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- kino Svět

Podzimní dílniěky pro předško!áky
Halloween - zábavná angličtina pro L. a 2.r.

ZÁŘí
Evropský den bez aut - 1.ZŠ Holešov - hřiště

Výchovné koncerty ve Zlíně
Výchovný koncert - l. Šporcl - zámek

seíRÁrúe srnnÝ papínt

ŘíJEN
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

seíRÁr,íe xnšrnr.lvt
Předplatné divadlo Zlín - 2.st.

Koncert v Kongresovém centru Zlín - ]..st,

pvžnruorrÝ oen
Besedy se spisovatelkou lvonou Březinovou

HALLOWEEN
Turnaj minikopaná - Kroměříž - 2.st.

Divadelní představení RUMCAJS
Adaptační pobyty - 6.r.
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Florbal - mladší i starší žáci - okrsková kola

Exkurze Ovocentrum - Valašské Meziříčí- 3.r.

DPS Ptamínek - Český Těšín

Dopravní hřiště - 4. r.

Literární besedy - 6. r.

soBoTNí oeĚo pno Roolče
Poňa Musica - Nový Jiěín - DPS
Ško|ní kola dějepisné olympiády 8. a 9.r.

Pohár starosty
Literární besedy pro 7 . r,

Vánoce na Hané a Valašsku - WMY
Burza středních školv aule školy

Florbal - mladší žáci - okresní kolo

plamínek soutěží!

Divadelní předplatné ,,O Šípkové Růžence" - Zlín

Florbal - starší žáci - okresní kolo

Předávání slabikářů - Zaci9.r. pro 1.r,

Halová kopaná - děvčata (Bystřice p. Host.)

Halová kopaná - chlapci (Morkovice)
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. SBíRÁME pomEnnnčovou xŮnul
. ŠkoIou chodí Mikuláš
. vÁttoční lnnrvlARK
o soutěž mladých techniků - copT kroměříž

. vÁttoční xorucERT plnruíruxu

. DEN tlÁnooŮ
o Divadelní předplatné - 2,st. - Zlín
o HASíK - besedy o požární ochraně pro 2. a 6.r,

o Vánoční angličtina pro žáky L. a2.r.
. Divadelní předplatné - 1.st. - Zlín

IEDEN
Tříkrálová sbírka

Okresní kolo dějepisné olympiády

Okresní kolo matematické olympiády
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a
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Konverzace v AJ - školní kolo - 6.-7.r.

Abraka Muzika - Lidé a peníze - 3.-5.r.

Konverzace v AJ - školní kolo 8.-9.r,

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY
Soutěž T - Profi - Experimentarium Otrokovice
Divadelní předplatné Zlín - 1.st,

Veěírek SRPDŠ
Vybíjená - okrskové kolo pro 4. a 5.r.

Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo (KM)

Šplh - okresní kolo - Kroměříž - 2. st.
Besedy s Policií ČR

Veselé zoubky - 1_. r.

Recitační soutěž - 2. stupeň
Výchovný koncert Zlín
Divadelní předplatné - 2,st,

BŘEnEN
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Planetárium Brno - 5,r

Divadlo Zlín - předplatné - 2.st,

KARNEVAL ŠKoLNÍ onuŽlttv
Dopravní výchova - 4.r.

Recitaění soutěž - í.stupeň
Okresní kolo ve vybíjené

Svátek poezie - TYMY

ZÁPIS NANEČISTO PRO PŘEDŠKOLÁKY
Jsem, kdo jsem - prevence - 2, st.

Matematický KLOKAN - školní kolo

SOBOTNÍ OeĚO A DEN OTEVŘENÝCX DVEŘÍ
Beseda ,,Mladí lidé v EU" - 9.r.



jaho ahtivlty
ve šholní družině

Ve školnídružině se opravdu nenudíme.

o knihách pravidelně besedujeme v městské nebo žákovské

knihovně. Filmy sledujeme v kině Svět.

Zábavná sportovní odpoledne pořádáme ve škole nebo

chodíme do střediska TYMY.

Nádherný podzimní den jsme strávili v zámecké zahradě.

Každoroční Podzimníčky jsme vyrobili z přírodnin. Krásně nám

vyzdobily školu.

Bramborov,ý týden byl opravdu bramborový. Skvělý konceň
Jumping Drums jsme poslouchali v tělocvičně.

