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Informace k provozu školy

Úřední hodiny ve škole během hlavních prázdnin: pondělí  9 – 11 hodin

Pro informace lze využít: telefon 573 503 140
email kancelar@3zshol.cz
web www.3zshol.cz

Začátek nového školního roku: pondělí 7. září 2015

Ve školním roce 2014/2015 bude provoz školní družiny probíhat v 6-ti odděleních:
     ranní  6 -8 hodin, odpolední  11.30 – 17.00 hodin za školné 130,- Kč měsíčně

Informace školní jídelny pro stávající strávníky 

Přeplatky na stravném za školní rok 2014/2015 se budou vracet všem strávníkům, kteří ukončili 
stravování a vrátili magnetické čipy, po 15. červenci 2015 na běžný účet, ze kterého se 
provádělo inkaso. 

Všem ostatním, kterým zůstává čip se má za to, že budou pokračovat ve stravování 
v příštím školním roce. Přeplatky by se vracely jen na vlastní žádost rodičů taktéž po 
15. červenci. V ostatních případech se přesouvají do dalšího školního roku a 18. srpna 
2015, kdy budeme provádět inkaso na září, se přeplatek za červen odečte. Zůstatky si 
může každý strávník zjistit na internetové adrese: www.3zshol.cz, odkaz „Školní 
jídelna“ a „Objednání obědů“. Částka přeplatku je uvedena jako „kredit“. Také je 
možné telefonicky kontaktovat vedoucí ŠJ a tuto částku si ověřit, případně požádat o 
výpis stravování za školní rok.

Září 2015 má 21 pracovních dnů, inkasovaná částka bude činit bez přeplatku 483,-- Kč 
(kategorie 7-10 let).  

Cena stravného pro žáky:
       7 – 10 let:  23,-- Kč        11 – 14 let:   25,-- Kč      15 a více let:  27,-- Kč 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného 
věku. Telefon na vedoucí školní jídelny: 573 503 159, 739 445 089.  (V červenci čerpá ŠJ 
dovolenou)

Všem žákům, zaměstnancům školy a také rodičům přejeme příjemné 
prožití prázdnin.

Ředitelství školy
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     Je 23. června, skončilo závěrečné opakování, děti se vrátily z výletů a exkurzí, odevzdaly 
učebnice. Pedagogická rada uzavřela hodnocení výchovně vzdělávacího procesu, je napsáno 
vysvědčení, kterým je zhodnocena školní práce. Začíná ředitelské volno a po něm konečně 
vytoužené prázdniny.
     Každoročně se v závěru školního roku zamýšlíme nad dosaženými výsledky, společně 
hodnotíme vytyčené cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout. 
     Jaký tedy byl tento školní rok? 
    Z našeho pohledu velmi krátký, dá se říci, že poměrně úspěšný a v mnoha školních aktivitách 
určitě mimořádný. V letošním školním roce navštěvovalo školu 527 žáků, kteří byli vyučováni 
ve 23 třídách pod vedením 32 pedagogických pracovníků, 6 vychovatelek školní družiny a 4 
asistentek pedagoga. Příznivé pracovní prostředí ve škole vytvářelo pro žáky také 20 správních 
zaměstnanců. Po celý školní rok se pedagogičtí pracovníci snažili zajišťovat kvalitní výuku 
všech předmětů, vštěpovat žákům vědomosti, znalosti a pro život důležité dovednosti. O kvalitě 
výchovně vzdělávací práce svědčí umístění žáků v soutěžích a olympiádách. Žáci naší školy se 
zúčastnili téměř všech vyhlašovaných olympiád a soutěží, v nichž dosahovali předních umístění. 
Úspěšné byly také výsledky přijímacího řízení na střední školy. Přehled naleznete na stránkách 
časopisu. Celý školní rok provázela řada aktivit, kterými žáci prezentovali výsledky své práce. 
     Tradičně zdařilé byly koncerty dětského pěveckého sboru Plamínek, který získal v krajské 
soutěži „Zlaté pásmo“. Ocenění  získali naši zpěváci a paní sbormistryně také na 
celorepublikové přehlídce dětských školních pěveckých sborů v Uničově. 
Úspěšné a vyhledávané byly sportovní, vzdělávací a zábavné akce, které pořádala školní 

