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Den bez aut v Americkém parku

sgĚn sranÉHo pnpínu
seĚn šíprů
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TÝmove hrv pro 3. rocníky t !:=JMinikopaná - chlapci - Kroměiíž L
Minikopaná - dívky - Kroměříž
Adaptační kurz pro 6. ročníky
Piedplatné divadlo Zlin - 1.stupeň
Podzimní dílničky pro předškoláky
Den bláznů (barevné převleky) - Spolek žáků

Halloween - Zábavná angličtina pro 1. a 2.ročník

.,...o....[iStOPOd...........-t ;
okrskovekolovetlorbalu-.,":,];:., m l lOkrskové kolo ve florbalu - starší žáci l l , r t
Předplatné divadlo Zlin - 2.Stupeň I-J l
5obotní oběd pro veřejnost
Soustředění pěVeckého sboru pnvírurr
Besedy s PoIiciíČR
Výchovný koncert Zlín - 8. a 9,ročník
Besedy s Policií ČR

Dopravní výchova pro 4. ročníky - Dopravní hřiště KM
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Dopravnívýchova pro 4, ročn ík

Halová kopana - chlapci - Morkovice
Výchovný koncert Zlln - 7,ročnik

Pohár starostY - spoňovní turnai
Literární besedy - 6. ročník (Komiks u nás a ve světě)

Školní kolo dějepisné olym piády

Literární besedy - 7, ročník (Historie a památky Holešova)

vánoce na Hané a va|ašsku
okresni kolo ve florbalu - rnladší žáci

okresníkolo ve f|orbalu - starší žáci

Florbal- 1.stupeň - 1.ZŠ Holesov

Besedy pro 2, a 6. ročnik (Hasrk}

..r....... PrOSineC "o"..",
Výchovný koncert Zlín - 3. a 4. ročník
Mikuláš ve škole
Halová kopaná dívek - Bystřice p, Host,

Vánoční koledoVání a v,ýstava betlémŮ
Ma ý odborník - E|ektronik - COPT KM
Automechanik - Malý odborník - CoPT KM
Vystoupeni DPS Plaminek V centru pro seniory
Zdobení stromečku pro zvířátka (2.c) - Jankovice

Návštěva V MŠ sluníčko - l.ročník
Vá noční besídky

m
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l iflAt8,Ji§fr1
hteré najdete w přízerní pawilonu B

lil[D§TAVUJIM[NOVÉ

sprctÁtní ptoneoe:
Mgr. Pavlína Kapavíková - kapavikova@3zshol.cz, tel: 573 503 145
- dia8nostika speciá|ních VzděláVacích potřeb žáků

- pomáhá VytVářet a zIepšit podmínky pro ú5pěšnou inteBraci žáků se sVP
- spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdě|ávacího plánu
- koordinuje a metodicky Vede asistenty pedagoga
, metodické činnosti pro pedago8ické pracovníky - specifika Výuky, metody a formY

úpravy školního prostředí- zajištění spec álních pomůcek a didaktických nrateriá ů

šrotruí psycHotoe:

PhDr. Dagmar Frycová - frycova@3zshol.cz, tel: 573 503 145
- dia8nostiku sociálního klimatU V třídních kolektivech a choVánížáků
- píacuje na nápravě narušených vztahů v třídním kolektivir

VytVářídiagnostiku a poskytuje konzLlltace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole l mimo
pomoc při nácviku studijnich dovednostížákům - techn ky a hy8iena učení

, pomoc při nácviku zvládánízátěžových situací(sebeoV|ádáni, UsměrňoVániVlastní impulzivity
a agrese, odoláVánínátlaku, provokacím)

- preventivní programy pro třidy za účelem naVázánía upevněni poz t vnich vztahú a zvládání
asertiVního jednání

- realizaci anket a dotazníků ve škole
poradenstvírodičům přjvyhIedáváníkontaktu na externího dět5kého psychologa á logopeda
5poIupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mjmo školnízařizeni



Črnrntn 1\ DotohUČUJnMn!

Neboj, nercjt
Kniha pro malé, velké i dospělé čtenáře. Zábavná, výtvarně zajímavá,

přehled ná, poučná.
Autoři: Milada Rezková, Lukáš Urbánek, Jakub Kaše

Kniha o strachu pro malé
strašpytle i velké nebojsy.

