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Vážení rodiče a příznivci naší školy,
jedním z hlavních cílů, který se ve své práci snaží každý pedagog naší školy naplňovat, je poskytnout žákům s ohledem na jejich
individuální dispozice takovou úroveň vzdělání, aby se dostali na střední školu, kterou si vyberou, a tuto střední školu bez problémů
zvládli. Značí to tedy, že náš absolvent musí disponovat takovými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi, které mu umožní nejen
zvládnout příjímací řízení, ale také mu významně pomohou adaptovat se na podmínky vzdělávání na střední škole. V úvodu dnešního
Zpravodaje stručně zhodnotím, jak se tento cíl daří naší škole naplňovat.
Nejvýznamnějším kritériem plnění uvedeného cíle je úspěšnost našich absolventů při přijímání na studijní obory s maturitou. V tomto
směru si naše škola vede výborně, neboť většina absolventů školy je dobře připravena a zpravidla hned v prvním kole přijímacího
řízení jsou žáci přijati na vybranou střední školu. Ve školním roce 2014/2015 se na studijní obor s maturitou dostalo
84 % vycházejících žáků, v roce 2015/2016 jich bylo 78 %, v roce 2016/2017 to bylo 64 % a v letošním školním roce se na maturitní
obory dostalo 78 % absolventů, přičemž z tohoto počtu jich bylo 80 % přijato ihned v prvním kole. Např. na šumperské gymnázium
se hlásilo 10 našich žáků a všech 10 bylo přijato (nastoupí však 9, neboť jeden žák si nakonec vybral jinou školu), na šumperskou
průmyslovku se přihlásilo 14 žáků a 13 z nich bylo přijato. To jednoznačně svědčí o tom, že naši žáci byli dobře připraveni.
Dalším významným hodnotícím kritériem pro posouzení kvality vzdělávání poskytovaného naší školou je to, jak se absolventům daří
naplňovat požadavky vzdělávání na střední škole. Zde se opíráme o vyjádření mnoha našich bývalých žáků, kteří ze svého pohledu
hodnotí, jak je naše škola připravila. Oslovení žáci oceňují svou připravenost na střední školu velice dobře, jejich adaptace proběhla
bez problémů, jejich znalosti v některých vyučovacích předmětech byly natolik dobré, že často pomáhali zvládnout náročné učivo
střední školy svým spolužákům, kteří přišli do třídy z jiných škol. Při rozhovorech s některými řediteli a učiteli místních středních škol
si oslovení pochvalují, že žáci ze „šestky“ jsou stabilně dobře připravováni.
V neposlední řadě je také důležitým ukazatelem dobré práce našich pedagogů skutečnost, že z pátého ročníku je na osmileté
gymnázium pravidelně přijato v průměru 6 žáků z naší školy, takže by se dalo říci, že třída osmiletého gymnázia je obvykle z jedné
pětiny tvořena našimi žáky .
Všechny tyto indikátory jednoznačně ukazují, že výše uvedený důležitý cíl naší školy je velmi dobře naplňován, žáci jsou na další etapu
svého života vhodně připravováni – aspekt individuálních dispozic žáků je samozřejmě akcentován. Žáci, kteří se nehlásili na maturitní
obory, bez problémů nalézají uplatnění ve vybraných učebních oborech.
O naší škole se říká, že je náročnější, že si škola drží svou vyšší „vzdělávací laťku“, hodnocení žáků je tvrdé, ale objektivní nebo že se
„vše řeší důsledně“. Nicméně tato náročnost, objektivita, důslednost v praxi přinášejí požadovaný efekt – žáci školy snadno nacházejí
uplatnění v další fázi svého života, nehledě na to, že v průběhu školní docházky pro ně škola připravuje různé další vzdělávací aktivity,
které zpestřují vzdělávání a žáci je vítají a zapojují se do nich vždy rádi (např. cyklistický kurz, lyžařský kurz, plavecký výcvik, školní
výlety, pobyty v přírodě, exkurze, filmová a divadelní představení, aj.).
Zmíněné dobré výsledky jsou zásluhou celého pedagogického sboru, všem vyučujícím školy za toto patří respekt a poděkování – jen
tak dál a „neusnout na vavřínech“.
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 29. června 2018.
Školní jídelna bude vařit od 2. do 13. července 2018 a dále pak od 1. do 31. srpna 2018. Po celou dobu prázdninového provozu je
výdej stravy od 11 do 12 hodin. Pokladna školní jídelny bude otevřena také od 11 do 12 hodin, od 27. srpna 2018 pak nabíhá na běžný
provoz a otevřeme ji od 11 do 14 hodin.