družina. 
     K doplnění vzdělání žáci navštěvovali výchovné koncerty a divadelní představení ve Zlíně. 
V průběhu školního roku byly organizovány exkurze. S ohlasem se setkala dějepisná exkurze do 
Vídně. Velmi úspěšný byl ozdravný pobyt žáků v Chorvatsku.  Vydařil se nám také několikrát 
odkládaný lyžařský a snowboardový kurz. Poučná byla exkurze v ZOO Lešná.
Velmi dobře se rozvíjela spolupráce 1. tříd s dětmi z MŠ Sluníčko a tradičně zdařilá je 
spolupráce se střediskem volnočasových aktivit TYMY. 
     Ve škole pracovaly pod vedením pedagogických pracovníků zájmové a doučovací kroužky, 
rozšířili jsme také nabídku nepovinných předmětů. Žákům jsme nabídli řadu zajímavých a 
poučných besed, které se týkaly prevence rizikového chování. Velmi přínosný byl projektový 
den s názvem „Hravě a zdravě“ a samozřejmě předmětové besedy, které vycházely 
z praktického života. 
     V průběhu školního roku se nám podařilo zapojit také do mnoha důležitých projektů, které 
jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu a obohacují naše vědomosti. Největší novinkou je 
zapojení do projektu MŠMT, který řeší čtenářskou gramotnost a jazykové vzdělávání. Jsme 
úspěšní také v ekologickém projektu „Recyklohraní“. 
     Velkou pozornost jsme v průběhu roku věnovali zlepšování prostředí školy, tříd, pracoven a 
jejich estetické výzdobě.   Od měsíce května se škola proměnila na staveniště – mimo zateplení 
celé budovy se budou také vyměňovat okna a stropy ve 2. patře pavilonu B. Stavební práce by 
měly být dokončeny do konce srpna. Pevně věříme, že se těmito úpravami zlepší tepelný 
komfort v celém areálu školy.
     Řada žáků se během roku za pomoci rodičů zapojila do sběrových aktivit – jedná se o sběr 
šípků, kaštanů, pomerančové kůry a starého papíru. Za tyto aktivity přijměte poděkování. 
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     Za úspěšnou reprezentaci školy, za práci pro třídu a kamarádskou pomoc a také za chování 
byli žáci 2. až 4. ročníku odměněni v závěru školního roku knihou. Žáci 5. až 9. ročníku byly 
odměněni peněžní poukázkou k odběru zboží dle vlastního výběru.
     Koncem školního roku byla jmenována Rada rodičů, která v novém složení začne pracovat 
v následujícím školním roce. Uskutečnily se také doplňující volby do Školské rady, která se 
podílí na chodu školy.
     Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem pedagogickým pracovníkům za 
náročnou práci, kterou odvádějí při výchovně vzdělávacím procesu. Moje poděkování patří také 
všem správním zaměstnancům a pracovnicím školní jídelny, kteří se společně podíleli na 
bezproblémovém zabezpečování provozu školy. Poděkování patří zřizovateli školy a všem 
partnerům a sponzorům, kteří se školou v průběhu školního roku spolupracovali. 
Děkuji také všem rodičům, Radě rodičů a Školské radě za pomoc při řešení jednotlivých úkolů. 
     Žákům, rodičům a zaměstnancům školy přeji pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou plnou 
sluníčka, jedinečných zážitků a především odpočinku.

    Po 37 letech působení ve školství – ať již jako vychovatelka, učitelka, třídní učitelka, 
výchovný poradce, zástupce ředitelky a ředitelka školy – jsem se rozhodla ukončit svoji aktivní 
činnost. Od 1. srpna nastoupí na mé místo pan Mgr. Ivo Junášek, který vyhrál konkurz a na 
konci května byl do funkce ředitele 3. Základní školy jmenován Radou města Holešova.
   Odcházím s dobrým pocitem, s mnoha zážitky a s pěknými vzpomínkami na dobu strávenou 
ve škole. Novému panu řediteli, všem pracovníkům školy, žákům i jejich rodičům přeji hodně 
úspěchů do další společné práce.

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy 

Hurá prázdniny!
     Tak už je to tady! Venku začíná vonět léto a prázdniny se nezadržitelně blíží. Děti se už 
nemohou dočkat posledního školního dne a naopak rodiče se těší, až půjdou jejich děti opět do 
školy. Prázdniny nejsou totiž jenom radosti, ale i starosti. Rodiče musí zařídit hlídání, tábory, 
víkendovky a také společnou dovolenou s dětmi. Prostě chtějí, aby si to děti co nejvíce užily, 
poznaly nové kamarády, naplnily volný čas hrou, zábavou a povolí jim i lenošení, na které není 
přes školní rok čas. Proto přeji všem rodičům dostatek 
energie při zařizování náplně prázdninových dnů a dětem 
mnoho krásných zážitků a třeba i nové kamarády. 

     Jménem Rady rodičů bych chtěl poděkovat paní 
ředitelce Mgr. Heryánové, za vedení školy a spolupráci s 
rodiči. Učitelkám a učitelům bych chtěl poděkovat za 
jejich trpělivost s našimi dětmi. Kuchařkám děkuji za 
starostlivost o naplnění bříšek našich dětí. Všem ostatním 
zaměstnancům školy děkuji za vzornou práci. Všem 
přeji, aby si přes prázdniny odpočinuli a načerpali síly do 
dalšího školního roku.

Za radu rodičů Miroslav Koumar
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V úterý 5. května 2015 se konala v rámci Evropského týdne mládeže debata na téma 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ A BRIGÁDY MLADÝCH LIDÍ. Na této akci se vybraní žáci 9. tříd z 3. ZŠ 
Holešov setkali v TYMY centru se zajímavými hosty.