Čti ji od zacatku, od kontc ci

zprostředka. Na pořadí nezáleží a
5trdch k životu prostě pal ři,

Dokonce j máma s tátou se občas

bojíl

\apadlo té nekoy, že strachu nenr

třeba 5e bát? Víš, co 5e děje s

mozkem, když dostaneš strach?
Proč se řiká ,,Pokakal se strachy"?
EXi5tují lidé, kteří se nikdy nebojí?
Dá se strach zneužít? A víš, že slon

má strach z rnravence a žralok z
delfína?

Nahlédni na strach z různých

úhlů. Představ 5i ho jako úZkost,
paniku, fobii, ale také jako

odvahu- K ruce je ti chlapec ]lrka, který se strachem prožíVá plno dobrodružství,

Dokáže tě rozesmát na celou stránkU, tomu Věř. Kdo se bojí, ten do lesa klidně může,

Ale půide 5e líp tomu, kdo si obavy dokáže přiznat, pojmenovat je a pochopit. To

všechno a miliónkrát víc se dozvíš uvnitř!

Tak strachu zdar|... A neboj, neboj. (kniha.cz)

oaaaaooooaoooaaoooaaoo
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Na adapťáku se mi líbilo řešení záhadných vražd a domino, které se nám

povedlo, Líbilo se mi, když jsme hledali pexeso. Moc se mi líbil ten večer se
svíčkami, Bylo to tam super a douíám, že pojedeme ještě!

Ce ý adapťák se mi líbil a jsem rád, že jsem jel. Mně se na adapťáku nejvíc líbily
detektivky, taky puzzle a jak jsme spolupracovali jako tým. Také stezka poznání a

posíláni žabkY, Líbila se mi hra skřítci, čarodějnice a obři. Líbily Se mi týrnoVé hry,

hlavně kláVesnice, Jsem moc rád, že jsem iel, protože program byl zábavný. Nejvíc se

mi líbila stezka poznání, Mně se líbilo pexeso, bylo to super! A Suprová byla také

stezka odvahy, Franta se zasmál a zachrochtal a já si myslel, že je to divočák.

Líbilo se mi, že jsme to těch her šli naplno! Měli jsme moc dobré snídaně, obědy a

vůbec všechno, ale nejvice bylo super, že jsme se Víc seznámili a poznali nové

spolužá ky. 6.A



TÝMoVÉ rnhy
Tři dny jsme hráli týmové hry. Pršelo, ale mně to nevadilo, protože jsme běhali

v pláštěnce a 8umácích. Nejvíce se mi líbilo oblUdárium a Minové pole. obludárium -

protože jsme sbírali kartičky se strašidly a bylo to strašidelný.
N. Kajabová 3,A

sice nám pršelo, ale my jsme to zvládli bezvadně. Byli tam super vedoucí. Hráli
jsme různé hry v týmech. V minovém poli jsme šlapali na políčka tak, abychom

nevybouchli. Moc se mitam líbilo. E- ondrašíková 3,A

Týmové hry byly super. PrVnl den ná5 u Hájenky čekali vedoucí a rozdělili nás do

skupin. Druhý den jsme vpodloubí zámku hráli pohádkové hádanky. Vzahradě
zámku jsme plnili různé úkoly. L, odložilová 3,B

Čekal jsem od her něco jiného. Líbilo se mi v Sokolovně, když jsme natáčeli film.

zjistilisem, že moc neznám pohádky. D, Kupka 3.B
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sBĚnovÉ
AnTtVtrY

V září začínáme sběrem šípků. A šípkový keř má trny. Cesta k šípkům je

tedy trnitá, Následuje sběr kaštanů, ty mnohdy leží na cestě a ta může b}'t

zase nebezpečná. Když je zima za dveřmi, třídy voní po pomerančích.
Pomeranče jsou chutné a kůra hezky voní. Tahle sběrová aktivita .ie tedy
voňavá. A|e někteří zase nejí pomeranče. Zdálo by se, že nejjednodušší by
bylo sbírat papír, protože ten máme tak nějak průběžně pořád doma.

Ale iten musí někdo připravit, svázat, odnést nebo odvézt. Prostě musí být

ochoten pomoci. A přiznejme si, že bez pomoci rodičů by naši ma|í ivětší
vítězové sběrových aktivit žádnými vítězi nebyli. Proto děkujeme všem

ochotným rodičům, že pomáhají. DoUfejme, že vám poděkujíivaše děti.

