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Školní rok končí dne 26. června 2015.
Na 29. a 30. června udělil pan ředitel žákům tzv. ředitelské volno.
Mgr. Jitka Zíková

Sbírka víček pro Lukáška
Na základě sbírky s názvem "Víčka pro Lukáška"
se 1., 3. a 4. třída rozhodla pomoci nemocnému
Lukáškovi z Olomouce, který trpí dětskou mozkovou
obrnou. Lukášek má mnoho snů - ten největší sen "být
zdráv" mu nikdo z nás nedokáže splnit, ale hned to druhé
přání se mu díky sbírce víček od PET lahví splnit může.
Jedná se o elektrický vozík a auto speciálně upravené pro
tento vozík, aby mohl cestovat jako ostatní děti. Díky
sbírce tak můžeme trošku přispět Lukáškovi k lepšímu
životu. Doufáme, že se podaří získat alespoň část peněz
na splnění jeho snu. Děkujeme všem nadšeným sběračům,
kteří přinesli několik kusů i několik kilogramů. Sbírejte
dál, škoda každého víčka, které skončí v odpadkovém
koši, když máme možnost využít víčka mnohem lépe!

Mgr. Jarmila Smyčková

Plavecká soutěž s Čerlinkou
Den vody slaví firma Čerlinka sportovně. Dospělí hrají
volejbal a děti z I. stupně ZŠ závodí v plavání. 20. března jsme
na tento závod přijeli na ZŠ Vítěznou Litovel zabojovat o co
nejlepší umístění s dalšími šesti školami. Závodili žáci od 3. do
5. třídy. Každý plavec si měl zvolit svůj nejrychlejší styl
plavání. Za 3. třídu nás
reprezentovala
Lucie
Jurášová, umístila se na
krásném 4. místě z 15
závodníků a Matěj Smyčka
(11.). Za 4. třídu Adam Mako (9.), Michal Toman (10.), Jana
Bittnerová (12.). Za 5. třídu Lucie Škabrahová (10.). Dále za každou
školu byli vybráni 3 nejlepší závodníci do štafety, tentokrát každému
plavci byl přidělen styl – prsa, kraul, znak. Naše štafeta se umístila na
4. místě. První místo obsadila ZŠ Vítězná, která může pravidelně
trénovat. Děkujeme všem našim žákům za výbornou reprezentaci a těšíme se na další závody.

Plavecký výcvik
Předškoláci a žáčci z 1. - 3. třídy pravidelně jezdili do
Uničova na plavecký stadion
učit se a procvičovat plavecké
styly,
skoky
do
vody
a potápění. Pro 2. - 3. třídu je
toto plavání součástí povinné
školní výuky v rámci tělesné
výchovy. Každý plaváček po
10. lekci získal tzv. „Mokré
vysvědčení“ s hodnocením svých plaveckých dovedností.
Mgr. Andrea Rusínová

Velikonoce na hradě Šternberk
Poslední březnový pátek 27. 3., několik dnů před Velikonocemi,
si děti z 1., 3. a 4. třídy jely tyto jarní svátky připomenout
a dozvědět se i něco nového opět na hrad Šternberk. Přestože nám
počasí moc nepřálo, všichni jsme se na výlet těšili.
Na hradě už na nás čekala vyhřátá hodovní síň, ve které si děti
nejdříve cukrovou polevou nazdobily
velikonoční perníčky a z těsta poté
vyválely jidáše. Než se jidáše upekly,
byl čas prohlédnout si velikonočně
vyzdobené
místnosti
hradu.
Paní
kastelánka nám také poutavě povyprávěla
o známých i méně známých tradicích týkajících se jak Velikonoc, tak doby před
nimi. Při prohlídce jsme mohli obdivovat např. různě nazdobené kraslice, lákavě
vypadající perníčky, prostřené stoly, na kterých byla spousta velikonočních dobrot,
a v hradní kapli jsme také zhlédli menší křížovou cestu.
Pak už zbývalo jen nakoupit si nějaké suvenýry, sbalit vlastnoručně upečené
a nazdobené výrobky, rozloučit se s příjemným prostředím hradu a hurá domů užít si Velikonoce.
Mgr. Barbora Vanková

Kde nejraději čtete?

Výtvarná soutěž

Po úspěchu v loňském školním roce jsme se rozhodli
zase zkusit štěstí a opět jsme se zapojili do soutěže
pořádané nakladatelstvím Albatros. Tentokrát svá
převážně výtvarná, ale i literární dílka na téma „Kde
nejraději čtete?“ tvořili žáci 6. a 9. třídy. Vznikly jak
poutavé příběhy, tak i pěkné, zajímavé a mnohdy
i kreativní obrázky, přičemž někdo si např. rád čte
jen tak v posteli, jiný u krbových kamen či ve stáji
u svého oblíbeného koně anebo na pláži…
Do soutěže byly vybrány a odeslány čtyři práce,
jejichž autorkami jsou Adéla Petrovská a Markéta
Navrátilová (6. třída) a Ester Bittnerová a Iveta
Tempírová (9. třída). Bohužel musím již nyní
konstatovat, že tentokrát jsme nezískali žádnou
z cen. Nicméně doufám, že nás to neodradí a další
případné soutěže se rádi a s nadšením zúčastníme!
Mgr. Bc. Ilona Novotná

Žáci naší školy se opět zúčastnili výtvarné
soutěže, kterou pořádal DDM v Uničově.
Tentokrát pod názvem DEN ZEMĚ – „Život
v korunách stromů.“ Celkem bylo do soutěže
přihlášeno 96 výtvarných prací z celého
Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno
bylo 16 prací jednotlivců a 7 kolektivních. Ceny
za originální a nápaditou práci získali: Irena
Kotlárová (4. tř.), Tomáš Bittner (6. tř.),
kolektivní práce dětí 6. třídy (Petrovská Adéla,
Petrová Anežka, Kačalová Michaela, Ulmanová
Hana, Navrátilová Markéta) a kolektivní práce
žáků 8. třídy (Zemánek Petr, Semeňák Josef,
Kubilka Marek, Tomanová Marie, Podhradská
Sandra). Gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 v naší škole proběhla
soutěž malých recitátorů. Soutěže se zúčastnila
většina žáků z I. stupně, celkem 79 dětí, které se
snažily porotu okouzlit svými přednesy básniček.
Prvňáčci měli premiéru, ale svá vystoupení zvládli
velmi dobře. Starší děti nezůstaly pozadu, takže se
třídou ozýval po každém přednesu velký potlesk,
který byl pro každého pěknou odměnou. A nezůstalo
samozřejmě jen u potlesku. Vítězové jednotlivých
kategorií dostali za svá vítězství balíček sladkostí a
diplomy. Všichni recitátoři si pak mohli za svou snahu vychutnat sladký bonbón.
Výsledky:
I. kategorie (1. tř.) – 1. Tomanová Lucie, 2. Králová Lucie, 3. Jurek Silvestr
II. kategorie (2. + 3. tř.) – 1. Smyčková Tereza (2.tř.), 2. Cupal Lukáš (2.tř.),
3. Šotolová Tereza (3.tř.)
III. kategorie (4. + 5. tř.) – 1. Bittnerová Jana (4.tř.), 2. Lacko Lukáš (4.tř.),
3. Nesét Petr (5.tř.)

Mgr. Ivana Lachnitová