Program obsahoval dvě části. V první části jsme ve skupinkách zpracovávali své 
myšlenky, nápady a tvořili otázky. Radil nám zkušený bývalý „parlamenťák“ Kuba a 
moderátor celé akce Honza. Druhá část probíhala už i s hosty. Přišel pan starosta 
s dalšími lidmi, kteří mají na starosti městské brigády. Celou dobu jsme je 
bombardovali svými nápady a otázkami. Pan starosta si dělal poznámky, takže 
doufáme, že se naše nápady někde zrealizují. 

Na této akci byli všichni příjemní, ochotní a určitě byla pro nás přínosem. Každý si 
odnesl spoustu informací o brigádách a zkušenosti, jak slušně diskutovat.

                                                 Za deváťáky Veronika Ivánková a Adriana Hendrychová 
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Žáci osmých tříd navštívili v 
květnu Úřad práce v Kroměříži. 

Bylo zde pro ně připraveno 
povídání o volbě vhodného 
povolání. Žáci si na počítači udělali 
test, kterým zjistili, jaké povolání 
je pro ně nejvhodnější. Potom si z 
nabídek desítek středních škol v 
okrese Kroměříž mohli vyhledat 
odpovídající střední školu nebo 
odborné učiliště. 

Pro žáky osmých tříd byla beseda 
jistě přínosná, vždyť v příštím 
školním roce je čeká těžké 
rozhodnutí, kterým mohou 
ovlivnit celý svůj život. 

Mgr. Alena Maťová, třídní učitelka 
8.A
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Milí příznivci sborového zpívání. Prostřednictvím tohoto článku se s vámi chceme 
podělit o radost z báječně prožitého víkendu. Vše začalo na krajské soutěži dětských 
pěveckých sborů v Chropyni. Zde jsme si my, DPS Plamínek ze 3. ZŠ v Holešově, 
vyzpívali zlaté pásmo. A k naší velké radosti jsme současně získali i postup na 25. 
celostátní přehlídku školních pěveckých sborů, konanou poslední květnový víkend 
v Uničově. 

Celostátní přehlídka je každoroční setkání vítězů krajských přehlídek a je velkým 
vyznamenáním být vybrán porotou k její účasti. DPS Plamínek se může pochlubit, že 
se mu této cti dostalo již počtvrté (2007, 2010, 2012, 2015).

Víkend v Uničově nabídl celou řadu 
akcí. Ať již to byla krátká vystoupení 
všech 14 sborů, slavnostní koncert, 
tradiční zpívání společných písní na 
náměstí za doprovodu dechové hudby, 
večerní galakoncert s předáním 
ocenění, odměna pro zpěváky v podobě 
diskotéky či semináře pro sbormistry 
s odbornou porotou. 

Protože rádi navštěvujeme nová místa, 
rozšířili jsme si program pobytu o 
prohlídku šatlavy v muzeu vězeňství 
v Uničově a návštěvu Pradědovy galerie 
v Jiříkově.

Domů jsme se vraceli spokojení. 
S pocitem, že jsme dobře reprezentovali 
Zlínský kraj, neboť jsme od poroty 
získali ocenění za provedení písní Petra 
Ebena, tvořivou a hudebně 
přesvědčivou práci s dětmi. Všichni jsme 
domů přijeli plni dojmů a zážitků, my 
sbormistryně také s velkou inspirací a 
chutí do další práce.

Děkujeme za podporu rodičům, vedení školy a všem našim příznivcům.
Další podrobnosti, fotografie a videa na stránkách sboru: 
http://www.plaminekholesov.websnadno.cz/

sbormistryně  DPS Plamínek
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Poslední víkendovka v tomto školním roce!

15. - 17. 5. 2015 ožila škola naposledy víkendovkou pro naše žáky. Po holešovském 

gymnáziu, kde se nám posledně moc líbilo, jsme se tentokrát podívali do Policejní 

školy Holešov. Na děti tu čekal bezva program: ukázka výcviku policejních psů, 

střelba, jízda v policejním autě či návštěva učebny pořádkové policie, kde se vyučují 

modelové situace.  

Ráda bych touto cestou 

vyjádřila velké poděkování 

panu řediteli školy Plk. 

Ing. Janu Dvořákovi za to, 

že nás ve škole vlídně 

přijali a připravili pro nás 

tolik zajímavých aktivit. 

Kromě této atraktivní 

exkurze jsme si jako vždy 

pohráli, vyběhali se a 

vyřádili ve škole i venku 

na hřišti. 

Škola už pomalu končí, 

blíží se vytoužené 

prázdniny, tak všem 

přejeme krásné léto -  a 

když se neuvidíme na 

některém z táborů, tak 

v novém školním roce 

určitě na další víkendovce 

NA SHLEDANOU!

Bc. Iveta Dvořáková a tým instruktorů a vedoucích víkendových aktivit pro děti
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3. Základní škola v Holešově je od roku 1993 
zapojena do mezinárodního projektu „Škola 
podporující zdraví“, který se pravidelně po třech 
letech inovuje. 

V letošním školním roce jsme od září své 
působení rozšířili o účast v projektu Zdravě do 
života. Naši pedagogové se účastnili několika 
seminářů na téma Zdravá školní jídelna, Zdravý 
pohyb a relaxace, Bezpečně na ulici, Zdravá 
školní zahrada, Prevence rizikových návyků a 
další důležitá témata. 