Lodi če, děhujernel
f Iřlrt l&be E_a --

.*lŤil
:l
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A za pomoc děhujerne i nejltarširn žáhůrn šholJ.
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I,rsToP^DovÝ
oBĚD lLo VIMJNOST

|írrEř'"ři]L'š-il *=

Ohlasy čtenóřů,
Naposledy jsem tady obědval asi před čtyřiceti |ety jako žák zdejší ZŠ.

Moc si Už nepamatuju, jak mitenkrát chutnalo, je to už dávno.,,

Dnes mně chutna|o úžasně, hned bych se do školy zase vráti|, jenom už
kvůli tomu obědu. Skvě|éI Díky.

12



n,DYž PhŠÍ,...
( PŘEMÝšLíME A TVoŘíME....... ...............................5.A)

sleduiu déšť.,.bubnuju s deštěm... jsem kreativní.., kapky se dotýkají Střechy,,, působí

to na mě magicky,,, myslím si, že to Bůh zalévá,.. raději odpočívám a nic nedělám",

rád si lehnu nebo si hraju se sestrou,., bude zalitá zahrada... dobře se mi spi,,, mám

rád, iak to bouchá,,,čtu si,,. uklízím,.. díVám 5e na různé filmy,,, hraju deskové hry",

povídáme si.., přemýšlím... vymýšlím dalši aktivity,.. jedeme na bazén,,, jdeme do

cukrárny... pročistí se vzduch,,, vyhledám kamarády.., nasadím gumáky... jsem doma

s rodinou,,, pomáhám babičce v kuchyni nebo isem s dědou v garáži,,. hraju si venku

a jsem celý mokrý, špinavý a mamka 5e trochu směje a trochu zlobí,,,

Když prší a j5em venku 5 deštníkem, deštník 5i odmyslím a představuiu si, že stojím

v kruhu, který mě chrání před deštěm, a iá isem jedinečná. {M, Fuksová)

Déšť mi často nahradítelevizi, počítač i telefon, ( l,Daněk)

Když prší, ie mi smutno. Když jsem sama doma, mám někdy i strach. (K. Ševe|ová)

KdYž prší, tak si asi pů| hodiny čtu, pak se obléknu, vezmu si deštník a jdu za Rexem,

to je náš pes. (A, Ančincová)

Když prší, kapky pada,ií a šumí jako vodopád. Někdy ie možné, že uvidíme i duhu.

Déšť kape na střechy, stromy i 5ilnice. (D, Spáčil)

DÉšŤ JE N,rpĚJnt v šikulová

]3



ril^ttowEEN
V úterý 31.10. se deváťáci namaIovali a oblékli .iako strašidla, Obešli všechny
tři třídy prvňáčků a v hodinách angličtiny.jim pomohIi s počítáním, Všichni si
akci moc Užili. o organizaci a pomoC V hodinách se postaraly paníučitelky A,J.

t- l..
u



§qolEn_n^nýNnu,^.rn Á.tít
Spolek žáků na naší škole funguje už třetím rokem. Tvoříjej zástupci tříd 4,

, 9. ročníku, 31 členů se schází každý druhý týden. Prostřednictvím spolku

mohou zástupci tříd komunikovat s vedením školy, mají možnost organizovat
celoškolní akce, dozvídat se nové informace o dění ve škole a zároveň se

zabývat řešením prob|émů ško|y. Spo|ek už vymyslel a uskutečnil spoustu

skvě|ých akcí a doufáme, že tomu tak bude i letos.

ůr oB[ NÝ ltYš
BtÁzNrVÝ DEN
PL^.nÁr
sBÍhnA lLo lsÍ

rŘípy

Eliška procházková

]5
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Máme slabikář. přinesli

nám ho kamarádi z vyšších

tříd.,,Ať se vám ve slabikáři

pěkně čte a dobře daří",

přáli nám, když nám

sIa biká ře předávali.

Čteme a sbíráme jedničky!

Práce se nám opravdu daří,

aaaoaaaoaaaaaaaaaoaaaaa
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PilEDšnorÁct

sPohTovNÍ oDPo[EDNn

rhoč BÝI DoMA, IrDyt MůžIM Do šnolyl

17



GhATUIUJE/vtE
slr'toNĚt

Někteří žáci 8. a 9. ročníku

se zúčastnili literární soutěže

Spěchei pomalu, kterou
pořádala Střední odborná

škola Luhačovice, Č|eny

poroty bv|i mimo iiné ibásník
Jiří Žáček a spisovatel Jan

Cimický. Ce|kem bylo

odeslá no rekordních L75 prací

z 30 zák|ad n ích škol.

