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Vážení rodiče a příznivci naší školy,
v úvodu nového čísla školního Zpravodaje přináším stručné informace o situaci v naší škole ve spojitosti se zahájením školního roku
2015/2016.
Naši školu navštěvuje 644 žáků, kteří se učí ve 28 třídách, z toho v 1. – 5. ročníku máme 16 tříd a v 6. – 9. ročníku 12 tříd. Jejich
vzdělávání pokračuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie, zkráceně Žirafa. Školní družina letos
otevřela další oddělení (jejich celkový počet tak vzrostl na sedm) a nadále svou činností umožňuje rozvíjet osobnost žáků v řadě
zájmových útvarů. Samozřejmou součástí školy je školní jídelna, která denně připraví v průměru nejen 700 obědů, ale také vydá
přibližně 80 svačinek.
Na vzdělávání žáků se nyní podílí 39 vyučujících. Pro 4 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají výrazný zdravotní
hendikep, jsme zajistili asistentky pedagoga. Ve školní družině pracuje 7 vychovatelek, dalších 19 provozních zaměstnanců zajišťuje
bezproblémový chod celé školy, včetně stravování žáků.
Od 1. září 2015 jsme v 1. ročníku otevřeli 3 třídy. Zde zahájilo výuku 84 nových žáků. Povinnou školní docházku ukončilo celkem
51 žáků, dalších 7 odešlo po absolvování 5. ročníku na osmileté gymnázium. Ukončení povinné devítileté docházky se týkalo 1 žáka
v 7. ročníku a 4 žáků v 8. ročníku.
Materiální vybavení i technické zázemí školy se výrazně zlepšilo, kompletně se zrekonstruovala odborná učebna přírodopisu
a některé kabinety vyučujících, vybaveno bylo nové oddělení školní družiny. Dvě učebny pro žáky 1. ročníku obohatily interaktivní
tabule. V období hlavních prázdnin byla část školy nově vymalována, proběhla kompletní rekonstrukce obložení pod střechou školy,
rekonstrukce mrazící místnosti ve školní jídelně a v kuchyni byla vyměněna topná tělesa.
V novém školním roce se naše škola také zapojila do nového projektu vyhlášeného MŠMT ČR. Projekt má název „Dílny ZŠ Šumavská
Šumperk“, je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a v rámci jeho realizace bude
významným způsobem zlepšeno vybavení naší školní dílny.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál do dalších dnů mnoho optimismu, tolerance, trpělivosti a pevného zdraví – těším se na
spolupráci s Vámi.
Mgr. Viktor Verner, ředitel školy

Ohlédnutí za táborovým létem „Rok na vsi 2015“
Je to neuvěřitelné, že dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Věřím, že jste si letošní horké prázdniny užili podle svých představ
a máte spoustu nových krásných zážitků. A na krásné zážitky se nezapomíná... Proto nemůžeme vymazat z paměti vzpomínky na
aktivity na letním táboře. Děti školní družiny si užívaly táborové dny v krásném prostředí Pobytového střediska ekologické výchovy
Švagrov. Celé středisko je vybudováno se záměrem poskytovat vzdělávání či osvětu k zodpovědnému myšlení
i chování k životnímu prostředí. Provoz střediska zajišťují zaměstnanci SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, kteří mají dlouholeté
zkušenosti s pořádáním akcí právě v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy.
Osm táborových dní se neslo v duchu známých i méně známých tradic. Více jak 30 dětí školní družiny „prošlo“ celým kalendářním
rokem od Silvestra až po Vánoce. Zda se jim to líbilo? To se jich poptejte sami! Myslím si, že mají o čem vyprávět.
Velký dík za přípravu a realizaci pěkného programu patří celému kolektivu táborových vedoucích a zaměstnancům SEV Švagrov.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní družina – ŽIvot-RAdost-FAntazie – v družině se prima žije!
Po téměř dvou měsících plných odpočinku, zábavy, nových zážitků jsme školní rok zahájili opět s plným pracovním nasazením už
v přípravném týdnu koncem srpna. Sešli jsme se v novém složení:
1. oddělení (odd. ŽABKY)
2. oddělení (odd. MYŠKY)
3. oddělení (odd. BERUŠKY)
4. oddělení (odd. PEJSCI)