Nové nápady jsme našli na burze ].. ZŠ.

Radost jsme lidem udělali během vánočního vystoupení pro

veřejnost. Perníěky jsme napekli ve školní kuchyňce.

Vánoění stromek pro zviíátka jsme nazdobili v Jankovicích.

zďlimavé vánoění vyprávění nám připravili v holešovské

kovárně.

Jesliěky jsme objevili v holešovském kostele.

Naše vánoční besídky všechny pobavily. llustrátor Adolf
Dudek nám ukázal, jak rychle kreslí.

lvládli jsme vyrobit pískované obrázky. A užili jsme si
náš družinov,ý karneval! A to ještě není konec roku!
Těšíme se na dalšíaktivity!
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Jaho cyhlista
Na čtvrťáky čeká koncem školního roku zkouška cyklisty, proto už od

podzimu pilně trénují. zvládli první lekce na dopravním hřišti v kroměříži i
nedávnou výuku s odborným lektorem ve třídě. Ted'si všechno zopakují a
procvičí se svými třídními učiteli. určitě přivítají i pomoc rodičů.Ti mohou
pomoci třeba i tak, že využijí nabídky dopravního hřiště v KM a přijedou s

dětmi ve dnech, kdy je hřiště otevřeno pro veřejnost.

Srdečně zveme širokou veřejnost na DĚTSKÉ
DOPRAVrui nŘlŠrĚ Koperníkova 2646, Kroměříž

STŘEDA 15_18 hod.pÁTEK í5- 18 hod.
SOBOTA 9-12hod.
NEDĚLE í5- 18 hod.

VSTUPNÉ ZDARMA
S sebou si přineste cyklistickou přilbu

a své jizdní kolo ( NEBO Sl KOLO nŮ.lČÍre 1.

Pracovníci DDH nepřebírají za děti zodpovědnost.
V případě nepříznivého počasí bude DDH uzavřeno.

DolhAVNÍ Hň..tŠrĚv nho/vrĚŘÍlt
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Jaho dar

Renata Prchalová, Martin Fridrich, Alexandra a Patrik

Preislerovi, Lenka Hýžová, Kristýna Ducháčová,

Tereza Zalabáková, lda Bechníková, Alena

Šverdíková, Eva Sklenářová.

il přáteld §holy!
chtěli byste poInoci
fl hledáte způsob?

ilí rodiče

ah tedJ rnů žete
tponzorovat
n-ebo darovat šhole
dobrou hnihu a

podpořit tah
čtenářstrzí
ašich dětí.
odrobné

nforITrQce
o 1qrnto proJehtu
rrflJdete,
n0_ Llebgvých rtrdnhiich
šlr. o lý _

r IJIJW,]alhol c
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Krásný obrázek do školní knihovny nám nakreslila Lydie Sichál k ová z'],,A.

,l 
1



|lagdaléna

Domov - to je nejúžasnější

věc, co může být. Je to
láska, která vás umí

rozesmát, Domov je

naděje, výlety, radosti,

Valerie

Cítím se bezpečně. Mám své pohodlí.

Doma jsem v teple. Doma pečeme

různé buchty a cukroví. Doma

slavíme různé oslavy narozenin a

různých svátků. Doma býváme i

dokonce nemocní. Doma spíme,

doma se veselíme. 24. prosince doma

rozbalujeme dárky od Ježíška. Jen a

jen doma.

Itriltýno

Doma je všude, kde
jsou lidé, kteří nás

mají rádi. Doma je

místo, kam se

Jahub Doněh

Klid najdu vždy na

stejném místě,

v koutku u mě v pokoji.

Pohodu - tu najdu vždy

na hřejivé hrudi mámy,

táty, babičky, dědy,

Myšlenky mám ve své

hlavě v boxu a

používám ten box

pořád. Vůně - ty cítím

každý den v kuchyni.

Johub Marčíh
Dům je věc, kde je

rodina a láska.

Doma je tatínek a
maminka. Dům je

blíž, než si myslíš.

S rodinou jezdíme

na vý|ety a na

návštěvy.

A s tím jede i láska.

Martin čihař
kalendáře se

pomalu obrací. Na

věnci svítí první

svíčka. A domov je

plný netrpělivosti.