Organizace školního roku 2018/2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 11. do 17. března 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna je tzv. ostatním státním svátkem.
Školní rok 2018/2019 končí v pátek 28. června 2019.
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Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019
Škola není jen učení. Hlavně (ale nejen) mladším dětem je určena nabídka odpoledních zájmových kroužků. I v příštím školním roce
do odpoledních hodin zařazujeme řadu kroužků doučování, které jsme mohli otevřít díky dalšímu projektu EU. V rámci téhož projektu
pracují i kluby zábavné logiky a deskových her. Díky projektu můžeme tyto aktivity nabídnout bezúplatně, letos od pololetí se k nim
přidá i kroužek tvůrčího čtení a psaní. Výše zmíněná nabídka nás bohužel poněkud limituje při otevírání dalších zájmových útvarů –
je obtížnější zajistit vedoucí těchto útvarů. Přesto se domníváme, že každé dítě si může najít ten svůj „šálek čaje“. Již tradičně
nabízíme: sborový zpěv pro 1. - 9. ročník (předpokládáme dvě skupiny), keramické kroužky pro 2. – 5. ročník, pohybové hry pro
2. ročník, hudebně dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, kroužky florbalu pro začátečníky i pokročilé hráče a také kroužek volejbalu
pro dívky 6. – 9. ročníku. Pokračovat bude i kroužek aerobiku. Nově nabízíme pro žáky 4. – 5. ročníku kroužek angličtina – něco navíc.
Ve školní družině dále otevřeme cvičeníčko a kroužek dovedných rukou. Nábor do kroužků i upřesnění nabídky proběhne v září 2018.
U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; zpravidla vybíráme 70,- Kč za měsíc. Podmínkou pro otevření kteréhokoli
kroužku je dostatečný počet zájemců – minimálně 12 žáků. Některé kroužky otevíráme i při menším počtu přihlášených dětí, rodiče
však musí počítat s navýšením úhrady – většinou se jedná o 100,- Kč za měsíc.

Our English experience – Torbay 2018
Po delší přestávce jsme se letos rozhodli uspořádat výukový pobyt v Anglii. Naším cílem byla oblast na jihozápadě Anglie zvaná Torbay.
Záliv skládající se ze tří vzájemně provázaných měst Torquay, Paignton a Brixham, pyšnící se přezdívkou „anglická Riviéra“, nás okouzlil
nádhernou krajinou a neobvykle teplým klimatem.
Naši žáci byli ubytováni v anglických hostitelských rodinách vždy ve skupinách po dvou až čtyřech. Takřka domácí prostředí je
motivovalo používat a procvičovat daný jazyk nejen ve škole, ale také při jídle a jakékoli další komunikaci s rodinou, které se nevyhnuli.
Zkrátka, potřebovali-li se na čemkoli domluvit, nezbylo než hovořit cizím jazykem. Vzájemná konverzace však nebyla povinností ani
naší, ani hostitelské rodiny – záleží vždy na konkrétní situaci a vzájemných sympatiích. Rodiny také dětem připravovaly celodenní
stravu, založenou na anglických stravovacích zvycích.
Nejdůležitější částí našeho pobytu byly dny, kdy jsme dopoledne strávili 4 hodiny ve škole LAL (www.lalschools.com) a odpoledne se
vydali na výlet, který nám umožnil poznat co nejvíce z Anglie. Plymouth, Exeter, Dartmoor Park či Oxford nám nabídly zábavu, historii,
krásnou přírodu a také prostor pro nákupy.
Dle ohlasů našich žáků i rodičů usuzuji, že se nám pobyt vydařil. Pro žáky byl jakousi odměnou za dlouhé roky učení se slovíček,
nepravidelných sloves a anglických slovesných časů a v neposlední řadě také motivací k dalšímu učení se cizím jazykům.
V květnu 2021 bychom rádi obdobný pobyt uspořádali znovu s tím, že bychom pobyt o jeden den školy prodloužili a nabídli jej žákům
letošního 4., 5. a 6. ročníku. Cena bude kolem 12.500 Kč za 8 dní, 5 nocí v rodině s plnou penzí, 16 hodin výuky, výlety, dopravu,
pojištění a průvodkyni, která řeší jakékoli problémy a nesrovnalosti.
Osobně bych touto cestou ráda poděkovala paní učitelce Zuzaně Bendové, která mi už podruhé byla velkou oporou, za pomoc při
organizaci tohoto pobytu a paní učitelce Růženě Drásalové, která doplnila náš tým, a mohlo tak odcestovat 49 žáků.
Přeji všem hezké léto a těším se na další skupinu mladých cestovatelů.
Bc. Markéta Sitová