Mgr. Adéla Nevrlá
Bc. Marie Ženčáková
Mgr. Lenka Jakubíková
Bc. Marcela Bělíčková

5. oddělení (odd. MOTÝLCI) Mgr. Ivana Pánová
6. oddělení (odd. KOČIČKY) Elena Rosáková
7. oddělení (odd. KLUBÍK ) Bc. Milada Vyhnálková

Nové i známé děti jsme v této sestavě přivítali v úterý 1. 9. 2015. Tento den bylo ve školní družině otevřeno již sedm oddělení
s celkovým počtem 210 žáků.
V letošním roce mohou žáci v rámci školní družiny opět navštěvovat oblíbené zájmové útvary. Jsou to například kroužky dovedných
rukou, florbalu nebo deskových her. Klasickou nabídku jsme letos rozšířili o kroužek turisticko-přírodovědný či o kroužek taneční.
Stále pokračuje naše aktivní zapojení do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem…“, kdy dětem každý den alespoň chvíli
předčítáme, nebo si děti předčítají navzájem. Pokračujeme ve sběru vršků od PET lahví, shromažďujeme papír na podzimní sběr
papíru. V neposlední řadě sbíráme kaštany a žaludy, aby zvířátka ve vernířovické oboře měla v zimě v krmelcích co baštit. Nejlepší
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sběrači se za nimi pojedou podívat a vlastní krmení si i vyzkoušejí. Nyní již jen hledáme sponzory, kteří by nám přispěli na autobus.
Více informací o plánovaných akcích ve školní družině najdete na stránkách školy - http://www.6zs.cz/?q=node/3. Pokud vás naše
aktivity oslovily a potřebujete informace doplnit, kontaktujte ve školní družině vedoucí vychovatelku.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD

Připomínáme ve zkratce
12. a 13. listopadu 2015 uspořádáme v rámci Světové školy dílničky „Žirafa pomáhá“. Bližší informace získáte u p. uč. Haltmarové,
Štětinové-Buxbaumové a Zatloukalové a také na webových stránkách školy.
Ve středu 18. listopadu 2015 dostanou naši prvňáčci svůj nový slabikář.
V úterý 24. listopadu 2015 proběhne konzultační den – informace o prospěchu a chování žáků podáme od 16:00 do 18:00 hodin.
Současně vás srdečně zveme na Vánoční jarmark, který chystáme v rámci Světové školy. Prodejem výrobků chceme podpořit dětské
onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci.
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 chystáme od 8:00 do 13:00 Den otevřených dveří.

Zprávy ze Školního parlamentu
V pátek 16. 10. 2015 se ve školní družině uskutečnilo „Vrškování“ – soutěž o nejkrásnějšího draka složeného z vršků. Závodily proti
sobě jednotlivá oddělení družiny, ke kterým se přidal i parlament. Skupiny se nachystaly a na písknutí začaly stavět draky. Každý
tým měl něco originálního. Všichni se snažili, jak nejvíce mohli, a už za patnáct minut na zemi leželi veselí dráčci – s mašličkami
a plní barev. Potom přišla odborná porota – pan ředitel s paní zástupkyní – a protože si z té nádhery nemohli vybrat, tak zvítězili
všichni! Vítězům patří velká gratulace a všem zúčastněným velká pochvala.
Alžběta Sokolová IX. C
Naše školní jídelna připravila pro děti týden výběru jídel. Paní kuchařky na každý den navrhly tři druhy pokrmů a hotový jídelníček
předaly školnímu parlamentu. Zástupci školního parlamentu následně s jídelníčkem obešli všechny třídy a žáci mohli začít hlasovat.
První den výběru byl velmi napínavý, guláš a svíčková skórovaly, avšak došly výsledky dětí z prvního stupně a bylo po svíčkové
a guláši! Buchtičky s krémem jednoznačně vyhrály. Druhý den zvítězil smažený vepřový řízek s kaší. Den třetí přidělil prvenství
špagetám s vepřovým masem a rajčaty sypané sýrem, den čtvrtý pak červenému rizotu z krůtího masa a poslední pátý den byl opět
velmi napínavý. Souboj mezi sebou svedla čočka na kyselo s vařeným vejcem a dušený špenát s vejcem a brambory. O pouhé dva
hlasy vyhrál špenát. Jde vidět, že jsme opravdu český národ a mlsné jazýčky už máme od malička.
Dětmi zvolený jídelníček nám uvaří v týdnu od 23. listopadu do 27. listopadu 2015.
Mgr. Angelika Rýcová

