ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2016/2017
Vánoční 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Pololetní 3. února 2017
Jarní 27. února – 5. března 2017
Velikonoční 13. – 14. dubna 2017
Hlavní 1. července – 1. září 2017
Mgr. Jitka Zíková
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Zatímco některé děti z 1. stupně se jely ekologicky vzdělávat do Sluňákova, my, co jsme zůstali ve škole, jsme také nezaháleli. Vydali
jsme se do Studánky, což je ekologické centrum sídlící v Uničově. Již několikrát jsme se zúčastnili akcí pořádaných touto organizací
a vždy jsme byli spokojeni. Tentokrát nesl program název „Rybičky, pojďte do vodičky!“ Jak už samotný název říká, náplní programu
bylo seznámení s rostlinami a hlavně živočichy žijícími ve sladkovodních vodách a jejich nejbližším okolí. Součástí byly také ukázky
různých vodních živočichů. Nejvíce nás zaujaly larvy bezobratlých živočichů žijících ve vodě, které jsme mohli pozorovat mikroskopem. Žáci rozdělení do družstev si připomněli koloběh vody v přírodě, poznávali vodní živočichy a dozvěděli se, čím se živí. Na
závěr si děti zahrály hru o životě v rybníce, která prověřila jejich získané znalosti. Cestou na autobus jsme se ještě stihli vyfotit s T.
G. Masarykem, tedy s jeho bystou stojící na náměstí.
Mgr. Jarmila Smyčková

V
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „BAREVNÝ PODZIM 2016“, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem
bylo do soutěže přihlášeno 270 výtvarných prací + 7 kolektivních z celého Uničovska. Vyhodnoceno a odměněno bylo 31 prací jednotlivců a 4 kolektivní. Mezi nimi byly vybrány i obrázky našich dětí, a to: Lucinky Kozákové a Dorotky Smyčkové (2. tř.), Barunky
Musilové (4. tř.), Zdeničky Janků (6. tř.), Anežky Petrové (8. tř.) a skupinová práce žáků 5. třídy. Do soutěže se zapojila i školní
družina, kde byl vybrán obrázek Andrejky Malé. Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová
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V pátek 14. října jsme vyrazili za mrazivého počasí na jízdních kolech do Šumvaldu
na výlov rybníka. Víte, že tomuto rybníku
se říká i Hrubý rybník u Oskavy a slouží
především k chovu ryb? Někteří z nás ještě
výlov neviděli a to bylo impulsem vyrazit
na poznávací přírodovědnou exkurzi. Tolik
ryb jsme pohromadě snad nespatřili. Nejvíce
bylo uloveno kaprů, dále chytili rybáři líny,
amury a tolstolobiky. Prý letos ulovili i čtyři sumce albíny, největší vážil 36 kilogramů.
Samozřejmě jsme ochutnali rybí speciality,
prohlédli si stánky, nakoupili dobrůtky a vyrazili zpátky do školy.
Mgr. A. Rusínová a 6. třída
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Jako každý rok v pondělí zájemci z řad žáků naší školy navštěvují zájmový kroužek Florbal. V letošním roce je obrovský zájem dětí
si zasportovat s hokejkou v ruce. Z I. stupně navštěvuje kroužek 21 žáčků, z toho 4 dívky a z II. stupně dokonce 22 žáků, z toho 7
dívek. Aby naše sportování děti bavilo, přihlašuji je na turnaje pořádané státními organizacemi, účastníme se přátelských turnajů
pořádané okolními školami a dva pořádáme i my.
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Letošní turnaje a naše úspěchy:
30. 9. Přátelský turnaj v Dlouhé Loučce pro 3.-4. třídu – obsadili
jsme 3. místo;
7. 11. Okresní postupové kolo v Olomouci pro dívky 6.-7. tříd pořádané ASŠK – umístily jsme se na 4. místě;
10. 11. Oblastní postupové kolo v Medlově pro chlapce 6.-7. tříd
pořádané ASŠK – získali jsme 3. místo;
22. 11. Pohár základní škol pro I. stupeň pořádané v Libině Českým
ﬂorbalem – obsadili jsme 3. místo.
Co nás ještě v roce 2016 čeká: Vánoční turnaj pro žáky II. stupně, Přátelské ﬂorbalové dopoledne ve Sportovní hale Medlov 10. prosince pro
všechny ﬂorbalisty naší školy a přihlášené zájemce z okolních škol.
Mgr. A. Rusínová
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Pětice žáků 5. třídy se zúčastnila vědomostně - dovednostní soutěže, kterou
pořádalo Gymnázium PORG v Ostravě. Žáky čekal test ze všeobecného přehledu, ze znalostí z matematiky a z českého jazyka a ze zručnostní aktivity
– z vyšívání.
Tohoto v pořadí pátého ročníku se celkově zúčastnilo 193 dětí ze 40 škol
z různých koutů Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Naši žáci si vedli velmi dobře, družstvo se umístilo na 22. – 23. místě. Z pětice našich žáků
se nejvíce dařilo Jiřímu Pechovi (26. místo), dále získala Lucie Jurášová 85.
místo, Eva Antesová 96. místo, Lukáš Krejzlík 161. místo a Matěj Smyčka
171. místo. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme hodně
dalších úspěchů ve školním roce 2016/2017.
Také bych chtěla poděkovat Ing. Janu Zahradníčkovi, který nám zajistil odvoz dětí do Ostravy.
Hana Labonková
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Ve středu 16. listopadu vyjeli žáci šesté, sedmé a deváté třídy podpořit své spolužáky na pěveckou soutěž Carusošou, pořádanou
již 18. rokem DDM Vila
Tereza v Uničově. Naši
školu reprezentovali páťačka Vendula Kuchařová
s lidovou písní Na našem
dvoře a šesťák Lukáš Lacko s písní Cesta od skupiny
Kryštof a Tomáše Kluse.
V uničovském kině skončili ti nejlepší ze 112 účastníků uničovských a okolních
základních škol, soutěžili
v kategoriích pro první stupeň, druhý stupeň a poslední byla kategorie skupin,
v níž jsme zastoupení neměli. Vendulka Kuchařová získala ve své kategorii čestné uznání, Lukáš Lacko mezi pěticí druhostupňařů
ovšem vybojoval první místo! Ze srdce mu všichni gratulujeme a přejeme mu ještě mnoho dalších úspěchů nejen v pěveckých
soutěžích.
Neměli bychom zapomenout poděkovat paní učitelce Barboře Vankové
za to, že vede odmalička
děti k hudbě, dále Jarmile
Smyčkové a Haně Labonkové za přípravu žáků na
pěveckou soutěž a paní
učitelce Labonkové ještě
jednou, a to za zprostředkování tohoto kulturního
zážitku. Děkujeme!
Mgr. Jitka Zíková
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