Jaho
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jaho rilolešov
poznávacívycházky naším městem patřík pravidelným aktivitám tříd,

Na podzim takovou vycházku podnikla třída 3.B s paní učitelkou Křížkovou,

vydala se po památkovém okruhu, který začíná náměstím Dr. Beneše

s morovým sloupem a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, pokračuje

k zámku a dále na náměstísv. Anny, odtud pak k zámecké kovárně.

L*'ffiJial. bezva místo k odpočinku a dobré svačině,

Na příští vycházce si žáci prohlédnou syna8ogu a židovský hřbitov.

14



tyto dorny n0 nóněstí Dr.E.Beneše?Najaete

l

Kresby domů - Mgr. Jana Sovadníková

,l5



Na tradičním vánočním jarmarku bylo zase plno. Žáci

v zodpovědných rolích prodavačů se nezastavili, protože o jejich

krásné výrobky bylvelký zájem. Školu navštívili rodiče dětí idalší
přátelé aznámí.

DĚIIUJEMI uA loDloLUI
16



VÝB,oBnY lLo L/\DosT
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jaho hniha
Příběhy z konce předměstí jsou

nádherně ilustrované povídky

humorné, poetické, dojemné,

vážné, lehce děsivé, melancholické,

Každá z povídek se zabývá podivnou

situací či událostí. Skutečným

obsahem každého příběhu je ale

hlavně to, jak na tyto záhadné

úkazy reagují obyčejní lidé. Kniha

není určena zdaleka jen dětem nad

12 let, třebaže právě v kategorii knih

pro děti a mládež za ni mladý

australský autor a ilustrátor posbíral

řadu prestižních ocenění.

**

x§*tt,-

DoloB.'t ČtlJE/vtE
čTEN r\Řťr/.{

sT\,IPNIN...,1. 2-
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DoloB,UČuJE/vtE
čTEN r\Řťr/.a
N/"\, l. STLJPNI
HRAVOUKA: Když myška poznává svět

Malé nakladatelství
Běžíliška i autorka Tereza
vostradovská s ní slaví velké
úspěchy. Pro děti zhruba od
čtyř do deseti let je to vynikající
čtení a prohlížení, které vybízí
nejen ke spoustě aktivit, ale
probouzí i zvědavost.

Hlavní vypravěčkou v knize je
myška jako průzkumnice lesa,
sadu i rybníčka. Obkresluje
tvary pecek, ohryzává mrkve
v zemi, přemýšlí, jak rozdělit
plody na ovoce a zeleninu,
zkoumá stářílesa podle
letokruhů a loví živé brouky na
kousek syrového masa.
Všechno pak pečlivě zapisuje
do svého sešitu a radí, jak si
vyrobit herbář nebo udělat
zahradní jezírko,
Myšku a její Hravouku najdete i na tabletech a v počítačích jako aplikaci ( ke
stažen í na www,hravouka.cz).

19



Jaho literatura
Před podzimními prázdninami navštívila naši školu spisovatelka knih pro

děti a mládež lvona Březinová. Setkala se s žáky 4, a7, ročníků.

Autorka téměř stovky knih vyprávěla např. o svém velkém dětském snu stát

se spisovatelkou. Povzbudila děti, aby se rozhodně nevzdávaly a své sny si

plnily,

Žáky zaulaly informace o tom, jak vlastně kniha vzniká - od chvíle prvního

nápadu až po okamžik, kdy leží na pultech knihkupectví a čeká na svého

budoucího majitele, Mnozí byli překvapeni, když uviděli arch ještě

nezkompletované knihy, než se dá v tiskárně celá dohromady.

Asi všechny děti znají půvabné ilustrace malířky Heleny Zmatlíkové. l lvona

Březinová měla tuto ilustrátorku od dětství ráda a jako spisovatelka si přála,

aby se některá její kniha pyšnila těmito obrázky. K tomu bohužel už nikdy

nedošlo, ale stala se zajímavá věc. Dědicové Heleny Zmatlíkové spisovatelku

oslovili, aby "probudila" staré obrázky, kdysi dávno malované ke knihám,

které už nikdy nevyjdou. Proč podle nich nevymyslet nové příběhy? lvoně

Březinové se nápad líbil a příběhy vymyšlené podle obrázků jsou na světě!