Světová škola ve světě i doma
Naše škola i nadále pokračuje v projektu Světová škola ve světě i doma. Po úspěšném obnovení prestižního titulu z loňského roku se
s chutí pouštíme do dalších akcí, abychom žáky seznámili s aktuálními tématy světa a společnosti. V letošním roce se chceme
zaměřit na humanitární pomoc.
Naši šňůru aktivit odstartujeme celonárodní sbírkou potravin. Pomůžeme k živobytí a studiu naší bangladéšské holčičce z adopce na
dálku. Dále se pokusíme zajistit přednášky členů organizace Člověk v tísni, kteří pomáhají v zemích zničených válkou, a také
poprosíme šumperskou Charitu o předání zkušeností. Abychom jen neposlouchali, je naší vidinou výroba dárkových předmětů, do
níž bychom rádi zapojili i šikovné rodiče. V průběhu roku budeme hledat možnosti, kde bychom mohli pomoci, případně něco
dobrého s dětmi vykonat, protože cílem tohoto roku je podpora dětského onkologického oddělení v Olomouci.
Veškeré tipy, nápady, rady a otázky pište na adresu: rycova@6zs.cz
Mgr. Angelika Rýcová

Národní potravinová sbírka
Jak jistě všichni víte, je naše škola již čtvrtým rokem zapojena do projektu Světová škola. V tomto roce jsme si zvolili téma
humanitární pomoci a náš projekt jsme nazvali „Žirafa pomáhá“.
První akcí v rámci projektu bude sbírka trvanlivých potravin pro Národní potravinovou banku. Sbírka se koná v celé České
republice 21. listopadu, ale protože tento den je sobota, sbírka v naší škole proběhne již v pátek 20. listopadu o velké přestávce ve
velké tělocvičně. Sbírkou chceme pomoci těm, kteří nemají dostatek jídla. Zjistili jsme, že v ČR žije na hranici chudoby téměř
1,5 milionu lidí. Vybrané potraviny poputují do charitativních organizací poskytujících pomoc například seniorům, azylovým domům
nebo pěstounským rodinám.
Trvanlivé potraviny můžete nosit během týdne od 16. do 20. listopadu 2015 a skladovat je ve třídách. Nasbírané potraviny budou
jménem školy odvezeny do drogerie DM na Vítězné ulici. I malý dar je velká pomoc! Proto prosíme všechny žáky, rodiče a učitele,
zapojte se! Loni jsme nasbírali 220 kg potravin – myslíte, že letos toto množství překonáme?
žáci 9. ročníku
Seznam nejvhodnějších potravin
Konzervy všeho druhu (paštiky, rybí konzervy, masové konzervy, hotová jídla apod.), polévky (sáčkové, čínské, do hrnečku apod.),
trvanlivé uzeniny, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy, džemy, kompoty, čaje, mouka, krupička, piškoty, cereálie, cukrovinky
pro děti, nápoje v obalech tetrapak (mléko, džusy apod.).