Pomyslným vrcholem celého našeho snažení 
byl Projektový den – Bezpečně a zdravě do 
života. Ve spolupráci s organizací Platforma 
pro aplikace, výzkum a inovace, která se podílí 
na materiálním zajištění projektu, jsme 
společně tento den realizovali v pátek 5. června 
2015.

Projektového dne se účastnilo 16 tříd 1. i 2. 
stupně – každá s různorodou náplní. 
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Někteří podnikli vycházku do města v části nazvané „Chodím, tedy žiji“, jiní si 
vyzkoušeli pod vedením odborného lektora Nordic walking – chůzi s holemi. Mladší děti 
měly připraveno logopedické dopoledne, cvičení s motorickými padáky či s overbally a 
obručemi.

                                                                                                                      
Žáci 1. i 2. stupně se postupně vystřídali také u zajímavých pomůcek – Skelet Smoker 
(sběrač dehtu) a Kouřící Sue (model miminka v těle těhotné kouřící matky). Velký 
úspěch měla také část „Opilý a zmatený“. Bylo zajímavé sledovat, jak se děti snaží s 
„kouzelnými brýlemi“ na nose srazit pár kuželek, projít se po rovné čáře, řídit autíčko či 
překročit pár krabic. Tyto brýle totiž způsobují rozostřené vidění jako u opilého člověka.  

Projekt se týkal také ergonomie a  hygieny. „Dětem jsme na ruce nanesli fluorescenční 
prach a pak jsme je poslali, aby si ruce umyly. Poté jsme umytí zkontrolovali pod UV 
lampou a bylo názorně vidět, jak jsou nebo nejsou při umývání rukou důslední.“

Všichni kolegové, kteří se do projektu zapojili a pro děti připravili zajímavé aktivity, si 
zaslouží poděkování za zodpovědnou a tvůrčí přípravu. Poznatky předané touto 
zajímavou formou si děti jistě budou lépe pamatovat. 

Mgr. Gabriela Kovářová, zástupkyně ředitelky
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1.D a 2.B na Pirátské plavbě
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Nakreslili žáci 2.A
V.šikulová, N.Šimková, K.Ševelová, K.Kopečná, D.Spáčil, J.Daněk, J.Marčík, M.Mišelnický

KOS
    Adam Kubálek 4.A

Hej, ty, kosáku,
co to máš v zobáku?
On na mě kouká,
snědl jenom brouka.

Já jsem ještě malý
a až povyrostu,
pochutnám si na kompostu.
Až poletím do Stromovky,
roztáhnu si tam krovky.

BLEŠKA
Veronika  Dočkalová 4.A

Počkej na mě, ježku,
máš v kožichu blešku.
Nejsi taxík, nechoď líně,
máš pasažéra na bodlině.

Je jako olympijský skokan,
ale skáče vysoko jako klokan.
Najednou se mi zastavil dech,
vždyť ty nejsi ježek, ale pytel 
blech!

TRUHLA
Viktorie Podhajská 4.A

Na naší hůře, tuhle,
vidím něco na zaprášené truhle.
Já mám tuze dobře vyvinutý 
sluch a tu slyším, že je tady 
nějaký duch.

Najednou slyším z truhly huhly, 
huhly,
Už ho vidím! Duch právě leze z té 
truhly.
Rychle! Seberu ze země klíč,
zavřu, zamknu a peláším honem 
pryč!

14

Ve třídě 2.C je spousta mladých chovatelů.

O které domácí mazlíčky děti pečují?

Filípek má doma exotické brouky rodu Pachnoda.

Beátka pečuje o křečka Miu a Nelinka Z. o křečka Křendu.

Lucinka Z. se stará o yorkšíra Bellu a několik koťátek.

Štěpánka se stará o andulky a pejska Arču, Nelinka R. má 

doma kokršpaněla Verču. S pejskem Baddym si rád hraje 

Kevin. O pejska se stará i Honzík. Verunka D. pečuje o 

kočku Fleki, stejně jako Verunka J. o kočku Julču. 

Pavlínka má kocoura Irvina a Adámek pečuje o kočku 

Terezku. O kočku Murinku se stará i Štěpán K.

Verunka R. má doma želvu Vilmu. Vojta má doma 

papouška. Štěpán P. pečuje o rybičky a žabku. Rybičky 

chová také Kubík. Šimon se učí starat o štěňátko 

Dante a kočku Mínu. Největší chovatelkou naší třídy 

je Lucka J., která chová koně Otylku a Žofinku, ovečku

Janičku, psa Dášu a dvě morčata.

Děti paní učitelky se starají o morče Choco a rybičku Korálka.