Volba povolání
Přijímací řízení pro žáky 9. tříd pomalu končí, dovolte mi tedy malé bilancování zatím známých výsledků.
Z počtu 55 žáků devátých tříd naší školy bylo v předběžném součtu přijato 44 žáků na střední školy, 9 žáků na učební obory, 2 žáci na
výsledky ještě čekají. Všem žákům 9. tříd tedy gratulujeme a přejeme jim do dalšího studia mnoho úspěchů.
Naši školu opustí i 5 žáků z 5. ročníku, kteří budou pokračovat od září ve studiu na osmiletém gymnáziu. Odchází také 1 žák
ze 7. ročníku a 2 žáci z 8. ročníku, kteří nastupují do učebních oborů.
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 v 8. a 9. ročníku a důsledná příprava v matematice i jazyce českém. Všichni žáci psali jednotné přijímací zkoušky,
které jsou pro maturitní obory povinné. Mnozí z našich žáků na vlastní kůži poznali, že bez patřičné snahy a práce své sny nelze
realizovat.
Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně

Přehled vybraných škol a oborů
Gymnázium Šumperk: 9 žáků – čtyřletý obor, 5 žáků – osmiletý obor; Sportovní gymnázium Ostrava: 1 žák; VOŠ a SPŠ Šumperk informační technologie: 1 žák, strojírenství: 2 žáci, technické lyceum: 1 žák, elektrotechnika: 7 žáků, grafický design: 2 žáci; Obchodní
akademie Šumperk - obchodní akademie: 3 žáci, ekonomické lyceum: 2 žáci; Střední škola železniční technická a služeb- strojní
mechanik: 1 žák, obráběč kovů: 2 žáci, kadeřnice: 1 žák, elektromechanik pro zařízení a přístroje: 1 žák, operátor skladování: 1 žák,
truhlář: 3 žáci, elektrikář – silnoproud: 1 žák, instalatér: 1 žák; SZŠ Šumperk – 2 žáci; SOŠ Šumperk – cestovní ruch: 4 žáci; VOŠ a SPŠ
automobilní Zábřeh – mechanik opravář motorových vozidel: 3 žáci; SŠ sociální péče a služeb – sociální činnost: 3 žáci; Gymnázium
J. Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov – pedagogické lyceum: 2 žáci; SZŠ a sociální Chrudim – sociální činnost: 1 žák; SOŠ
Olomouc – veřejnosprávní činnost: 1 žák; SŠ Art ECON – modelářství a návrhářství oděvů: 1 žák.
Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně

Ptáčata zpívala evropskou premiéru
Dne 18. května tohoto roku se uskutečnila výjimečná věc. Dětské pěvecké sbory naší školy - Ptáčata a Ptáčátka - zazpívaly evropskou
premiéru. Stalo se to na koncertě konaném při příležitosti 110–tého výročí založení Základní školy Butovická ve Studénce. Naše sbory
tam přijely zazpívat na pozvání místní paní ředitelky. Ptáčata navázala přátelství a pozvala školní družinu ze studénské školy k nám do
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Šumperka. Ptáčata v evropské premiéře zapěla Rainbows Of Love - hudbu tohoto songu složil Roy Drassal a Barbora Butler, slova
napsal Roy Drassal.
Za odměnu dobře zvládnutého koncertu se děti podívaly do Zbrašovských jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Při prohlídce jeskyní nikomu
nevadilo, že venku zrovna zuřila jarní bouřka. Další zajímavou aktivitou, kterou děti zdárně zdolaly, byl výstup na věž Staré radnice
v Hranicích. Po návratu dolů byli všichni odměněni vystoupením trubačů. Tito zatroubili z ochozu věže a tím zahájili muzejní noc 2018
v Hranicích.
Vystoupení ve Studénce bylo jedno z posledních v tomto školním roce.