Primární prevence rizikového chování – co nás letos čeká
Primární prevence rizikového chování je na naší škole stále sledovanou oblastí. Pojem rizikové chování zahrnuje např. šikanu,
kyberšikanu, vandalismus, záškoláctví, užívání návykových látek apod. V tomto školním roce jsme se opět přihlásili do KPPŠ, což je
zkratka Komplexního preventivního programu Šumperk. Jedná se o systém interaktivních bloků, které se snaží žáky od rizikového
chování odradit. KPPŠ bude probíhat v 5. – 9. ročníku a obsáhne témata přiměřená věku žáků.
I v letošním školním roce plánujeme školení pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence. Nejdůležitější práci v této
oblasti totiž odvádějí právě učitelé každodenním soustavným nastavováním hranic slušného chování, dlouhodobým posilováním
pozitivních mezilidských vztahů a důsledným řešením konfliktních situací. V loňském roce prošli naši pedagogové školením na téma
„Konflikty a jejich řešení“ a „Agresivita dětí“.
Na jaře 2016 plánujeme proškolit učitele 1. stupně metodikou „Kočičí zahrada“, kterou nám detailně představí
PhDr. L. Skácelová (PPP Brno). Tato metodika má za cíl hravou formou přimět naše malé žáky přemýšlet nad důsledky nevhodného
chování a vede k toleranci a upevnění kamarádských vztahů. Pedagogy vyučující na 2. stupni přijedou lektoři projektu E-bezpečí
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(UPOL) blíže seznámit s formami kyberšikany a způsoby jejich řešení. Celý pedagogický sbor bude navíc panem Mgr. K. Opravilem
z SVP Zlín proškolen na téma „Práce s nestandartním typem žáků“.
Věříme, že všechny tyto kroky povedou ke snížení četnosti rizikového chování žáků a vylepší klima školy. Naším cílem je bezpečná
škola plná uvědomělých a sebevědomých dětí, které chápou důsledky svých činů a rizikové chování nevyhledávají. Podařit se nám
to může ale jen v případě, že rodiče našich žáků s námi potáhnou za jeden provaz. Budeme proto rádi, kontaktujete-li třídního
učitele, školní metodičku prevence Mgr. J. Papouškovou nebo výchovnou poradkyni Mgr. J. Haltmarovou při každé velké změně ve
Vaší rodině, při problémech s chováním Vašeho dítěte nebo s jiným závažným sdělením. Společně najdeme řešení rychleji .
Mgr. J. Papoušková, školní metodik prevence

Angličtina v tomto školním roce
I v letošním školním roce 2015/2016 se učitelé cizích jazyků neustále vzdělávají. Navštěvují jazykové semináře, kurzy a přednášky
proto, aby svým žákům poskytli co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. Žáci naší školy využívají nejen velmi kvalitní učebnice, ale také
moderně vybavené učebny.
Kromě výuky letos pro žáky připravujeme hned několik akcí zaměřených nejen na vzdělávání, ale i na poznávání tradic a zvyků zemí,
v nichž se těmito jazyky hovoří. První z nich, návštěva divadelního představení v anglickém jazyce, proběhla 24. září 2015. Obě
představení – pro mladší a starší žáky – měla úspěch. Na konci října jsme s žáky devátých tříd připravili pro naše čtvrťáky tradiční
Halloween. Díky soutěžím, hrám, písním a říkankám se tak seznámili se zvyky a historií tohoto starého keltského svátku. V prosinci
se žáci druhého stupně mohou zúčastnit školního kola konverzační soutěže v AJ. V lednu navštívíme Austrálii. Sice jen na besedě,
kterou doplněnou fotomateriálem a obohacenou anglickým jazykem dětem představí Mgr. Karel Kocůrek, ale doufáme, že zážitky
budou i tak podnětné. Na jaře se angličtináři-začátečníci mohou zúčastnit hláskovací soutěže „Spelling Bee“. Věříme, že veškerý
program, který připravujeme, je bohatý a každý mladý angličtinář si najde „svůj šálek čaje“ tak, aby si své znalosti i schopnosti
neustále prohluboval a zdokonaloval.
Mgr. Angelika Rýcová

