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Z ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO
PARLAMENTU
Žákovský parlament pracuje na plné
obrátky. Přesvědčte se sami...
ČTĚTE NA STRANĚ 3

PREVENTIVNÍ PROGRAMY VE
TŘÍDÁCH
Záleží nám i na vztazích a na tom,
jak se žáci ve škole cítí...
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Kalendář akcí
14. 1. - 19. 1. 2018
Lyžařský kurz Čenkovice
 
27. 1. 2018
Rodičovský ples
 
1. 2. 2018
Předání výpisu pololetního
vysvědčení
 
2. 2. 2018
Pololetní prázdniny
 
19. 2. - 23. 2. 2018
Jarní prázdniny
 
27. 2. 2017
Den otevřených dveří, ukázková
vyučovací hodina v 1. třídě
 
22. 3. 2018
Vzdělávací program o dravcích
 
29. 3. 2018
Velikonoční prázdniny
 
5. 4. 2018
Pohádkový zápis do 1. třídy
 
19. 4. 2018
Konzultace ve třech:
rodič - žák - učitel
 
30. 4. 2018
Ředitelské volno
 
3. 5. 2018
Zápis dětí do mateřské školy

více v Kalendáři na webu školy

Vánoční tvoření s rodiči

foto: Tomáš Juříček

V úterý 12. 12. 2017 nám
ve škole zpříjemnilo výuku
dvacet rodičů (maminky
i tatínkové), kteří se ve třídách
spolu s učiteli aktivně zapojili
do předvánočního tvoření.
Ve všech třídách se vyráběly
vánoční dekorace, které byly

následně téměř všechny prodány
ve čtvrtek 14. 12. 2017
při (Ne)Tradičním vánočním
posezením v Orlovně.
 
Výtěžek z prodeje použije
Sdružení rodičů a přátel školy
k financování vzdělávacích

aktivit školy.
Všem přítomným rodičům
děkuji, že si na nás udělali čas
a přišli si s námi užít toto
předvánoční projektové
dopoledne.

Zdeněk Vlk

PF 2018

Milí čtenáři našeho zpravodaje,
v první řadě vám všem přeji
do nového roku především
zdraví, rodinnou pohodu
a mnoho osobních, školních
i pracovních úspěchů.
My ve škole máme tak trochu
„jiný svět“, protože se řídíme ne
kalendářním, ale školním rokem,
který se nezadržitelně blíží ke

své polovině. Za necelý měsíc
naši žáci dostanou pololetní
výpis vysvědčení. Bude
významný nejen pro naše
prvňáčky, u kterých se bude
jednat o první vysvědčení, ale
také pro naše deváťáky, kterým
můžou známky zasáhnout
do výsledků přijímacích zkoušek
na střední školy. Našim
nejstarším žákům přeji mnoho
sil a chuti do přípravy
k přijímacím zkouškám, které je
čekají v měsíci dubnu.
Věřím, že si spolu se svými
rodiči vyberou tu správnou
školu, která jim dá ty správné
základy pro budoucí povolání.

Zdeněk Vlk

Tvoření s rodiči ve školce

foto: Marek Lukáš

Ve školce se 18. 12. a 19. 12.
sešli kromě dětí také rodiče, aby
se společně pustili do vánočního
tvoření. Nechyběla také

vydařená vystoupení dětí, která
si děti připravily spolu
s učitelkami mateřské školy.

Zdeněk Vlk
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Čínský den v 1. třídě

foto: Zdeněk Vlk

Ve středu 29. listopadu se první
třída proměnila na obyvatele
Číny.
Začali jsme pozdravem

a dopisem. Následovala
rozcvička s čínskou hudbou
a vymýšlení čínských jmen. Pak
se nám ukázalo písmeno Č,
kvůli kterému máme takto
speciální den. Čínští prvňáci
přečtli příběh k tomuto písmenu.
Museli taky vypočítat plno
příkladů, aby mohli začít hledat
čínské znaky a rozluštit šifru.
Nakonec jsme psali písmena
do rýže a vyrobili naše čínské
jméno. Byl to hezký den.

Martina Vajďáková

Staráme se o ptačí kamarády

foto: Věra Mitrengová

V hodinách prvouky se o přírodě
nejen učíme, ale také se snažíme
propojovat učivo s praktickým
uplatněním.
 
Druháčci si vzali na starost ptačí
budku, která se nachází přímo
před školou.
 
Celou zimu se děti budou starat
o dostatek potravy pro naše ptačí
kamarády.