Žarům sedmých tříd paní spisovatelka blíže představila práci na triptychu

Holky na vodítku, který vypráví příběhy tří dívek, které bojují s různými

závislostmi - anorexií a bulimií, gamblerstvím a drogami, Více než tři roky

trvalo napsat _ieden díl, což vyvolalo mezi žáky velký ohlas a mnoho

následných dotazů.

Některé z knih lvony Březinové si žáci mohli zakoupit a nechat podepsat,

několik titulů bylo zakoupeno i do školní knihovny.

Další informace o autorce lvoně Březinové a jejích knihách najdete na těchto

we bových strá n kách : http :/lwww. brezi nova. czl

20
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slabihiiři,

dewáťócil
Protože prvňáčci už znali
mnoho písmenek i slabik,

mohli začít číst ve svém

prvním SLnglrÁŘl. Deváté

třídy si předávání,,čtenářské

štafety" jistě užili. Možná se
jim po prvnítřídě i trochu
zastesklo.

21



jaho nópady
Spolek žákú má bezva nápady a děti

ve škole díky nim letos zažily už několik výjimečných dnů.

DĚn\,IJE/r{EI

-|F.lr

FFc
{
E-t
Etz

IM[
Nn
tÉMA

B,'OD

loznóš

NN
itele?
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ITÁLIE 6.8 PRo DEN NÁRoDŮ

Třída 6, B pod vedením paní učitelky Cholastové připravila pro naši třídu
krásnou ukázku toho, jak se slaví Vánoce v ltálii. Znamenitá průvodkyně nás

provedla různými stanovišti, kde pro nás starší spolužáci měli připraveny

rozmanité úkoly a my jsme tak měli možnost zažít pravou atmosféru italských

Vánoc. Za to jim děkujeme.

Julince, Diance a Samovi se líbilo vybarvování vánočních ponožek.

Vaneska si zapamatovala, že hodná čarodějnice Befana rozdává bonbóny.

Matýskovi se líbilo, že na nás starší spolužáci byli moc hodní. Adélka si
zapamatovala, že ltálie má tvar boty. Natálka a Pet'ka získaly ve

vědomostním testu maximální počet 5 bodů. Tom si zapamatoval, že

Vánoce v ltálii začínají na Tři krále. Zuzce se líbil živý Betlém. Děti si odnesly

i drobné mince, kterými se v ltálii platí. Stelinka si zapamatovala, že v ltálii

jedí na Štear,; den pečeného úhoře. Tobi si zapamatoval, že ltálie sousedí

s několika dalšími státy, Maxovi chutnala italská pochoutka Pannetone,

obdoba naší vánočky, Deniska si zapamatovala, že kolem ltálie se

rozprostírá moře. Domča S. si zapamatoval, že v ltálii najdeme další dva

státy, Vatikán a San Marino. Barunku T. a Elišku zaujalo, že dárky

v ltálii rozdává skřítek Babo Natali. Kuba si zapamatoval, že typickým

znakem italských Vánoc jsou jesličky. Barunka V. ocenila skvělý výkon naší

průvodkyně, Pét'a si zapamatoval, že Vánoce v ltálii zahajuje papež svým
požehnáním celému světu.

žáci z.c

A i díky ostatním starším spoIužákŮm procestovali mladší
žáci ještě další země, proto DĚKUJEME spol-Kv ŽÁxŮ a
jeho vedení za výborný nápad a skvělé provedení všemi
třídami 2. stupně. Děti na 1, stupni se těší na další
podobné akce!
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NEBoJ

Podzimní dílničky

Sportovní odpoledne
jsme rádi, že v úterý 7. února se naše tělocvíčna zaplnila šikovnými

předškoláky a jejich rodiči. v bazénu probíhala ukázková hodina plavání s paní
učitelkou Jarkovskou a jejími žáky. zatím v tělocvičně druhá skupina dětí
zkoušela běhat, skákat, klouzat se a híavně létat s ,,padákem''.

paní učitelky prvního stupně se dětem ochotně věnovaly. Nikdo se
v rozlehlém prostoru tělocvičny určitě nebál. všechno se odehrávalo před
bedlivými zraky rodičů, kteří tak dostali možnost seznámit se s prostředím
naší školy a také s budoucími učitelijejich dětí. Dvě hodiny rychle uběhly a na
závěr bylivšichni za svůj sportovnívýkon oceněni sladkými medailemi.

