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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Hlavní prázdniny

-

od 30.06. do 29.08.2014
Mgr. Jitka Zíková

Úspěch na přijímacích zkouškách
Minulý měsíc byl pro naše žáky deváté třídy velice důležitý. V úterý 22. 4. a ve
středu 23. 4. 2014 se konaly přijímací zkoušky na střední školy, kterých se zúčastnilo 7
žáků z deseti. Všichni úspěšně absolvovali písemné nebo ústní zkoušky a byli přijati ke
studiu na vytoužené škole. Ostatní žáci byli přijati bez zkoušek na základě prospěchu
z předešlého a letošního školního roku.
Úspěšné byly i dvě žákyně z pátého ročníku, které zvládly testy a chtějí pokračovat
ve studiu na osmiletém gymnáziu.
Přejeme všem budoucím „studentům“ šťastný start, hodně nových zážitků a hlavně
úspěchů v další etapě života.
Mgr. Hana Heinzová (výchovná poradkyně)

Recitační soutěž
Jak už se stalo v naší základní škole
tradicí, i letos se uskutečnila pro žáky
1. stupně recitační soutěž. Mottem tohoto
ročníku se stal citát Jiřího Suchého:
Trocha poezie nikoho nezabije!
Většina dětí si básničky vybrala sama
nebo s pomocí rodičů. Soutěžily i dvě
dívenky, které si své básně samy napsaly,
k čemuž přihlížela i porota. Mnoho
„básníků“ si také vymyslelo a připravilo
originální rekvizity (obrázky, plyšové
hračky, kloboučky, kytičky,…), které
tematicky ladily k jejich básním.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích podle tříd a umístili se takto:
1. třída:
1. Michal Kyncl, 2. Tereza Smyčková, 3. Marek Malíšek
2. a 3. třída:
1. Lukáš Krejzlík, 2. Jana Bittnerová, 3. Patrik Máčala
4. a 5. třída:
1. Klára Smyčková, 2. Michaela Trundová, 3. Zuzana Jonášová
Porota neměla hodnocení vůbec jednoduché, protože všechny děti se na soutěž pilně
připravovaly a velmi se snažily básně co nejlépe přednést. Všechny proto chválíme
a do dalšího ročníku přejeme mnoho pěkných básní.
Mgr. Iveta Janáčková

Beseda v knihovně
Ve středu 7. května 2014 navštívili třeťáci Městskou knihovnu v Uničově. Většina
dětí už patří mezi zdatné čtenáře. V letošním roce mají zaveden kromě sešitu čtení
i čtenářský deník, do kterého se učí zapisovat některé přečtené knihy. A také právě proto
jsme se rozhodli společně pobesedovat o knihách přímo v městské knihovně.
Paní knihovnice měla pro děti připraveny různé knihy, třeba knihu nejmenší, největší,
nejtlustší, nejstarší, knihu kouzel, básní, leporelo, knihy s 3D brýlemi a spoustu jiných.
Také si spolu povídali o knize pro děti týkající se Uničova „Tramvaj plná strašidel“
od spisovatelky Petry Braunové. Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací
týkajících se nejen knih, ale také chodu městské knihovny a práce knihovníků. Děti
si mohly tipnout, kolik knih je v celé knihovně nebo jen v její dětské části. Seznámily
se s principem řazení knih v knihovnách a celou dětskou část knihovny si prošly a nahlédly
do knih, které je zaujaly. Na závěr besedy si kromě pochvaly a malé sladkosti mohly vzít
přihlášku. A byl o ni opravdu zájem. Dokonce si někteří třeťáci už zamlouvali knihy, které
si přijedou vypůjčit.
Exkurzi jsme, mohlo by se říct, tedy zakončili v duchu výroku Victora Huga:
„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů“.
Mgr. Barbora Vanková

Zelená stezka 2014
I v letošním roce jsme se zúčastnili
přírodovědné soutěže ZELENÁ STEZKA
pořádanou DDM Litovel.
Naši školu
reprezentovala
dvě
družstva
složená
ze starších žáků II. stupně. První družstvo
vytvořili žáci ze 7. a 8. třídy – M. Tomanová,
V. Bittner, E. Bittnerová, S. Rolandová,
P. Zemánek, E. Kruková, druhé družstvo žáci
9. třídy - E. Navrátilová, A. Hamplová,
J. Škabraha, V. Konrád, N. Valentová a
K. Heinzová. Soutěžilo se na myslivecké
chatě
DOUBRAVCE.
Žáci
postupně
procházeli osmi stanovišti, na nichž řešili
otázky z oblasti ekologie a ochrany přírody,
meteorologie,
astronomie,
zoologie
a botaniky. Družstvo z 9. třídy obsadilo
pěkné čtvrté místo, družstvo ze 7. + 8. třídy
se za dosažené výsledky umístilo na šestém
místě.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Termíny a cíle školních výletů ve školním roce 2013/2014
2. a 3. třída: 12. června Bradlo.
1., 4., 5. třída: 18. června Galaxie Zlín, ZOO Lešná Zlín.
6., 7. a 8. třída: 24. června ZOO Brno.
9. třída: 23. června Zadní Újezd, 24. června Olomouc.

Mgr. Jitka Zíková

