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Přehled prázdnin ve školním roce 2014/2015
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

27.10. a 29.10. 2014
22.12.2014 – 2.1.2015
30.1.2015
9.2. – 15. 2. 2015
2.4. – 3.4. 2015
1.7. – 31.8. 2015
Mgr. Jitka Zíková

Veřejná sbírka
Každým rokem se naše škola zúčastňuje veřejné sbírky pro občanské sdružení
CPK-CHRPA ve vesnici Rokytno u Pardubic. Tato organizace se zabývá
výcvikem koní terapeutů pro zdravotní ústavy a léčebny v celé ČR. Jízdou na
koni se léčí různé zdravotní problémy pacientů, říká se tomu
HIPOREHABILITACE. Ve školním roce 2012-13 si kupovali žáci bludiště
s koňmi a vybrali jsme tehdy 500 Kč, v roce 2013-14 si děti kupovaly motanice s informacemi
o koních a získali jsme částku 550 Kč. CPK-CHRPA děkuje všem dárcům.
Mgr. Andrea Rusínová

Filmové představení
Vzhledem k přerušení dodávky elektřiny dne 17. září 2014 měli naši žáci možnost shlédnout
v uničovském kině krásnou pohádku Tajemství staré bambitky. Většina z návštěvníků již měla
možnost vidět ji v televizi, ale nezaměnitelná atmosféra kina je opakovaně vtáhla do děje, někteří
dokonce zpívali známé melodie spolu s hlavními hrdiny. Všechny děti zcela jistě uvítaly tuto
změnu ve vyučování, stejně jako další středu 24. září, kdy měly „ředitelské volno“.
Mgr. Jitka Zíková

Povídání o bajkách a pohádkách
V pátek 26. září vyrazila 6. třída na jízdních kolech do Městské knihovny v Uničově. Zde je
přivítala paní Irena Ochránková, která zároveň vedla povídání o knížkách a jejich autorech. Žáci si
vyslechli vyprávění o bajkách a pohádkách. Zasmáli se především u moderních pohádek
napsaných například J. Žáčkem. Přednáška byla poutavá, poučná a určitě se spousta žáků do
knihovny vrátí pro zajímavé knížky i mimo vyučování.
Mgr. Andrea Rusínová

Zájmový kroužek FLORBAL
Od pondělí 22. září začal opět fungovat zájmový kroužek FLORBAL.
Do mladší kategorie se přihlásilo 24 dětí z I. stupně a do starší kategorie 13
žáků. Děti se zde naučí základy florbalu, tj.: přihrávky, střelbu na branku,
útočné a obranné systémy hry. Především si zaběhají, zapotí a vybijí
přebytečnou energii. Během roku se zúčastní předvánočních turnajů s žáky
okolních škol. Starší žáky čeká v listopadu soutěž s ASŠK pro 6. a 7. tř.
v Medlově, pro 8. a 9. tř. v Uničově, v prosinci turnaj s DDM v Medlově, dívky odehrají zápasy
v červnu v Libině. Žáci I. stupně odehrají v prosinci turnaj s DDM v Medlově, v červnu v Libině.
Mgr. Andrea Rusínová

Okresní kolo v atletickém čtyřboji v Olomouci
Ve středu
1. října se
v Olomouci na atletickém
stadionu Lokomotiva konal
atletický čtyřboj. Vyrazili
jsme ráno v sedm hodin
autobusem.
Bylo
pod
mrakem, a čím více jsme se
blížili k Olomouci, začínalo
více pršet. Děti se těšily, že
místo
závodů
půjdeme
brouzdat městem. K našemu
údivu všechny školy na
Lokomotivu dorazily a byly
připraveny k soutěžím.
Naši školu reprezentovaly tři kategorie. Mladší dívky ve složení a umístění:
32. Anežka Petrová 902 b, 52. Markéta Navrátilová 473 b, 53. Michaela Kačalová 470 b,
54. Adéla Petrovská 366 b. Starší dívky: 42. Eliška Kruková 1018 b, 47. Marie Tomanová
934 b, 50. Barbora Putnová 888 b, 57. Hana Budařová 673 b, 58. Simona Rolandová 671 b.
Starší chlapci: 35. Radek Tesař 1160 b, 46. Josef Semeňák 962 b, 49. Radek Kuraj 913 b,
Jan Schulz a Martin Škabraha.
Všichni závodníci soutěžili v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem a starší
kategorie jak v hodu kriketovým míčkem, tak i ve vrhu koulí, všechny kategorie se půlily
ve skoku do výšky a ve skoku do dálky s rozběhem. Na závěr se konaly běhy na 600 m –
mladší dívky, 800 m – starší dívky, 1000 m – starší chlapci. I přes špatné počasí závodnici
zabojovali a přes drobná zranění – kolena, kotníky, záda a hlavně mokrá trička a ponožky zvládli závod na výbornou. Patří jim velké díky za reprezentaci školy a překonání sama
sebe.
Mgr. Andrea Rusínová