Nakreslili: A. Farkaš, F.Hájek, N. Rušikvasová, V. Jurášková, V. Darmovzalová, Š. Špirková
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Na výlet jsme jeli autobusem do Rožnova pod Radhoštěm. Měli jsme v plánu jít do Mlýnské 
doliny, Valašské dědiny a Dřevěného městečka. V mlýnské dolině mě zaujal hamr, stroj 
poháněný vodou, olejna, ve které pracovaly děti od 9 let a i vodní pila byla zajímavá. Valašská 
dolina mě pobavila hlavně domácími zvířaty. Nakonec jsme šli do Dřevěného městečka, kde 
jsme si nakoupila suvenýry. Školní výlet se mi líbil.                                Alexandra Preislerová, 3.A

V minulém životě jsem byl na Valašsku určitě olejář, který lisoval olej,
protože tam potřebují silné chlapy a to já jsem.
Tam se musí makat. Drtí se tam semínka a získává se z nich olej.                   Tomáš Nikel  3. C
                                
Chtěl bych si vyzkoušet žít na pile na Valašsku, protože se mi líbila práce s pilou.
Je to totiž důležitá a přesná práce. A dřevo mi voní.                                         Pavel Hrdlička 3. C

V minulém životě jsem byl na Valašsku sedlák, protože mě baví sázet a dívat se,
jak ty rostliny rostou. Také bych si rád zkusil žít ve mlýně. Co bych vypěstoval,
to bych hned pomlel.              Stanislav Rafaj 3. C

                                                                                            
Chtěl bych si vyzkoušet žít na Valašsku jako kovář, protože bych chtěl kovat podkovy koním, 
tvarovat železo a někdy trhat lidem zuby. Kdyby ten pacient řval, tak bych si zacpal uši senem.
                                                                      David Grygera 3. C

Chtěl bych si vyzkoušet žít na Valašsku jako sedlák, protože mě baví pěstovat a sadit.
Rád pozoruji, jak rostlina roste a největší radost mám, když mohu sklízet úrodu.
                                                                                                 Ondřej Nedbal 3.C     

My žáci 3. A
jeli jsme do Rožnova.
Dřevěné městečko jsme prošli celé,
zážitky v hlavě máme skvělé.
Dali jsme si svačinky
od naší maminky.
Na dárečky vyrazili,
valašky domů pořídili.
Výlet se mi líbil moc,
už se těším na příští rok.
                        
Šimon Bíbr, 3.A

TRUHLA
Jirka Kolařík 4.A

Pán šel tuhle,
blízko k truhle.
Asi má špatný sluch,
neslyší, že je v truhle duch.

Huhly, huhly,
ozývá se z té truhly.
Pán si vezme klíč,
truhlu zamkne a duch je 
pryč.
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Nejen v době školního vyučování se děti seznamují s historií a pamětihodnostmi 
města Holešov.

Školní družina ve spolupráci s MKS Holešov  připravila pro děti, které navštěvují 
odpolední družinu zajímavé exkurse a prohlídky zajímavých míst  našeho města .V 
prosinci děti navštívily zámeckou kovárnu, ve které se měly možnost seznámit, jak  
prožívali vánoční čas naši prarodiče a prohlédly si prostory kovárny a jejích obytných 
místností.

V jarních měsících jsme navštívili Černou kapli, kde nám prohlídku paní průvodkyně 
zpestřila kvízem a zajímavosti z tohoto místa. Mnohé děti si poprvé prohlédly prostory 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a spatřily velikost varhan. K historii našeho města 
jistě patří i židovství. Prohlídka s velmi poutavým vyprávěním pana průvodce zaujala 
všechny děti. Ale ani děti se nedaly zahanbit a zejména prváčci projevili velké znalosti 
z historie tohoto místa. Starší oddělení navštívila i židovský hřbitov a hrob rabína 
Šacha.

Letošní putování za historií a kulturními památkami města zakončíme prohlídkou 
zámecké zahrady a hvězdárnou.

Mgr. Dana Podhajská, MKS Holešov
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6.15- sraz u školy - devadesát rozespalých, avšak natěšených žáků se schází 
před bránou školy.

6.30- dva plně obsazené autobusy se pomalu vzdalují od naší školy.

7.28- čas na svačinku- hladově rozbalujeme své balíčky od maminek.

9.16- příjezd na první stanoviště, zámek Schönbrunn. Krásné počasí, přátelská 
atmosféra. Procházíme se kolem Neptunovy fontány až ke kolonádě Gloriette.

10.10- nastává čas slibovaného rozchodu, bohužel jen v zahradách zámku 
Schönbrunn.

10.45- autobusy se svými pasažéry odjíždí do centra města Vídně.

11.28- začíná druhá část prohlídky- návštěva památek jako např.: památník Marie 
Terezie, Heldenplatz, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, Volksgarden (Zahrada, ve které nás 
nečekaně osvěžují zavlažovače.), památník Alžběty Bavorské (Víte, že i po dvou 
dětech vážila kolem 40 kilo?!), Burgtheater ....

14.35- přicházíme do samotného centra Vídně. Dostáváme rozchod, který si každý 
užívá po svém. Nakupování oblečení, schánění dárků pro blízké nebo jen tak kafíčko v 
kavárně Starbucks si každý nadmíru užívá. Avšak všichni už se nemůžeme dočkat 
poslední zastávky s názvem PRATER.