Z naší školy byla oceněna
práce Simony Ú leh lové ze
třídy 9, B. zvrÁŠrruí crrun

POROTY jí byla předá na

v pátek 15, 12. 201,7 přímo

v Luhačovicích na slavnostn ím

vyhlášen í.

Gratulujeme k to m Uto

velkému úspěchu,

aaoaooaoooaoaaaaaaaaaaaaaao
aaaaaaaaaaaaaaoooaaaoaooaao
aoaaooaaaaaoaaaaaaaoaaaaaoo
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sPOB.TI-rJE/r{E

RlJEN
Okresníturnaj v minikopané dívek a chlapců - Kroměříž

LlsToPAD
O pohár starosty města Holešov - disciplíny: florba|, kopaná, basketba|,

kondičnícvičení
Na naší škole - okrsková kola - florbal m|adších a starších žáků

- okresní kola - florbal mladších a starších žáků,

PRoslNEc
Halová kopaná díVek - Bystřice pod Hostýnem

VšIM h[th[r[NTANTůM šnorr DĚnUJ[Mnl

SoUTĚžÍrntn,BoJUJE/vtE

19
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Kal|
-

šhole
Je fajn, když Mikuláš

chodítehdy, kdy chod it

má, A to je 5, prosince.

Letos nám to ve ško|e

vyšlo a 5, prosinec byl

školním dnem. pro děti

na 1. Stupni to by| den

neobyčejný.

Nepřijde? Přijde?

Přijde||!Akdy?Kdeje?
Už jde ! 5|yšíte? To jsou

čerti!!! Kolik jich je? A
andělé?.]sou tam taky?

Užl Ted'!! Ne, ještě ne,

Slyšíte ty řetězy?

V které třídě jsou? Já

Se nebojím ! Kecáš,

Každý má trochu

strach. Já ne, Počkej, až

tu budou,,,,tě chci

Vidět, Vlezeš paní

Učltelce pod Stů |...,.

Básničku? Písničku?

Uf. A je to za námi,

.,,sem se vůbec nebá |.

ýř



/vtrnUtÁ
VYUčov

V 5.A jsme se dohod|i, že pro Miku|áše si nachystáme minutu ticha. Pro

někoho je to možná úkol snadný, ale pro nás někdy téměř nesplnitelný.

Přesto jsme se o to pokusili a svýsledkem byla kromě Mikuláše spokojena i

naše paní učiteIka. Zlobidla se přih|ásiIa bez mučení. Odměnou jim byl černý

obrázek na obličeji. Čerti njkoho neodnesli (i když možná mohIi zkusit někoho

odnést alespoň k ředitelně). Příjemným zpestřením byla andě|ská hádanka na

tabuIi. Ale abychom jen nemlčeli, naše plamenné zpěvačky (zpívající

v Plamínku)zazpívaly pěknou píseň ze svého sborového repertoáru. 5.A

týnu děhuJerne!

šsIlÉ
ANí

Celérn,
21



VEtnÁ vÝsrAVA
BETIÉ^tt,

<D

ť,
,t,

aI
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e čtvrtek 7. prosince se Vnaší škoIe rozhostila pravá

adventní atmosféra. Během celého dne navštívilo školu

mnoho hostů, rodičů i býva|ých žáků, aby si prohlédli

překrásné betlémy, které společně se svými vyučujícími

vyrobiIi žáci jednotlivých tříd. Všichni obdivovaIi

rozmanitost, nápaditost, kreatiVitu i píli, se kterou se všichni do výroby

zapojiIi. Největší Betlém vytvořili spolu s paníUčitelkou a paní asistentkou žáci

zl.A. Základ všech postaviček tvořily PET |áhve, které pak děti ,,oblékly".

Betlém byl veIký, ,,hled'avý", nepřeh|édnutelný.,.a veselý! Vítal všechny

příchozí. Výstavu ještě skVěle doplniI prodejnístánek keramického kroužku.

