku.
Mgr. Jolana Papoušková

Podzimní sportování
V pondělí 24. září 2012 odstartovalo na šumperské Kolibě okrskové kolo přespolního běhu. Naši školu nejlépe reprezentovalo
družstvo starších dívek, které postoupilo i do okresního kola. Nejvíce se o postup zasloužila Veronika Bednarská, která dosáhla na
pěkné třetí místo a v okresním finále postoupila dokonce o příčku výše. Gratulujeme celému družstvu, které v sestavě Veronika
Bednarská (IX. A), Veronika Dusová (VIII. B), Sandra Wasserburgerová (VIII. B), Pavla Wagnerová (IX. B), Nikol Voloszcuková (IX. C)
obsadilo skvělé třetí místo.
V úterý 2. října 2012 proběhla okresní soutěž v atletickém čtyřboji, do níž se letos zapojilo rekordních 17 škol. Do atletického
klání jsme vyslali již tradičně čtyři týmy. Skvěle si vedla starší děvčata, jejichž družstvo ve složení Veronika Avdičová, Veronika
Bednarská (obě IX. A), Veronika Dusová (VIII. B), Andrea Piknová (VIII. A), Pavla Wagnerová (IX. B) získalo bronz. Stejně úspěšní byli
i mladší žáci – Jan Tym (VII. B), Adam Jáně, David Jurka, Lukáš Malínek a Jiří Novák (všichni VII. A). Starší žáci tentokrát skončili šestí
– reprezentovali nás Štěpán Strnad (IX. C), Martin Mikulič (IX. B), Jan Kouřil (IX. A), Daniel Švéda, Marek Perry (oba z VIII. B).
Družstvo mladších dívek – Michaela Havlíčková, Markéta Trundová (obě VII. A), Tereza Staňková (VII. B), Andrea Nedělníková, Linda
Přikrylová (obě VI. A) obsadilo desátou příčku. V neoficiální soutěži jednotlivců získal Jan Tym skvělé 2. místo a Veronika Bednarská
pak místo páté.
Všem našim reprezentantům gratulujeme.
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