Adopce na dálku
Žáci naší školy se již šestým 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 patnáctiletou dívku Soren Champa z Bangladéše, která navštěvuje internátní školu a učí se velmi dobře. Mezi její
nejoblíbenější předměty patří anglický jazyk a velmi ji baví kreslení. Chtěla by se stát učitelkou. Škola jí poskytuje nejen vzdělání, ale
také ubytování a 3x denně i stravu.
Bangladéš je jednou z nejchudších zemí světa, je odkázána na mezinárodní potravinovou pomoc. Většina obyvatel je negramotná
a trpí podvýživou, proto je naše pomoc pro Soren šancí na lepší život.
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 pro Soren na celý rok 2015/16 činí 7 800 Kč, zůstatek z poslední sbírky je 8 719 Kč, které nám umožní uhradit plné školné,
a proto v letošním školním roce sbírka neproběhne.
Veškeré informace o Soren, její fotografie, vysvědčení i dopisy si můžete prohlédnout na nástěnce v 1. mezipatře.
Mgr. Zdeňka Zatloukalová

Plavecký výcvik 2015/2016
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 rekreační
plavání rovnoměrně aktivizuje svaly celého těla; v dnešní „počítačové“ době má pro mnoho dětí význam i jako rehabilitační prvek.
Jsme rádi, že rodiče našich žáků pochopili, jak je znalost základních plaveckých technik v dalším životě důležitá a k plaveckému
výcviku přihlásili většinu dětí. S příspěvkem KRAPŠ ve výši 150,- Kč na jednoho žáka je konečná cena plaveckého výcviku skutečně
příznivá. V tabulce uvádíme jak termíny pro jednotlivé třídy, tak i výslednou cenu za plavecký kurz; dopravu hradí Město Šumperk.
třída
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C

počet lekcí
10
10
10
10
10
10

datum
4. 3. 2016 – 13. 5. 2016
25. 11. 2015 – 10. 2. 2016
25. 11. 2015 – 10. 2. 2016
4. 3. 2016 – 13. 5. 2016
23. 11. 2015 – 1. 2. 2016
23. 11. 2015 – 1. 2. 2016