Soutěž „Poznej město Šumperk“
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Poznej město Šumperk“ proběhlo na šumperské radnici ve středu 9. května 2018. Úvodního
slova se ujal pan místostarosta RNDr. Jan Přichystal, jehož prostřednictvím se všichni přítomní dověděli nejen o historii radnice, ale
také jejím současném stavu. A jak se vyhodnocení soutěže líbilo samotným soutěžícím?
Výherce výtvarné soutěže, Jáchym Mikuláš - ZŠ Šumperk, Šumavská 21, napsal:
„…Předání krásných cen proběhlo ve slavnostní síni. Ceny nám předával pan místostarosta Šumperka a ředitel naší školy. Po předání
cen nám nachystali výborné občerstvení. Skvělé řízky, obložené talíře, ovoce, zákusky, pohárky a dorty. Až jsme všechno snědli, šli
jsme se podívat na expozici o čarodějnických procesech do Geschaderova domu. Ve sklepeních tohoto domu byly mučicí nástroje
(skřipec, španělské boty, palečnice), které inkvizitor používal k přiznání nevinných obětí. Bylo to velmi zajímavé a místy i trochu
strašidelné.
Paní učitelka z Vikýřovic nám napsala:
„…Barbora Š. přijela na vyhodnocení s maminkou a moc se jí líbilo, jak je pan místostarosta provázel šumperskou radnicí. Nikdy také
nebyla v Geschaderově domě, byla moc ráda, že se tam mohla podívat. Velmi jí také chutnalo občerstvení, které bylo pro všechny
nachystáno.
Paní učitelka ze ZŠ Sluneční:
„…Chtěla bych poděkovat pořadatelům za výbornou organizaci soutěže i slavnostní vyhlášení na radnici, které proběhlo opravdu ve
velkém stylu. Děti převzaly gratulace, věcné ceny a zaslouženě si užily svou chvíli slávy. Byly velmi spokojené a na tento zážitek jen
tak nezapomenou. Svůj úspěch měly také možnost oslavit se svými blízkými na bohatém rautu, který následoval po vyhlášení."
Veronika ze ZŠ Úsov:
„…Vůbec jsem nečekala, že můžu uspět i mezi páťáky. Vyhodnocení na radnici bylo moc hezké, nejvíce mě potěšily ceny a také raut,
ten jsem viděla poprvé. Také jsme byli v podzemí…“
Děkuji všem soutěžícím za hojnou účast, zaměstnancům města Šumperk za skvělou organizaci vyhodnocení soutěže a ocenění
soutěžících, dále sdružení KRAPŠ, které poskytlo finanční příspěvek na hodnotné ceny, a dalším sponzorům.
Mgr. Petra Nevrklová

Žirafiny opět soutěží
Redakce školního časopisu se znovu rozhodla poslat ŽIRAFINY do soutěžního světa „Asociace středoškolských klubů České republiky“
(ASK ČR), která se snaží podporovat mladé talenty v jejich rozvoji. Na začátku dubna se tak 5., 6. a 7. číslo ocitlo v brněnské centrále
soutěže „Školní časopis roku“.
Mladí redaktoři z Kroužku tvůrčího čtení a psaní se snažili zaujmout nejen své čtenáře, ale i porotu sjednocenou grafikou
a rozličnými články, jako jsou reportáže, zprávy, motivační příběhy, rozhovory, čtení pro nejmenší i starší děti, básničky, recenze,
návody, hádanky, křížovky, reklamy, soutěže, vtipy, recepty, komiksy, ručně kreslené obrázky, fotky,…
A o čem se konkrétně psalo? Páté a šesté číslo, tvořící dvojčíslí, se tematicky zaměřilo na čtenářství a řemeslo spisovatele, zatímco
poslední sedmé na lidskou aktivitu ve vesmíru. Ve druhé polovině měsíce května nás velmi potěšila zpráva ASK ČR s výsledkem
krajského kola výše zmíněné soutěže:
„…v letošním roce jste se v regionálním kole soutěže pro Olomoucký kraj, v kategorii žáci I. a II. stupně, umístili na 1. místě
a postupujete tak do celostátního finále, které se uskuteční v listopadu v Brně.“
Soutěžní čísla připravil kolektiv žáků 1. a 2. stupně: V. Bareš (VI. A), K. Barešová (IV. C), A. Bělíčková (V. B), F. Čikl (V. C), A. Drozdová
(8VIII B), J. Drozdová (VIII. B), M. Gahaiová (VII. B), L. Hamplová (V. B), A. Horníčková (VIII. A), L. Libich (VI. B), J. Malý (VIII. B),
L. Maxianová (V. B), K. Němcová (VII. A), L. Poppová (VIII. B), N. Sehnalová (V. C), V. Scholzová (IV. A), O. Skalický (VIII. B), H. Šinkovský
(IV. B), P. Tonová (V. B). Velké díky také patří J. Smutnému, našemu bývalému žákovi, který i nadále pomáhá po grafické stránce
časopis udržet na velmi vysoké úrovni. Ve volném čase u nás školí své nástupce a nutno dodat, že si pod jeho vedením žáci počínají
výborně!
DĚKUJEME A GRATULUJEME!
Mgr. Ester Muroňová

Jaro prožité ve školní družině
Zase ty akce školní družiny. Kdo to má pořád počítat? Tak je tedy nebudeme počítat. Budeme si o nich vyprávět.

