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E-B
Dne 5.6.2019 proběhla na naší škole beseda na téma Kyberšikana
a Kybergrooming. Beseda s paní lektorkou z E-Bezpečí byla určena pro všechny žáky druhého stupně. Žáci se dozvěděli spoustu důležitých a potřebných informací ohledně nebezpečných jevů
spojených s používáním internetu a mobilních telefonů (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking). Přednášející na konkrétních případech ze života upozorňovala na situace, se kterými je
možné se při používání informačních a komunikačních technologií setkat. Chlapci a děvčata měli možnost s přednášející diskutovat, reagovali na její dotazy a bylo vidět, že pro ně beseda byla
nejen zajímavá, ale i obohacující. Na závěr jsme se dozvěděli to
nejdůležitější, a to, jak se v prostředí internetu chránit.
Bc. Jana Krátká

C
Ve středu 12. června proběhl na DDM v Uničově předvýběr do ﬁnálového kola pěvecké soutěže Carusošou. Jako obvykle se zde
utkali pěvci z uničovských škol, ze základních škol v Šumvaldě a v Troubelicích. Bylo jich skoro 80. Z naší školy se zúčastnilo
celkem šest děvčat a postupují čtvrťačky Anežka Kovářová (píseň Kdyby se v komnatách) a trojice Noemi Anna Smyčková, Dorota
Smyčková a Lucie Kozáková s písní Pink od Ilony Csákové. Gratuluji a přeji co nejvyšší umístění ve ﬁnálovém kole na podzim
v uničovském kině.
Mgr. Jitka Zíková
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Deváťáci a sedmáci využili Den otevřených dveří v TAGROSu Troubelice a vydali se podívat, kterak se dnes v družstvu pracuje, jak to tam vlastně vypadá a co všechno pracovníci zvládnou. Prohlédli
jsme si sklad jablek
a vyslechli přednášku o jejich správném
trhání a ukládání. Viděli jsme krávy i telátka, pár selátek, ale
i nové zemědělské
stroje. Žáky velmi
zaujala i práce pana
kováře. Celá exkurze
byla velmi vydařená a my jsme potom
vyšli na zpáteční tříkilometrovou pouť šťastní a nabití informacemi. Kdoví, kam naše žáky příští léta zavedou, třeba již nyní
potkali své budoucí kolegy.
Mgr. Jitka Zíková
Foto Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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Jednoho horkého červnového
dne se pátá třída vypravila na
svůj školní výlet
do historického
centra Prahy. Po
příjezdu do hlavního města jsme
se svezli metrem,
tramvají a také
lanovkou, která
nás vyvezla na
Petřín, kde stojí
známá rozhledna, která nám
poskytla krásný
výhled na stověžaté město. Jakmile
jsme vydýchali pohled z ptačí perspektivy, tak jsme se zasmáli sami
sobě v zrcadlovém bludišti. Potom
naše kroky směřovaly na Pražský hrad, do Valdštejnské zahrady a přes Karlův most

na Staroměstské náměstí. Na konci naší cesty nás trpělivě čekal svatý Václav na svém
koni na Václavském náměstí. Obtěžkaní
suvenýry a plni dojmů jsme dorazili šťastně
domů. Na náš společný výlet budeme určitě
dlouho vzpomínat!
Mgr. Jarmila Smyčková

D
Dne 17.6. jsme se vydali spolu s naší třídní
paní učitelkou Antesovou a paní asistentkou Kristovou na náš poslední třídní výlet
na této škole. Jeli jsme až na samotný konec
Olomouce, abychom si vyzkoušeli trochu
adrenalinu ve hře paintball. Stříleli jsme po
sobě ze super zbraní, které měly jako náboj
kuličky s barvou. Měli jsme jisté obavy z bolesti, ale nakonec to nebylo tak strašné. Na
památku máme i nějaké ty modřiny. Všichni
jsme si to moc užili a celý výlet jsme zakončili vydatným obědem v McDonald´s nebo
KFC v Šantovce.
Lucka Škabrahová a Zuzana Jonášová, 9. třída