cena
280,- Kč
280,- Kč
280,- Kč
425,- Kč
425,- Kč
425,- Kč

Školní lyžařský výcvikový kurz
Lyžování patří v místním regionu k nejoblíbenějším sportům. Naše škola každoročně organizuje pro žáky 7. ročníku lyžařský
výcvikový kurz (LVK). Důvodem zařazení lyžařského kurzu do učebních osnov je zvládnutí nové pohybové 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
Letošní LVK proběhne v termínu 1. – 5. února 2016 v Kunčicích u Starého Města; ubytování máme zajištěno na chatě Sněžník. Cena,
zahrnující dopravu, ubytování, stravu a skipas, je kalkulována na 3 000,-Kč. Ale nelekejte se, tato částka není konečná. Příspěvek
KRAPŠ na žáka je 500,-Kč, dostáváme se tedy na snesitelných 2 500,-Kč za žáka. Výuka bude probíhat pod vedením lyžařských
instruktorů s platnou lyžařskou a snowboardovou licencí. Uzávěrka přihlášek (spolu s první splátkou ceny kurzu ve výši 1 000,-Kč) je
31. října 2015. Kromě toho, že se každý absolvent kurzu naučí lyžovat (v závislosti na svých schopnostech a nadšení), je lyžařský kurz
příležitostí ke stmelení třídního kolektivu. Prosíme rodiče, aby své dítě přihlásili po zralé úvaze, neboť v případě zrušení přihlášky je
potřeba počítat se stornopoplatky.
Mgr. Jiří Navrkal
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Informace výchovné poradkyně
Pro letošní školní rok 2015/2016 stále platí možnost podávat v rámci 1. kola přijímacího řízení (22. – 30. dubna 2016) přihlášky na
dvě střední školy (2 obory vzdělávání). Přihláška bude vyplněna a vytisknuta ve škole výchovnou poradkyní podle údajů dodaných
žáky.
I letos se většina středních škol pro obory s maturitou zapojí do přijímacího řízení s celostátně zadávanými testy z matematiky
a jazyka českého. Seznam škol bude zveřejněn na internetových stránkách kraje (www.kr-olomoucky.cz), žáci budou dostatečně
dopředu informováni.
Podrobnější informace o kritériích pro přijetí na střední školu, o předpokládaném počtu přijímaných žáků a o závazných termínech
zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou do 30. října 2015, pro ostatní obory
do 31. ledna 2016.
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, aby si žáci vyzkoušeli typové úkoly, se kterými se v dubnu (15. 4. 2016) setkají.
Stejně jako vloni žáci obdrží „Atlasy školství“ pro Olomoucký kraj.
Společně (v rámci výuky) se vypravíme na akci „Scholaris“- přehlídka středních škol, která se koná 4. 11. 2015 ve sportovní hale
Gymnázia Šumperk. Novinkou pro letošní rok je 3. listopadu 2015 „Burza práce“ taktéž na Gymnáziu Šumperk (podrobnosti
naleznete na školním webu). Akce je zaměřena hlavně na žáky zajímající se o technické obory.
Dne 24. listopadu 2015 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.
Pro řešení jakýchkoliv problémů je možné si dojednat schůzku s výchovnou poradkyní na telefonním čísle 583550616.
Mgr. Jindřiška Haltmarová

Podzimní sportování
První sportovní soutěží, do níž se naši žáci 14. září 2015 zapojili, byl přespolní běh, v němž nejlépe dopadli mladší žáci (Samuel
Rouča, VIII. C – 1. místo v jednotlivcích, David Staněk, Marek Brokeš, VII. B, Jakub Novák, VI. A). Zejména díky Samu Roučovi, který
všem utekl „o vagon“, skončili jako druzí za výborným „Hluchákem“. Stejně suverénní byla v kategorii mladších dívek Anna
Maksová, ale ani ona k sobě bohužel neměla další následovnice podobné výkonnosti, a tak se muselo družstvo (Anna Maksová –
1. místo v jednotlivcích, Nikola Seböková, Aneta Krátká, všechny VII. B, Adéla Příhodová, Sára Vašíčková a Michaela Bauerová,
všechny VII. A) smířit se 4. místem. Družstva starších chlapců (Vojtěch Dobeš, IX. A, Dominik Drozd, VIII. C, David Ovesný, VIII. B
a Lukáš Cína, VII. A) i dívek (Lucie Havlenová, VIII. A, Alena Šilarová, Marie Večeřová, obě IX. A., Michaela Hegerová, Lucie
Marcalíková, obě VIII. C a Sára Fojtlová, IX. C) obsadila shodně 5. místo.
Další absolvovanou soutěží bylo okresní kolo v atletickém čtyřboji na Tyršově stadionu 24. září 2015. Také zde byli nejlepší mladší
žáci, kteří ve složení Samuel Rouča, VIII. C, David Staněk, VII. B, Filip Kubíček, Marek Brokeš, oba VI. B, získali bronz. Starší hoši
obsadili v sestavě Vojtěch Dobeš, Petr Komínek, oba IX. A, David Ovesný, VIII. B, Lukáš Cína, VII. A a Dominik Štvrtecký, VIII. A,
14. místo. Mladší dívky (Adéla Příhodová, Aneta Krátká, Michaela Bauerová, všechny VII. A, Tůmová Zuzana, VII. B a Lucie
Mikulášová, VI. B) skončily na 10. místě a starší dívky (Tereza Mikolajczaková a Michaela Turečková, obě IX. B, Michaela Hegerová,
VIII. C, Vanessa Phamová, IX. A a Lucie Havlenová, VIII. A) dosáhly na pěkné 6. místo.
Poslední podzimní soutěží byla minikopaná starších žáků, kde naši reprezentanti (Daniel Ondruška, Michal Falhar, Patrik Glogar,
všichni VIII. B, Samuel Rouča, Marek Hepil, Tomáš Kudela, VIII. C, Petr Komínek, Vojtěch Dobeš, David Dvořák, IX. A, Darin Perry,
IX. C, Petr Holan, VIII. A) sice od vítěze inkasovali jen jednu branku v závěru zápasu, ale bez výhry skončili na posledním místě ve
skupině.
Dá se říci, že naše škola v těchto soutěžích nestartovala v nejlepších sestavách, které by mohla utvořit, protože jde o dobrovolnou
účast. O to více patří díky za příkladný přístup a pěkné výsledky všem zúčastněným!
Ve středu 21. 10. 2015 reprezentovalo naši školu s buzolou, mapou a čipem v ruce šest žáků v podzimním kole Přeboru škol
v orientačním běhu. Mezi celkovými 150 účastníky ze základních a středních škol se opravdu nenechali zahanbit a proto srdečně
gratulujeme Jáchymu Seidenglanzovi, VII. B, za 1. místo, Robertu Šánovi, V. C, za 2. místo, Hance Zatloukalové, IX. C, za 3. místo
a Magdalence Pattermanové, III. B, Johance Seidenglanzové, IV. C a Janu Cvečkovi, III. C, za 6. místo ve svých kategoriích. Zároveň
děkujeme Bc. Marii Ženčákové, která naše žáky na soutěž doprovodila a v jejich závodění podpořila.
Mgr. Jiří Navrkal