18

16.04-Hurá!!! PRATER!!! Tolik radosti, jako v tuto chvíli, jsme za celý den na nikom 
neviděly.Ačkoliv je zde padesát deváťáků, kteří za měsíc končí základní školu a 
nastupují na střední, jsme v tomto momentě dětmi, které si chtějí chvíle v zábavném 
parku naplno užít.

18.15- devadesát vyčerpaných dětí + 5 vyčerpaných paní učitelek opouští zábavný 
park Prater i Vídeň

19.08- všichni se po náročném dni ukládají se sluchátky v uších ke spánku či 
odpočinku

21.10- autobus opět zastavuje u školní brány lemované početným zástupem čekajících 
rodičů, kteří jsou plně připraveni naslouchat vyprávěním zážitků jak z Vídně, tak 
z Prateru.    

Moc děkujeme všem dospělým, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé exkurze, 
hlavně paní učitelce Zalabákové. Poděkování také patří skvělému kolektivu žáků 7.,8. a 
9. tříd. Prožili jsme krásné chvíle, na které budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                               Kateřina Bakalová 9.A a Monika Krejčí 9.C
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   Víte, balady vždy končí špatně, proto je doporučuji spíše starším čtenářům. Některé 
Erbenovy balady ze sbírky Kytice jsou trochu brutální, například Zlatý kolovrat nebo 
Vodník. 
  Komu se číst nechce, ať se podívá na zfilmovanou verzi. Ale pozor! Ta je o hodně 

napínavější, možná i strašidelnější. A komu se nechce dívat ani na film, možná by ho 
zaujala Kytice v komiksové verzi. Ta se mi líbí 
hned po filmu nejvíc!
                                                  Tadeáš Karhan, 5.A 

                                     Obrázky: Denis Stibora, 5.A

     Kdybych četl jenom ty básně, nevěřil bych, že se dají zfilmovat. Z některých scén 
jsem měl husí kůži.                                                                                                          L. 
Hendrych

20

Nenechte si ujít výstavu obrazů Zdeňka Buriana v holešovském zámku!
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Jako každoročně, také letos báječné Chorvatsko!!

5. - 14. 6. 2015 jsme strávili 9 dnů v překrásném prostředí pohoří Biokovo v campu Blato 

v Zivogosce.  Prožili jsme týden plný sluníčka, pohody, koupání i potápění, nechyběl ani 

rybářský večer u místního domorodce, získali jsme nové přátele a kamarády.

Moc děkujeme všem bezva dětem, které tu s námi byly, také celému organizačnímu týmu, 

včetně naší paní ředitelky Mgr. Jitky Heryánové. Doufáme, že se opět všichni uvidíme na další 

výpravě k nádhernému moři!!

                               Bc. Iveta Dvořáková

22



23

Také naše škola díky Recyklohraní pravidelně přispívá k ochraně životního prostředí.

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 8 televizí, 6 monitorů a 
325 kg drobného elektra.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti dětí v oblasti recyklace a 
ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných 
elektrozařízení nadále přispívají k ochraně životního prostředí. Certifikát 
environmentálního vyúčtování nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o kolik se nám podařilo  snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových 
plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se 

studenty dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení,  i těch nejmenších, 
má smysl. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu 
necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík. 

24
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.

Sběr papíru – podzim 29 238, 00   kg              33 462  Kč
Sběr šípků                            793,70   kg     8 731 Kč
Sběr kaštanů                 4 820,00   kg                14 460 Kč
Sběr pomerančové kůry                                          358,40   kg                  7 097  Kč
Sběr papíru – jaro                  33 740,00  kg                  45 549   Kč

I v letošním školním roce jsme byli pilnými sběrači. 
Nasbírali jsme 68 950,1 kg starého papíru, kaštanů, šípků a
pomerančové kůry. Za sběry jsme získali vysokou  částku 
109 299 Kč. Tyto peníze byly předány do pokladny SRPDŠ a 
budou čerpány ve prospěch všech žáků naší školy.

Děkujeme touto cestou všem dětem, 
zaměstnancům školy a rodičům za pomoc při 
sběrových aktivitách.

Naše poděkování patří také rodičům a firmám, které sponzorskými 
dary přispěly na řadu školních i mimoškolních akcí.
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Měřítkem úspěšnosti školy je také prezentace žáků na veřejnosti a jejich umístění v různých 
soutěžích. Naši žáci se zúčastnili řady olympiád, sportovních i uměleckých soutěží, v nichž získali 
pěkná přední  umístění.  V některých oblastech  se jim podařilo postoupit do krajského a 
celostátního kola. Jsme velmi rádi, že máme spoustu šikovných dětí, které se nebojí do soutěží 
zapojit. Strach z neúspěchu  je někdy silnější než touha po vítězství. Mezi naše úspěšné 
reprezentanty letos patří:

Matematická Pythagoriáda Lumír Hendrych (5.A) 5. místo v okresním kole
Lucie Tiefenbacherová (5.A) 5. místo v okresním kole

Mladý zahrádkář David Jurčík (6.A) 3. místo v okrskovém kole

Sedmikvítek –literární soutěž Denisa Němečková (4.A) 2. místo v celostátním kole
Kateřina Vičarová  (5.B) 1. místo v celostátním kole
Romana Pospíšilová (7.B) a  Nikola Vaňharová (7.B)

                                                     1. místo v celostátním kole

Konverzace v jazyce anlgickém: Kateřina Lysková (6.A) 3. místo  v okresním kole

Umělecké soutěže: pěvecký sbor Plamínek 1.místo v krajském kole a
                                                                                        postup do celostátního kola
Výtvarné soutěže:
Sedmikvítek – keramická soutěž

Michael Sigmund (3.C) 3. místo v celostátním kole 
Veronika Ivánková (9.A) 1. místo v celostátním kole

Jak se žilo v pravěku Celotřídní  projekt 4.B 1. místo 
             (Procházková E. Krajčová M. Otáhalová B. Krajča Fr. Daďa J.)