25



Erik se raduje, když mamince pomáhá vařit.

Tomášek D. rád jezdí s autíčkem na ovládání.

Dominik rád jezdído zoo a líbíse mu v kině.

lIonku bavípočítání.
KIaudinka ráda jí a bavíji běhánína páse.

Anettku baví závody v běhu, ráda kreslí a tančí.

Míšu bavísportování a závody.

Terezka K. chodí ráda do školy.

Štěpánkovi se líbív Motýlím kroužku, rád jezdí na kole.

Viktorka ráda jezdí na kolečkových bruslích a ráda spí.

Tomáš M. rád pomáhá dědovi na zahradě a rád jezdí na výlety.

Terezce N. se líbífotit motýly.

Emička chodíráda do atletiky, bavíji skládáníz lega,

Matyáše baví jízda na kole a hry s legem.

Vašík se zajímá o dinosaury.

Šimonek rád maluje.

Honzíkovi se líbívlaky, rád si hraje s hlínou.

Sophinku baví malování barvami.

Vaneska ráda a krásně zpívá, hraje si s panenkami.

Simonku bavíčtení a hry s panenkami.

Davida zajímá vaření, rád sportuje.

Fanda jezdí rád na kole a baví ho kreslení.

Matěj rád běhá a jezdí na kole.

Emmička ráda zkoušínové věci, bavíji plavání,

26



Jaho recitace
Když7. března letěly dvě

známé holešovské

čarodějnice Cuchanda a

Rozcuchanda na

Mezinárodníden
čarodějnic na Petrovy

kameny, zastavily se

cestou na 3. Základní

škole Holešov, aby se

občerstvily.

Místo občerstvení
provedly žáky 1,. stupně

celou recitační soutěží a

všichni, včetně poroty, si

umělecké odpoledne

náramně užili.

Nakonec cuchanda a

Rozcuchanda poděkova ly

všem zúčastněným,

nastartovaly svá košťata a

zmizely.

lnd0\J Cuchandaro zesnr át|al
B,o zCuchand
Llrn
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Je tO iiŽ 15 let, co každou středu odpoledne naše škola tak

trochu zpívá. Školní pěvecký sbor, který svým zpěvem hřeje u srdce a zapaluje
radost v očích zpěváků i posluchačů, si říká Plamínek. Za dobu svého

působenínáš Plamínek získal deset zlatých ocenění v krajských
soutěžích, nahrál dva CD disky, uspořádal mnoho
koncertŮ i vystoupeni, zažil krásné chvíle v různých městech a krajích
České republiky.

Vrcholem letošní podzimní sezóny byla celostátní soutěž pěveckých sborů
v Novém Jičíně. 12. listopadu se sbor zařadil mezi účastníky prestižnísborové
soutěže PORTA MUSICAE. Byla to úplně nová zkušenost.
Museli jsme zazpívat povinnou píseň, která byla pro naši věkovou kategorii
(sbory do 15 let) určena. V prostředí Beskydského divadla jsme se opravdu
ocitli v záři reflektorů. Snímaly nás kamery i všudypřítomné mikrofony, podle
mezinárodních pravidel nás hodnotila odborná porota. A neztratili jsme se.
Jako nejmladší účastníci jsme si vyzpívali "bronzové pásmo", získali jsme
velmi cenné zkušenosti a také nádhernou trofej, která bude zdobit naši
hudebnu.

V předvánočním období jsme zpívali koledy našim rodičům a příznivcům,
tradičně jsme hostovali na vánočním koncertě Moravských dětí
v holešovském kostele. Dalším qýznamným úspěchem bylo přijetí
našeho sboru do Unie českých pěveckých sborŮ.

Ted' už jsme opět v pilné práci, protože s jarním sluníčkem nás čeká
soustředění, různá vystoupení, soutěž a květnový koncert v aule školy. Přijdte
se podívat, jste srdečně zváni.

Dps plamínek

www. p l a m i n ekh olesov. v[ebsna d no,cz
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jaho llzdělórzací
vfint 5.C Do t[ANnIÁLtA

Nejvíc mě zaujalo digitárium. Všem bych ho doporučil. V digitáriu jsem se

dozvěděl hodně nových věcí. Například, že Mars byl dřív podobný Zemi. Byli

jsme také v exploratoriu a tam jsme se učili o mlhovinách, Z těch se pry

vytvářejí hvězdy, Na konci exkurze jsme si chvilku hráli v lunárním vozidle.