Věra Mitrengová

Čertíci ze 3. třídy

foto: Petra Drábková

Ve čtvrtek si děti ze třetí třídy
v pracovní výchově vytvářely
hlavy čertíků dle vlastní
fantazie.
Pomalu se tak připravovaly

na příchod Mikuláše se svou
družinou.
Rodiče, poznáte své ratolesti?

Petra Drábková

Čtvrťáci na poště

foto: Barbora Michálková

V rámci výuky slohu, jsme
s naší 4. třídou navštívili poštu.
Žáci se učili komunikaci,
správné formulaci otázek,
na které se chtěli zeptat, ale také
slušnému chování.
Úkolem bylo zjistit co nejvíce
informací o složenkách - která
k čemu slouží, jak se vyplňuje
a její využití v běžném životě.
 
Ve škole žáci zjištěné informace
předávali svým spolužákům.

Barbora Michálková

Páťáci tvořili komix

foto: Pavla Holíková

Páťáci se v českém i anglickém
jazyce rádi učí ve dvojicích či
malých skupinkách, vyhledávají
informace na internetu
a procvičují si učivo i online.
 
V literární výchově tvořili
komix a velmi se u toho bavili.
 
Nakonec prezentovali své
originální výtvory před třídou.

Pavla Holíková

Starověký Egypt

foto: Tomáš Juříček

Historii se žáci nemusí učit
pouze v hodinách dějepisu, ale
také v jiných předmětech.
 
Šesťáci a sedmáci se v hodinách
výtvarné výchovy věnovali
tématu Starověký Egypt.
 
Prostřednictvím svých výtvorů si
upevnili dosavadní znalosti
z tohoto období.

Tomáš Juříček

Poznáváme lidové tradice

foto: Klára Černochová

Šesťáci a sedmáci se v rámci
hudební výchovy seznamovali
s lidovými tradicemi a dozvěděli
se spoustu legend o životě
svatých, kteří se v době adventní
objevují v našem kalendáři.

Nejprve jsme se navzájem
seznámili se všemi světci –
Barbora, Mikuláš, Ambrož,
Lucie, Štěpán, někteří i vtipně
ztvárnili scénku, jež vystihuje
právě onu legendu. Na svátek sv.
Barbory jsme se vydali
do školního sadu a ukořistili
každý malou třešňovou
větvičku, tu pojmenovali
a následně dali do vázy. Tak
uvidíme, kdo nám na Štědrý den
vykvete...

Klára Černochová

Praktické využití nerostů

foto: Zdeňka Krmášková

V přírodopise v deváté třídě se
žáci učili o nerostech. V pondělí
27. 11. je čekala plná učebna
nejrůznějších předmětů
z běžného života. Každý si
vylosoval jeden lístek a musel

najít předměty z určeného
materiálu a přiřadit i výchozí
surovinu. Žáci se přesvědčili, že
se s nerosty denně setkávají.
Dále zkusili seřadit jednotlivé
kroky od získávání surovin až
po ukončení životnosti výrobků.
Zjistili, že spousta věcí nemusí
končit na skládce, ale dá se
znovu využít. Správným
přístupem mohou šetřit životní
prostředí i cenné nerostné
suroviny.

Zdeňka Krmášková
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Netradiční geometrie

foto: Zdeňka Krmášková

Ve čtvrtek 21. prosince jsme
hodinu matematiky v 7. třídě
věnovali opakování
geometrických tvarů
a konstrukci trojúhelníků.
 
K opakování jsme využili
barevné papíry, nůžky a lepidlo.
A tak vznikla velmi zdařilá
vánoční přáníčka.
Poslední vyučovací hodina byla
netradiční, ale velmi rychle
uběhla.

Zdeňka Krmášková

Olympiáda z českého jazyka

foto: Daniela Zezulková

Koncem listopadu si mohli naši
nejstarší žáci vyzkoušet plnění
úkolů Olympiády v českém
jazyce.
V mluvnické části si nejlépe

vedla Marcela Krupíková,
ve slohové části nejzajímavější
příběh na téma "Stalo se to
minulý týden" vytvořila
Karolína Šišková.
Celkově se vítězkou stala
Karolína Šišková z 8. třídy se
ziskem 25 bodů, 2. místo
obsadila Marcela Krupíková z 9.
třídy se ziskem 24 bodů a na 3.
místo dosáhli Lucie Milarová (8.
třída) a Jiří Topič (9. třída) se
ziskem 23 bodů.