Klub rodičů a přátel šestky
„Babka s Dědkem skoro v pohádce“ bylo téma letošního příměstského tábora. Tábor byl určen především dětem z prvního stupně
Základní školy Šumperk, Šumavská 21 („Šestka“) a Základní školy Šumperk, 8. května 63 („Hluchák“). Tábor se konal předposlední
týden v červenci o letošních letních prázdninách.
S babkou a dědkem letos skotačilo 49 dětí a 5 dospělých. Po celý týden nám svítilo poctivé letní sluníčko a my se vydávali za
spoustou dobrodružství. V pondělí jsme v tichosti krmili daňky, vozili se na koních, hladili si sovičku a pozorovali krkavce pořádně
zblízka. V úterý jsme seděli v letadle a odpoledne prošmejdili zákulisí šumperského divadla. Ve středu to bylo nejnáročnější, protože
najít zakopaný poklad v hlubokém lese není jen tak. Ve čtvrtek jsme se sklouzli z nebe přímo do pekla po náročném krocení
divokého košťátka dědka ježidědka v expozici perníku. Večer už nás čekala školní tělocvična s karimatkami, na která jsme uložili svá
unavená tělíčka a mohli chrupat až do rána. Po vydatné snídani v pátek ráno jsme se rozběhli směrem na „Zemědělku“, kde jsme
vybili zbytky energie, co nám po náročném týdnu zbyly. Lezení na stěně, ping pong, florbal a vybiška byly pro opravdové táborové
vytrvalce.
Touto cestou DĚKUJI všem dětským i dospěláckým účastníkům tábora, kteří se letos nezalekli ani velmi parných dnů a vydávali se po
celý týden s námi za dobrodružstvím!
Děkuji i rodičům dětí, které nám důvěřovali a své děti nám svěřili!
Děkuji i ostatním pomocníkům z řad zaměstnanců školy, kde nám bylo poskytnuto táborové zázemí.
Děkuji „Pekařství u radnice“ - majiteli panu Horčičkovi, který dodal ZDARMA pro děti pečivo nejen na páteční snídani a Družstvu
CBA CZ, které věnovalo nemalý sponzorský dar.
Petra Strnadová za KRAPŠ
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