Téměř každý má prarodiče. Tedy babičku a dědečka. Děti z družiny toho využily a pozvaly je na společné čtení, které se
uskutečnilo v týdnu od 19. do 23. března. Pěkně jsme se společně začetli a zaposlouchali. Víme, že naše babičky a naši
dědečkové umí číst poutavě.

Některé noci bývají hrůzostrašné. Když se v nich navíc ještě objeví Široko, Dlouhé Bidlo nebo Štětináč … no prostě hrůza.
Ne tak v městské knihovně v noci z 23. na 24. března. To zde probíhala, tak jako na jiných místech republiky, Noc
S Andersenem 2018. Letos na motivy Rychlých Šípů. Tak se tam kromě výše jmenovaných objevil i Mirek Dušín, Červenáček,
Jarka Metelka a samozřejmě i Rychlonožka.
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Některé děti jsou jiné. V družině jsme se o těch “jiných“ dětech dozvěděli něco více v „Týdnu na podporu lidí s autismem“
od 3. do 6. dubna.

Když nemáte mladšího sourozence, kde máte možnost uvidět malé a ještě menší děti? Přece v mateřské školce. A když vás
tam nepustí? Tak si je pozvete a přivítáte s nimi jaro. Vítání jara s dětmi z mateřských škol proběhlo 12. dubna. Doufáme,
že se to jaru i dětem líbilo a že se k nám vrátí. Třeba příští rok.

Velikonoce. Jeden z nejkrásnějších svátků v roce. Proč si ho tedy nepřipomenout výstavou velikonočních vajíček
v Infocentru na Hlavní třídě. „Velikonoční vejce“ bylo úspěšné. Těch 115 kusů různými technikami zdobených vajíček shlédly
stovky šumperských i mimošumperských obdivovatelů.

V Infocentru jsme však nebyli naposledy. Retrospektivní výstavu (tak tohle přesně nevím, co znamená, ale u výstav se mi to
moc líbí) „Duhové malování“ jsme otevřeli 7. května. Výtvarná dílka dětí z naší školní družiny mohla veřejnost shlédnout do
konce května tohoto roku.

Dva dny po otevření výstavy (té retrospektivní) jsme byli opět v Infocentru. 9. května zde vystoupily školní dětské pěvecké
sbory Ptáčata a Ptáčátka společně s dětmi ze školní družiny s pásmem „Šestka přeje maminkám“.

První červnový den patří dětem. Tak proč toho nevyužít? Budeme celý den, pokud to počasí dovolí, na školním hřišti. Těch
aktivit, které tam máme možnost vyzkoušet, je fůra…

Již tradiční odměňování nejlepších sběračů kaštanů proběhne 5. června na daňčí farmě ve Vernířovicích. Na této akci také
uslyšíme autorské čtení dílek dětí z kroužku tvůrčího čtení a psaní z naší školy. Akci pořádáme v rámci 8. týdne čtení dětem
v rámci projektu Visegrád čte dětem.

REKORD. Jak to slovo zní. Také my se společně se stovkami dalších míst v České republice pokusíme o jeden rekord.
13. června se celý den bude hrát na naší škole desková hra 3iQ. Odpoledne si ji můžete zahrát před naším oblíbeným
Infocentrem. Že tuto hru zatím neznáte nebo si myslíte, že je jednoduchá? Přijďte! Uvidíte.

Vzpomínáte na loňskou závěrečnou akci ve zvířecích maskách, na „Školní džungli“? Tak letos bude opět. Poslední týden
školního roku. Možná bude ještě lepší než ta loňská.

Aby toho nebylo málo, tak jsme v družině po celičký školní rok ještě sbírali vršky od PET lahví, starý papír a schraňovali tvrdé
a suché pečivo. To poslední pro daňky a muflony z obory ve Vernířovicích.
Co budeme dělat o prázdninách?
Někdo pojede k moři, někdo k babičce, někdo na nějaký hrad či zámek. Někdo pojede do cirkusu. Do cirkusu? Ano do cirkusu. Skupina
dětí ze školní družiny odjede 29. června do Mladoňova na již tradiční letní tábor. Letos se jmenuje „CIRKUS“. Je celý zaměřený na
cirkusové dovednosti. To jsme zvědaví, kolik se vrátí akrobatů, klaunů, krotitelů.
Další akcí … Ne to by snad již stačilo. Kolik těch akcí vlastně bylo? No, kdo by to počítal. Prostě MÓÓÓÓC.
Více informací o akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy. Pokud vás naše aktivity oslovily či potřebujete
informace nějak doplnit, kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny Mgr. Adélu Nevrlou.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD

Exkurze v ČT a F1
Život současného člověka je na každém kroku doslova propleten příspěvky médií. Snaží se nás informovat,
přesvědčovat a pobavit. Ne vždy ale jejich „podání“ odpovídá realitě. Proto se naše školství snaží systematicky
vést žáky tak, aby dokázali sdělení správně vyhodnocovat a nesedli každé „kachně“ na lep. Za tímto účelem byla
i letos zorganizována exkurze v České televizi a Frekvenci 1.
Po přijímacích zkouškách žáci devátého ročníku rádi vyměnili školní lavice za televizní a rozhlasová studia. Čekala
na ně netradiční výuka tématu „Fungování a vliv médií ve společnosti“. Na „místech činu“ jsme se měli možnost
zamyslet, jak vůbec média vznikají, co je to zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, z čeho „žijí“ komerční média,
z čeho zase ta veřejnoprávní, jaké místo ve vysílání zaujímá reklama, jakým procesem prochází informace, než se
mohou „pustit“ do světa jako „zaručené“ a zejména co by se stalo, kdyby…
Všichni účastníci exkurze vytvořili báječně zvídavou partu. Na Frekvenci 1 k údivu přispěla i pracovní doba Leoše
Mareše (který se v rádiu objevuje „už“ v 6 hodin ráno), náročnost živého vysílání „zprávařů“ či zábavné vstupy
v podání Libora Boučka. Nenudila nás ovšem ani Česká televize. Představila nám svou nezastupitelnou roli ve
společnosti, něco také z historie, organizační strukturu, dlouhodobé cíle, projekty, Kouzelnou školku při natáčení
i atmosféru po živém vysílání pořadu Sama doma, řadu studií, rekvizit, osobností…
Doufám, že tato exkurze žáky posunula dál v mediální gramotnosti a nebudou tak snadno sedat na lep jakémukoliv
sdělení, které se k nim dostane. Další informace o této akci jsou k dispozici na webových stránkách naší školy ve
formě hodnocení žáků a několika fotografií.
Mgr. Ester Muroňová

Sběr papíru
Letos jsme sběrový týden naplánovali do druhé poloviny dubna a konečně to vyšlo! Služba mohla zahodit připravené rukavice
a v odpoledních hodinách došlo i na sluneční brýle. V týdnu od 16. do 20. dubna 2018 bylo u školní jídelny opravdu rušno.
Od časného rána sem děti i se svými rodiči přinášeli či přiváželi menší a větší balíky se starým papírem, služba poctivě zapisovala,
vážila a od úst se naštěstí nikomu nekouřilo. K dobré náladě přispěli i rodiče, kteří nereptali, když se svou troškou do mlýna dorazili
ráno až „po zavíračce“ – i naše sběrová služba musela nastoupit na své pracovní místo, ať už na stupínek nebo do lavice, přesně na
8:00. Děkujeme všem, kteří přispěli k celkovému výsledku – nasbírali jsme 29500 kg a do pokladny KRAPŠ se tak přikutálelo úžasných
61.655,- Kč. Nejúspěšnější sběrači tříd a nejúspěšnější třídní kolektivy budou náležitě oceněni.
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Nejlepší sběrači – podle počtu kg
1. stupeň

2. stupeň:

Tereza Pospíšilová
Lucie Drlíková
Ester Lucová
Lucie Hanousková
Anna Holínková
Linda Štvrtecká

Nejlepší třídy – podle počtu kg
V. C
V. A
IV. B
VI. B
VII. B
VIII. C

600 kg
503 kg
491 kg
770 kg
310 kg
241 kg

1. stupeň:

2. stupeň:

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

2302 kg
1961 kg
1456 kg
1437 kg
1103 kg
971 kg

Školní kola soutěží a olympiád
Matematický klokan
kategorie Cvrček

1. Lukáš Bartuněk
2. Josef Turek
3. Klára Stratilová

III. A
III. C
III. C

Matematický klokan
kategorie Klokánek

1. Michal Patrik
2. Přemysl Michálek
3. Ema Richtrová

V. C
V. C
IV. C

Matematický klokan
kategorie Benjamín

1. Veronika Holubcová
2. - 3. Eliška Dolečková
Liliana Pokorná

VII. B
VI. B
VI. C

Matematický klokan
kategorie Kadet

1. Jáchym Seideglanz
2. Vít Mičkech
3. René Bíbrová

IX. B
VIII. A
VIII. C

Matematická olympiáda
kategorie Z6

1. Adéla Koupilová
2. Klára Hanáková
3. Václav Bareš

VI. A
VI. C
VI. A

Matematická soutěž
5. ročník

Matematická olympiáda
kategorie Z8

1. Vít Mičkech

VIII. A

1. Patrik Michal
2. Natálie Křepelková
Kryštof Homola
Tobiáš Desnica
3. Karin Pavlíčková
Vanessa Turková
Vojtěch Mikeska

V. C
V. C
V. A
V. A
V. C
V. A
V. A

Pythagoriáda
5. ročník

1. Michal Patrik
2. Tomáš Horák
3. Vojtěch Slavíček

V. C
V. C
V. B

Pythagoriáda – 6. ročník

1. Jan Heřmanský

VI. C

Pythagoriáda – 7. ročník

1. Adéla Kobzová

VII. B

Přírodovědný Klokan
kat. Kadet

1. Ondřej Skalický
2. Vít Mičkech
3. Adriana Pokorná

VIII. B
VIII. A
VIII. C

Vv soutěž
Děti, pozor, červená!
II. kategorie

1. Filip Čikl
2. Barbora Pluskalová
3. Natálie Křepelková

V. C
V. C
V. C

Vv soutěž
Děti, pozor, červená!
I. kategorie

1. Julie Chvílová
2. Nela Michalová
3. David Zatloukal

III. C
III. C
III. C

Vv soutěž
Děti, pozor, červená!
III. kategorie

1. Klára Kunzová
2. Liliana Pokorná
3. Eliška Šerá

VII. C
VI. C
VII. C

Biologická olympiáda
kategorie C

1. Vojtěch Vyskočil
7. René Bíbrová
9. Martin Renda

IX. C
VIII. C
VIII. A

Moravský zvoneček
I. kategorie

zlaté pásmo:
Vojtěch Faltus
Lucie Šedivá
zlaté pásmo:
Ema Štětinová
stříbrné pásmo:
Antonín Kouřil
Veronika Scholzová
zlaté pásmo:
Amélie Šmerdová

Okresní kola soutěží a olympiáda
Matematická soutěž
žáci 5. tříd

5. Patrik Michal
13. Natálie Křepelková

V. C
V. C

Matematická olympiáda
kategorie Z6

3. Klára Hanáková
15. - 19. Adéla Koupilová

VI. C
VI. A

Matematická olympiáda
kategorie Z8

2. Vít Mičkech

VIII. A

Chemická olympiáda
kategorie D

4. Veronika Gronychová
11. Jáchym Seidenglanz
14. Natálie Pavlasová

IX. C
IX. B
IX. C

Chytrolín 2018

6. Přemysl Michálek
7. Lucie Drlíková
9. Denisa Runtáková
12. Amálie Bělíčková

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

5. - 6. Alžběta Pribilincová
7. – 9. Jáchym Mikuláš
Josef Turek
Barbora Štěpánková

III. C
II. D
III. C
III. C

5. Petr Žižka
6. – 8. Ema Richtrová
9. – 10. Přemysl Michálek

IV. C
IV. C
V. C

II. kategorie

III. kategorie

Vědomostní soutěž
„Poznej město Šumperk“
I. kategorie

II. kategorie

Vv soutěž „Poznej město Šumperk“

1. Jáchym Mikuláš II. D
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III. C
II. B
IV. B
IV. B
IV. A
VI. C

Soutěž v Aj
4. třídy

10. -11. Eliška Roučová
17. Tomáš Polák

IV. C
IV. A

Soutěž v Aj
5. třídy

7. Matěj Šupina
V. C
11. – 12. Denisa Runtáková V. A

Přírodovědná soutěž
„Zlatý list“
kategorie 7. – 9. ročník

1. místo – družstvo:
Klára Kunzová
Martin Renda
René Bíbrová
Jáchym Seidenglanz
Vojtěch Vyskočil

VII. C
VIII. A
VIII. C
IX. B
IX. C

Krajská kola soutěží a olympiád
Chemická olympiáda
kategorie D

25. Jáchym Seidenglanz
29. Veronika Gronychová

IX. B
IX. C

O hanáckýho kohóta
I. kategorie

Biologická olympiáda

3. Vojtěch Vyskočil

IX. C

II. kategorie

Geologická olympiáda
kategorie A

1. Vojtěch Vyskočil

IX. C

III. kategorie

Přírodovědná soutěž „Zlatý list“
kategorie 7. – 9. ročník

stříbrné pásmo:
Lucie Šedivá
Vojtěch Faltus
bronzové pásmo:
Ema Štětinová
stříbrné pásmo:
Amálie Šmerdová