Sportovní soutěže: 
Florbal – starší žáci 1. místo v okresním kole a 5. místo  v  krajském kole

Mc Donald´s Cup (2.a3.tř)                       1. místo v okrskovém kole  a 3. místo v okresním kole     

Soutěž mladých odborníků COPT:         Jiří Loučka (9.A) 1. místo v okresním kole
Martin Huňa (9.C) 3. místo v okresním kole       
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   V úterý 23. 6. 2015 se uzavírá důležitá životní kapitola pro 65 žáků 9. ročníku. 
Tato kapitola trvala 9 let a na jejím konci čekalo žáky i jejich rodiče zásadní rozhodnutí, 
které významným způsobem ovlivňuje celý lidský život. 

Do poloviny března měl každý žák možnost podat 2 přihlášky na střední školy. 
V letošním školním roce probíhaly přijímací zkoušky podle nového schématu.  Většina 
škol byla zapojena do pokusného ověřování jednotných přijímacích testů. V dubnu žáci 
přihlášení do maturitního oboru skládali nové přijímací testy společnosti CERMAT. Na 
výsledky čekali nekonečný týden, ale nakonec vše dobře dopadlo. 

Celkem 46 žáků bude pokračovat ve studiu v maturitních oborech, z toho 15 
žáků odchází na gymnázium, 1 žák byl přijat na konzervatoř a 18 žáků se bude dále 
vzdělávat v učebních oborech. 

V dalším studiu na střední škole budou pokračovat také 2 žákyně 7. ročníku.
Na osmileté gymnázium bylo přijato 9 žáků 5. ročníku.

Všem odcházejícím žákům přeji hodně úspěchů v dalším studiu a spokojenost 
v budoucím povolání.

Mgr. Kateřina Nedbalová, výchovná  poradkyně
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Na vzpomínkách je zvláštní to, že když si moc přejete, aby se vám nějaká vybavila, máte dost 
často naprosté okno. Ovšem jakmile nad tím nepřemýšlíte a děláte úplně běžné věci, najednou 
se vám vybaví tolik vzpomínek, že se ani nestačíte divit. A proto se mi docela často stává, že se z 
ničeho nic začnu smát, jelikož se mi vybaví nějaký z tisíců radostných zážitků. Většina z nich se 
stala právě ve škole, neboť tam jsem se svými kamarády nejčastěji  a v jednom kuse tam vznikají 
úžasné vzpomínky. Proto je těžké vybrat jen některou z nich. Musím říct, že přestože jsem úplně 
normální člověk a běžný žák, který není z chození do školy zrovna nadšený, ty veselé i smutné, 
vysmáté a silné vzpomínky budou vždy dobrým důvodem na základní školu s úsměvem 
zavzpomínat.                                       
                                                                                                         Iveta Skutková, 9. C

Vážení učitelé, děkujeme za to, že jste nás provedli devíti strastiplnými lety našeho 
studia. Vaše práce by se měla platit zlatem. Tolik ztracených nervů a nadějí. Vkládali jste do nás 
spoustu sil, i když někteří si toho moc nevážili. Někteří z nás tvrdí, že se těší, až opustí tuto školu. 
Ale to není pravda. Nikdy nezapomeneme na vaši pomoc, kterou jste nám poskytli vždy, když 
jsme potřebovali. Na váš křik, když jsme něco rozbili. Na káravý pohled, když jsme se mezi sebou 
bavili. Až s postupujícím časem vidíme, co jste pro nás udělali. Děkujeme jak paní učitelkám z 
prvního stupně, tak i učitelům z druhého stupně. Zůstanete v našich vzpomínkách.

                                                                    
Kateřina Bakalová, 9. A

Jsem rád, že jsem se dostal do tak fajn třídy, dobrého kolektivu, ve kterém jsem prožil 
hodně zábavy. Žádnou jinou třídu bych nechtěl. Kdyby to bylo možné, šel bych se všemi na 
stejnou střední školu.

                                                                          
Radek Vojtek, 9. B

Moje silná vzpomínka se vztahuje na začátek školy. Šel jsem poprvé do školy a těšil 
jsem se. Dnes nechápu, jak jsem mohl být tak hloupý.