F. HasiIík

Zjistila jsem, že Mars byl před mnoha lety podobný naší planetě a

vyskytovala se na něm i voda v kapalném stavu. M. Hrabalová

Už vím, že meteorit, který je velikosti hrubého zrnka písku, dokáže

vytvořit efekt padající hvězdy, když prolétá atmosférou.
P. Hrdlička

Sáhli jsme si na opravdový železný meteorit. Byl to pro mne velký zážitek.

Díky dokumentu Úžasné planety jsme se hodně naučili o planetách.

O. Nedbal

U těch mlhovin mě pobavila černá díra znázorněná na bílém plátně černou

tečkou, Dozvěděla jsem se o různých souhvězdích, o kterých jsem netušila, že

vůbec existují. Např. souhvězdí Páva nebo Pegase.

Eliška Olejníková
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P
Pan

V hodinách slohu jsme dostali těžký úkol. Vymýšlelijsme krátký příběh a

mohli jsme použít pouze slova začínajícíjedním vybraným písmenem.

Pekař Petr pekl preclíky, protože pan Prokop pořádal párty. Párty

pokračovala písničkami. Prokop podával párky s pečivem, pilo se pivo.

Prokop poděkoval, Pozdě po půlnoci párty přestala. M. Hrabalová

Pytlák Pepa pracoval pod Prahou. Po poledni poslal panovník Pandalf
pytláka Pepu pro pytel pastí, protože potřeboval pochytat plno

potkanů. Potkani požrali Pandalfovi plno prasat. Prasata přežila,M. Pavelec

Pan Pepa pil pivo, protože požil plno preclíků pekaře Petra. Pekař Petr

peče pálivé preclíky. Praděda plnil pekařské povinnosti. Pekli preclíky

pospolu. Preclíky pak prodávali po pětikorunách. E,Olejníková

Bagrista Bořivoj Beránek bydlel blízko Brna, Byt byl babičky Bořivoje.

Babička Běta budí Bořivoje. Bořivoj běduje: "Bídná brigáda!" Babička

balí bábovku. "Bořivoji, běž bagrovat!" Bořivoj bere bábovku, batoh, Bagr byl

béžové barvy. Bořivoj bručí: "Brzy budu bohatý." Bude budovat bazén blízko

baráku boháče Bílka. Bílek byl bankéř. Bořivojův bagr brumlal brum brum.

Bořivoj bručel. Bude bouře, bude bláto. Bazén bude báječný. Bankéř Bílek

blahopřeje Bořivojovi. Ondřej Nedbal
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Pň\Ern[ED 
^,'nCÍdo honc€ šholního rohu

25.4, Exkurze ZOO Zlín 7 . r.

27.4. Dějepisná exkurze - Habsburská Vídeň 8. a 9. r.

Zeměpisná exkurze - Moravský kras 6. a7. r.

v xvĚrrru BUDEMe seíRAr srnnÝ pnpíRI

í0.5, Májový koncert v aule
Plamínek a Trallala Český Těšín

12,5. pŘ1.1innnci Řízenl oo rŘíov s nozšíŘrtou
vÝuxou nl fiedna 6. třída od šk. roku 2017/2018}

í5.5. Pohádková Kroměříž - dramatický kroužek
16.5. Dějepisná exkurze - Český Krumlov 6. a7. r.

vlastivědná exkurze - Archeoskanzen Modrá
18.5. Den s policií - zámecká zahrada
L.6. Vaříme s Lagrisem - školní jídelna

7,6, Výukov,ý program - Dravci a sovy
8.6. Dopravnívýchova - dopravní hřiště KM 4. r.
16.6. Memoriál plk, Šediny - soutěž družstev - zám. zahrada

28.6. Vyhodnocení škoIního roku v kině Svět t. - 4. r

29.6. Vyhodnocení školního roku v kině Svět 5. - 8. r

29.6. Slavnostní rozlouěení s žáky 9. ročníku 16.30

30.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku

Školníčasopis 3.ZŠ Holešov - JARo 2017
Grafická úprava a příprava vydání: Mgr, J, Sovadníkováh/,
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