II. B
III. C
IV. B
VI. C

3. místo družstvo:
VII. C - Klára Kunzová, VII. B – Anna Vykopalová, VIII. A – Martin Renda, VIII. C – René
Bíbrová, IX. B – Jáchym Seidenglanz, IX. C – Vojtěch Vyskočil

Celostátní kola soutěží a olympiád
Geologická olympiáda
kategorie A

6. – 7. Vojtěch Vyskočil

IX. C

Naše mladé atletky čtvrté v okrese
Ve čtvrtek 10. května 2018 proběhlo okresní atletické klání o POHÁR ROZHLASU družstev základních škol. V příjemně teplém počasí
na Tyršově stadionu v Šumperku se ve čtyřech kategoriích střetlo 628 závodníků. O prvenství v této kategorii bojovalo 17
družstev z okresu Šumperk. Barvy naší školy hájily pouze mladší žákyně.
Celkem 156 atletek se představilo v šesti disciplínách:
v běhu na 60m, ve skoku dalekém, ve skoku vysokém, v hodu kriketovým míčkem, v běhu na 600m a ve štafetě na 4x60m.
Nejlepšího individuálního umístění dosáhly Marcela HLOUŠKOVÁ ze VII. C, která v běhu na 600m skončila na skvělé „stříbrné“ pozici,
a Natálie HAJNÁ rovněž ze VII. C, která v hodu kriketovým míčkem obsadila výborné 5. místo.
O výsledné týmové úspěšné čtvrté místo se zasloužily i tyto „žirafy“:
Viktorie ŠVÁBOVÁ ze VI. A, Emma KOTZMANNOVÁ ze VI. B, Nela BÍBROVÁ a Lucie HANSMANNOVÁ, obě ze VI. C, Zuzana BUREŠOVÁ
ze VII. C, Gábina VALENTOVÁ ze VI. B, Adriana VYKYDALOVÁ ze VI. A a Aneta PAVLASOVÁ ze VII. A.
DĚVČATŮM BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY!

Mgr. Ivana Pánová

Stříbro a bronz v minivolejbale
Ve středu 16. května 2018 proběhlo v tělocvičně ZŠ Šumperk, 8. května ("Hluchák") okresní kolo ve SMÍŠENÉM MINIVOLEJBALE žáků
6. a 7. tříd. Ve 2. ročníku nové soutěže se letos v okrese Šumperk představilo celkem 8 družstev: 7 „dívčích" trojic a 1 „chlapecký“
tým.
První část soutěže probíhala ve dvou skupinách, kdy se hrálo na 2 sety do 15 bodů systémem každý s každým. Ve skupině A se
představily naše „ šesťačky“ a ve skupině B „sedmačky“. Obě družstva v této části dosáhla na nejvyšší příčku. Následovala druhá
vyřazovací, tzv. pavouková část soutěže, ve které se naše volejbalistky postupně probojovávaly až ke stupňům vítězů. BRONZOVÉ
MEDAILE zaslouženě získaly „sedmačky“ pod zkušeným vedením Anety Pavlasové ze VII. A: Marcela Hloušková, Natálie Hajná obě
ze VII. C a náhradnice Vanessa Jílková ze VII. A a Eliška Šerá ze VII. C.
“Šesťačky“ se po dramatických bojích dostaly až do finále. Bohužel po smolném zranění Viktorie Švábové ze VI. A na začátku 1. setu
skončily naše mladší žirafy na krásném STŘÍBRNÉM MÍSTĚ. Pod vysokou sítí dále skvěle hrály Monika Pospíšilová, Nela Bíbrová
a Lucie Hansmannová, všechny ze VI. C.
Děkujeme všem dívkám za výbornou reprezentaci školy!
Mgr. Ivana Pánová

Specialisté školy ve školním roce 2017/2018
češtinář
biolog
angličtinář
dějepisec
zeměpisec
chemik
recitátor

Petra Ptáčková
Vojtěch Vyskočil
Aneta Krátká
Jáchym Seidenglanz
Jáchym Seidenglanz
Jáchym Seidenglanz
Veronika Gronychová
Nikol Horčičková

Nejlepší žák školy:

IX. C
IX. C
IX. B
IX. B
IX. B
IX. B
IX. C
VIII. C

Jáchym Seidenglanz

matematik
spisovatel
výtvarník
sportovec
zpěvák

IX. B
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Vít Mičkech
Petr Žižka
Kateřina Němcová
Klára Kunzová
Marcela Hloušková
Amálie Šmerdová
Ema Štětinová
Vojtěch Faltus
Lucie Šedivá

VIII. A
IV. C
VII. A
VII. C
VII. C
VI. C
IV. B
III. C
II. B