Daniela Zezulková

Proč se učíme desetinná čísla

foto: Zdeňka Krmášková

V pátek 15. prosince se učebna
šesťáků proměnila na nákupní
centrum. Během krátké chvilky
tu bylo osm prodejniček. Žáci se
proměnili na prodavače

a zákazníky. Chodili
mezi jednotlivými obchůdky
a „nakupovali“. Na nákup
dostali 500 Kč. Prodavači museli
sčítat položky a vypočítat
správný zůstatek. Po určité době
se skupiny vyměnily. A tak si
během jedné hodiny žáci
zopakovali sčítání a odčítání
desetinných čísel a někteří se
dokonce naučili desetinná čísla
i násobit. Bylo to zábavné
a hodina velmi rychle uběhla.

Zdeňka Krmášková

Bezpečnost na internetu

foto: Zdeněk Vlk

Součástí výuky v předmětu
Informační a komunikační
technologie jsou také témata
zabývající se bezpečností
na internetu. O tom se v prosinci

přesvědčili šesťáci, kteří se
při skupinovém vyučování
seznamovali s tématy
netolismus, kyberšikana,
kybegrooming, sexting
a kybestalking.
 
Žáci si k tématům informace
samostatně vyhledávali,
zpracovávali je a formou
prezentace před třídou
o nebezpečí na internetu
informovali své spolužáky.

Zdeněk Vlk

Zvítězili jsme v ringu

foto: Vladimír Drápal

6. prosince proběhl v Trnavě
v rámci Podřevnické ligy turnaj
v ringu. Naši školu
reprezentovali Terezka
Machalová, Kuba Řezníček

a Jirka Polášek ze šesté třídy,
Terezka Bařinková, Hanka
Marušáková a Štěpán Průcha
ze sedmé třídy, Tomáš Křížka
a Hanka Mačková ze třídy osmé,
Honza Marcoň, Kuba Čáň, Nela
Nedomová a Hanka Červenková
z deváté třídy. Naši reprezentanti
podali výborný výkon
a zaslouženě celkově zvítězili.
Všem našim účastníkům turnaje
za jejich nadšený a bojovný
výkon blahopřejeme.

Vladimír Drápal

Z jednání žákovského 
parlamentu

foto: Zdeněk Vlk

Od zvolení členů žákovského
parlamentu byly zorganizovány
čtyři různé akce, proběhla tři

jednání a několik organizačních
schůzek.
Projednána byla tato témata:
Návrh a plán akcí
- Podzimní, zimní a vánoční
výzdoba třídy
- Strašidelný den
- Sportovní akce (florbal,
vybíjená, kin-bal, ping-pong)
- Projektový den – hledání
ukrytých úkolů a věcí po škole
- Komiksová soutěž tříd
- Barevný týden

Akce žákovského parlamentu

foto: Martin Vávra

V posledním týdnu před Vánoci
uspořádal Žákovský parlament
několik zajímavých akcí.
1. Ochutnávku vánočního
cukroví: Každá třída od 5. do 9.
ročníku si jeden den připravila

ochutnávku cukroví pro své
spolužáky.
2. Florbalový turnaj: Zúčastnil
se také učitelský tým, ale
díky velmi silným soupeřům
skončil až na 3. místě. Nejlepší
byl tým pod vedením Honzy
Marconě.
3. Vánoční výzdoba tříd:
Nejkrásnější výzdobu měli
prvňáčci a deváťáci. Výzdoba
byla úžasná ve všech třídách,
děkujeme za účast.

Martin Vávra

Náměty a připomínky
- Organizovat lyžák prioritně
pro 7. – 9. ročník
- Třívrstvý toaletní papír na WC
- Přimontovat košíky do lavic
v učebně fyziky a chemie
- Ručníky místo papírových
utěrek
- Zamezit tomu, aby žáci
nechodili bez zeptání do jiných
tříd
- Zvýšit lavice ve třídách,
zkontrolovat výšku lavic
- Vyřešit nové šatny,
rekonstrukce vestibulu školy
- Organizace školního klubu,
pravidla používání mobilu
ve školním klubu

- Podlahu na 2. stupni
u ping-pongu je nutno opravit
- V aule, kdo o velké přestávce
netančí, tak tam nemá co dělat
- Schůzka se starostou obce
Kašava Josefem Jarcovjákem
 
Žákovský parlament se sešel
také s vedením školy, se kterým
probral své návrhy
a připomínky. Ředitel školy
na jednotlivé návrhy
a připomínky reagoval a také
žáky seznámil s řešením
a plánem realizace konkrétních
aktivit a činností.

Martin Vávra
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Holky zatančily seniorům

foto: Zdeněk Vlk

Holky, které navštěvují
pod vedením Andrey Jurčíkové
zájmový kroužek Aerobik,
udělaly svým tanečním

vystoupením radost seniorům
v Domově pro seniory Burešov
ve Zlíně. Ve čtvrtek 21. 12. 2017
seniorům na vánoční besídce
nejenom zatančily, ale
i zazpívaly několik vánočních
písní a koled.
Děkuji paní Jurčíkové
a Sovadinové za organizaci
a zprostředkování této krásné
akce, na které holky svým
vystoupením rozzářily oči
mnoha seniorů ve Zlíně.