Marek Karol, 9. C

Učitelům bych ráda vzkázala, že i přes těžké chvíle s naší občas protivnou třídou zvládli 
svoji práci skvěle. Největší dík patří podle mě naší paní učitelce třídní. Každému se člověk 
nezavděčí, ale pro mě je to nejlepší učitelka, kterou jsem kdy měla. Nejen že se nás všude 
zastávala, ale snažila se s námi i kamarádit a to se jí povedlo. Je dospělý člověk, se kterým je 
sranda a věřím, že nás má všechny ráda.

                                                                    
Valerie Langová, 9. B
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VŠECHNY UVEDENÉ AKTIVITY BUDOU PŘI DOSTATEČNÉM POČTU 
ZÁJEMCŮ PROBÍHAT V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH V PROSTORÁCH 3. ZŠ 
HOLEŠOV – CENY BUDOU UPŘESNĚNY V ZÁŘÍ 2015                            

1. ATELIÉR CREATIVE    keramika spojená s netradiční výtvarkou                

2. TY TANČÍŠ – MY TANČÍME     základy společenského tance  od 6 let

3. MODERNÍ TANEC A POM-PONY    různé styly  7 – 15 let     
     

4. ZÁKLADY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY     

5. KOUZELNICKÁ ŠKOLA     základy kouzlení, triky, pro děti od 6 let

6. PROSTŘENO                 základy vaření a stolování, dívky od 8 let     

7. KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE         konverzace s rodilou mluvčí pro 2. st

Základy bojového umění bude probíhat v tělocvičně SVČ TyMy - pondělí od 17.00.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA PODZIM A JARO
Škola in-line bruslení pro žáky 1. i 2. stupně s kvalifikovanými instruktory 
lyžařské školy ESKIMÁK (předpokládaný podzimní termín zahájení začátkem října a 
jarní termín zahájíme v dubnu, od pondělí do pátku po vyučování, výcvik bude probíhat 
v Holešově, předpokládaná cena 1.450 Kč, v ceně jsou instruktoři, pitný režim a
svačinka, možnost zapůjčení vybavení za příplatek)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU
Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s instruktory lyžařské školy 
ESKIMÁK (předpokládaný termín zahájení ve druhé polovině ledna pondělí až pátek 
po vyučování, výcvik bude probíhat ve SKIareálu Troják, předpokládaná cena 2.500 
Kč, v ceně je doprava, instruktoři, pitný režim a svačinka, možnost zapůjčení 
lyžařského vybavení za příplatek)

V případě Vašich dotazů mě kontaktujte na tel. 734 358 562. 
Kroužky povedou kvalifikovaní pedagogové volného času s praxí: Alena Starečková, 
Olga Pešková, Martina Sigmundová, Jan Machálek, Barbora Winklerová, atd.

                                                    Mgr. Jarmila Vaclachová,  ředitelka SVČ
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Firma Rapos zahájila 4. května zateplování budovy školy. Nejprve proběhly přípravné 

práce, poté se již začalo pracovat na budově C (družina a jídelna) a bazénu. V další fázi 

vyrostlo lešení kolem auly a krčku. Začali jsme také s vyklízením 2. patra budovy B, kde 

bude provedena rekonstrukce stropů a výměna oken. V poslední fázi budou zatepleny 

budovy B (2. stupeň) a  A (1. stupeň). Práce budou probíhat celé prázdniny až do 

prvního zářijového týdne. Doufáme, že až se v pondělí 7. září všichni opět sejdeme ve 

škole, bude už všechno hotové a připravené  pro zahájení dalšího školního roku. 
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Milý pane Jiří!
Jmenuji se Kristýna Ivánková. Chodím na 3. ZŠ v Holešově do třídy 4. A. 

Moje záliby jsou plavání a anglický jazyk. Bydlím na Novosadech v Holešově.
Chtěla bych se Vás zeptat, jestli Váš tatínek byl opravdu architekt a maminka 

zdravotní sestra. Pane Lábusi, je pravda, že jste se už od dětství zajímal o dramatické 
umění? Jak jste hráli s panem Oldřichem Kaiserem v tělocvičně, tak to nás s maminkou 
opravdu rozesmálo tak moc, že si to často pouštíme v televizi. Hlavně, když je nám 
smutno, tak nás to vždy rozveselí. A co říká máma? Že jste“Pan komik“.

Předem děkuji za brzkou odpověď.
S pozdravem 

Kristýna Ivánková

Milý pane Kopecký,
jmenuji se Ladislav Rygál, je mi 10 let a chodím na 3. ZŠ v Holešově. Bydlím 

v Holešově na Novosadech. Jsem velký fanoušek rally a každým rokem se s tatínkem 
jezdím dívat na závody do Zlína. Byl jsem moc rád, že jste v roce 2013 zvítězil. Minulý 
rok jste jezdil jako předjezdec, a proto vyhrál Václav Pech.

Vím, že máte v rally spoustu úspěchů, mimo jiné jste letošní mistr Evropy. Už 
se těším na letošní závody a doufám, že se zúčastníte jako závodník. Když budu mít 
štěstí, tak Vás uvidím v servisní zóně. Přeji Vám mnoho štěstí a sportovních 
úspěchů v dalších sezónách!

S pozdravem Váš velký fanoušek 

Ladislav Rygál
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