23
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p[/\..^4,íNEII,

ánoční koncert P|amínku byl 7. prosince krásným adventním
zážitkem pro všechny hosty i účinkující, Zaplněná tělocvična
poslouchala okouzlující vánoční písně a sIedovala prastarý

příběh, Vánočně se naladiIi rodiče, pracovníci školy, bývalí
členové sboru i široká veřejnost. Kde chtěl, mohl ještě své

zážitky vstřebávat u voňavého čaje a perníku ve školní jídelně. Krásně
osvětlená aula pak všem svítila na cestu domů.

Vánoční příběh vyprávěl PIamínek ještě 13. prosince v holešovském Centru
pro seniory. Díky veIké pomoci pana škoIníka Teleckého, pana Šuby a pana

Smékala jsme si s sebou mohli odvézt všechny potřebné rekvizity a hudební
nástroje. S obyvateIi centra jsme si v závěru zazpívali známé české koledy.

25
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Zámecká výstava - Besedy ve školní knihovně - Návštěva

kina Svět ,,Špunti na vodě" - Jablíčkový týden - Autorské

čtení v zámku - Projekt ,,Bud'me kamarádi" - Sportovní

odpoledne vTYMY - Sportovní odpoledne sházenou -

Besedy v knihovně školy - Bramborový týden - Vaříme ve

školní kuchyňce - Bramborový týden a pouštění draků -

Besedy v knihovně - Sportovní odpoledne v TYMY -

Robinson Crusoe na ostrově zvířátek - kino Svět - Výstava

deskových her v TYMY - Pečení ve školní kuchyňce - Zimní

příhody včelích medvídků - kino Svět (Divadlo Krapet) -

Výroba betlémů - Výstava betlémů a letadel na zámku -

Pečení perníčků - Vánoce ve ŠD - zvyky, tradice Vánoc

oDloIEDNE

aoa

NEXAHÁIÍMEI
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PB,'oJEnT
v letošním škotním roce se naše škola

zapojila do mezinárodního Proiektu

Krokus. Ten je organizován irskou

organizací Holocaust Education Trust

lreland (HETl) ve spolupráci s Židovským

muzeem V PraZe.

Žáci zasadili do trávníku před školou

cibulky žlutých krokusů jako připomínku

1,5 milionu židovských a tisíců dalších

dětí, které zemřely během holocaustu,

Žlutá barva připomíná barvu Davidovy

hvězdy, !íž byli Židé během druhé světové váIky označováni,

V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na

začátku února, tedy v době, kdy si budeme připomínat Mezinárodní den

památky obětí holoca UStu. Mgr, T, lndráková

r r\_\
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lhÁVĚ
črE/vtn

lť"_":?§"íť

Mlčím a vím, že

tohle je láska.

Mlčím, přotože

neumím říci :

Mamiňko!

Pokusit se dětem na ].. stupni
přiblížit některé dějinné udá|osti je

docela obtížný úkol, protože je,iich

vnímání plynutí času a časových

souvislostí bývá ještě velmi zkreslené.

Když se v rámcj učiva v|astivědy v 5,

Válka je

nejstrašnější

věc.

ročníku dostaneme k informacím o 2.světové válce, pravidelně sahám právě

po této knize . Příběh desetiIeté dívky děti vždy zaujme. Dozvídajíse, jak se

Leni postupně vybavují vzpomínky, jak pomaIu a těžce odkrývá svou minulost
a.jak nakonec zjišťuje, kde je jejíopravdový domov, který vlivem válečných
okolností ztratiIa, A jak zoufale touží po láskyplném objetí maminky. Ale kdo
je Vlastně její maminka?

Při poslechu četby dětí zpozorní, zajímají se, diskutují a ptají se. Mnohé
přiznají, že o všem přemýšlí ještě i doma. Něktenich se osud děvčátka
hluboce dotkne a silně jej prožívalí.

l když byla kniha napsaná už před více než šedesáti lety a mnohé maminky
i babičky.ii asi kdysi taky čet|y, dobrou zprávou je, že oslovuje i další generace.
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Bližší informace na www.3zshol.c4
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l Hlavní Vedouci tábora:

I Bc. lveta Dvořáková - 603 373 793

l Dvorakova@3u 5hol.cz

l číslo účrU: 27-1asa7 ao227 / o7oo
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L______----__-_-|
Cena zahrn9J6,r--
i - celodenní program od 8 -16 hod !t ,.-,- . l
| - poJtsten, 

I
! rn.r" riá lní zabezpečení |I
i-oběd l
t - pitný režim I

i - o"O.sosický a zdravotní dozor il--- rr.
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