Zdeněk Vlk

Vánoční posezení v Orlovně

foto: Martin Vávra

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhlo
v Orlovně (Ne)Tradiční vánoční
posezení. Sešli se zde žáci, jejich
rodinní příslušníci a přátelé,
učitelé a pozvaní hosté, aby si

v předvánočním období užili
trochu kultury v podání našich
žáků a zaměstnanců školy.
Děkuji všem šikovným žákům
a učitelům, kteří se na akci
podíleli a paní učitelce
Černochové za celkovou
organizaci této vydařené akce.
Děkuji také rodičům a SRPŠ,
kteří se s ochotou zapojili
do předvánočního tvoření
a organizace vánočního
posezení.

Zdeněk Vlk

Osmáci si ustlali ve škole
V podvečer 21. 12. jsme se
do školy sjížděli – jak se říká –
jako „švábi na pivo“. Příčinou
bylo vrtkavé počasí, které
nadělovalo průběžně hromady
sněhu. Večer jsme začali
komunitním kruhem a hrami
na navození atmosféry
pro společné sdílení zážitků.
Stihli jsme nachystat pomazánky
na zahnání hladu, vyřádit se
u kin-ballu, a také zhlédnout
film.
Následovala noční hra – trojice
náhodně vybraných spolužáků si

vyzkoušely, jaké je to,
když tělesně hendikepovaní
musí překonávat nástrahy
denního života. Na trase hry
byly připraveny úkoly pro řešení
různými smysly, takže jejich
provedení záleželo na spolupráci
všech tří dětí ve skupině.
Poděkování patří panu zástupci
Martinu Vávrovi a speciální
pedagožce Anetě Miklové
za spolupráci a přípravu noční
hry.

Jana Šindelářová

Co s posledním rokem?

foto: Martin Vávra

Co s posledním rokem? To řešili
deváťáci při preventivním
programu, který byl zaměřený
především na přicházející změny
v devátém ročníku – blížící se
přijímací zkoušky, potom změna
školy, změna třídního kolektivu
a mnoho dalších nových věcí.
Cílem programu bylo žáky
částečně na tyto změny připravit,
ukázat jim možnosti jak je
zvládnout a povzbudit deváťáky,
aby vše zvládli co nejlépe.

Martin Vávra

Záleží na úhlu pohledu

foto: Martin Vávra

Jak jste se na vozík dostal? Jaké
je to žít s postižením? Může mít

člověk na vozíku rodinu, zájmy,
pracovat? Mohou lidé na vozíku
sportovat, a jak jsou uzpůsobeny
sportovní aktivity? Mohou lidé
na vozíku jít za zábavou? A není
hloupé jít a chodit v blízkosti
člověka, který vozík využívá?
 
Na takové otázky a mnohé další
se žáci 8. a 9. třídy mohli zeptat
Toma Helíska v rámci speciálně
pedagogického programu.

Aneta Miklová

Jsme kamarádi

foto: Pavla Holíková

Páťáci si prostřednictvím
preventivního programu „Jsme
spolu, jsme kamarádi“
připomněli, jak je důležité být
„na jedné lodi“ a pracovat jako
tým.
 
Dvě hodiny plné her
a zajímavých preventivních
aktivit si pro ně připravila
speciální pedagožka Aneta
Miklová.

Pavla Holíková

Předvánoční čas ve třídě Kočiček

foto: Petra Bořutová

V týdnu před Vánocemi jsme šli
na procházku po Kašavě
a navštívili místního kováře
pana Marconě. Básní „Kovej,
kovej, kováříčku“ jsme mu

vykouzlili úsměv na tváři.
S velkým zájmem jsme
sledovali, jak mu jde práce
od ruky. V průběhu naší
návštěvy vyráběl srdíčka, která
daroval paním učitelkám.
Další den jsme trávili celé
dopoledne ve školce. Navštívil
nás totiž Ježíšek a donesl nám
stromeček, který jsme si museli
nazdobit sami. Ke zdobení
stromečku nám hrály koledy.
Moc jsme si tento den užili.

Petra Bořutová

Do školky přišel Ježíšek

foto: Zdeněk Vlk

Děti ve školce byly tak hodné,
že dárky od Ježíška dostaly už
v pátek 15. 12. 2017: hračky,
knihy, stolní a výukové hry

a jiné dárky, které všem dětem
udělaly velkou radost.

Zdeněk Vlk


