
červen 2009

ÚNOR 2015



2

Každé pololetí školního roku se společně zamýšlíme nad dosaženými výsledky ve škol-
ní práci a také nad tím, co se nám podařilo a co bychom měli zlepšit.

Ve čtvrtek 29. ledna jsme ve škole ukončili 1. pololetí školního roku. V průběhu třídnic-
kých hodin vyučující se svými žáky zhodnotili prospěch a chování za uplynulé období a 
žáci si převzali výpis pololetního vysvědčení.

A jaké jsou dosažené výsledky za 1. pololetí? 
Na 1. stupni – v 1. až 5. ročníku – se vzdělává 320 žáků. S vyznamenáním prospělo 278 

žáků, z toho 197 žáků mělo na vysvědčení samé výborné. 41 žáků prospělo, 1 nebyl hodno-
cen, vzdělává se v zahraničí. Největší radost z prvního vysvědčení prožívali nejmladší žáci 
– prvňáčci. Pod vedením svých paní učitelek a za příkladné pomoci rodičů došli ke svému 
prvnímu cíli a zaslouží za obrovský pokrok velkou pochvalu. Většina žáků 1. stupně je sna-
živá, pracovitá a zodpovědně plní školní povinnosti. Vzorně se také zapojují do sběrových 
aktivit, svědomitě pečují o své třídy. Příkladně prezentují školu na veřejnosti, ať již jako 
zpěváci školního pěveckého sboru Plamínek, či jako malí herci divadelního kroužku. Rádi, 
ochotně a úspěšně se zapojují také do vědomostních soutěží. Jejich nádherné výtvarné 
a keramické práce zdobí prostory školy. Za odváděnou práci si 187 žáků odnáší pochvalu 
v žákovské knížce. Za drobné prohřešky byly na 1. stupni uděleny 2 napomenutí třídního 
učitele a 1 důtka ředitelky školy.

Na 2. stupni – v 6. až 9. ročníku – se vzdělává 205 žáků. Mnozí žáci dosahují výborné stu-
dijní výsledky, zapojují se do soutěží a olympiád, vzorně reprezentují školu na veřejnosti na 
vědomostních a sportovních soutěžích. Z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 78 
žáků, z nichž 16 má na vysvědčení samé výborné. 123 žáků prospělo a 4 žáci jsou hodno-
ceni nedostatečnou známkou.

Většina žáků si za odvedenou práci zaslouží pochvalu, přesto se najdou takoví, kte-
ří často zapomínají, nerespektují pravidla a dokáží se nevhodně chovat ke spolužákům i 
k vyučujícím. Za tyto prohřešky vůči školnímu řádu bylo uloženo 12 napomenutí třídního 
učitele a 6 důtek třídního učitele. Ředitelka školy ukládá 6 důtek a 2 žáci mají snížený stu-
peň z chování. Pevně věřím, že se nám ve spolupráci s rodiči a specializovanými pracovišti 
podaří žáky přimět k dodržování pravidel slušného chování a že z nich vyrostou slušní lidé.

V prvním pololetí jsme pro žáky připravili kulturní pořady, výchovná a divadelní před-
stavení. Doplněním výuky byly také zajímavé exkurze, besedy a přednášky. K prevenci ri-
zikového chování a ke stmelení žákovských kolektivů byly zařazovány adaptační pobyty 
v přírodě nebo ve škole. S velkým ohlasem se setkal lyžařský a snowboardový kurz žáků 2. 
stupně na Horní Bečvě.

Úspěšná byla také prezentace školy. Ke zdařilým akcím patří tradiční dny otevřených 
dveří, kdy mohou rodiče a zájemci navštívit vyučovací hodiny a prohlédnout si také 
vnitřní prostředí celé školy. Velký ohlas měl tradiční předvánoční jarmark, jehož součástí 
bylo  vystoupení žáků dramatického kroužku. Úžasný byl také vánoční koncert dětského 
pěveckého sboru Plamínek, který svými písněmi dokáže potěšit a zahřát stále více 
vděčných posluchačů.

Ohlédnutí za 1. pololetím
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Nadále pokračujeme ve spolupráci s partnerskou MŠ Sluníčko a již nyní se těšíme na 6. 
únor, kdy do naší školy k zápisu do 1. tříd zavítají budoucí prvňáčci se svými rodiči. Před-
pokládáme, že i nadále budeme moci vzdělávat prvňáčky ve 4 třídách, a že budeme moci 
otevřít speciální logopedickou třídu pro děti s vadou řeči.

Velmi kladně hodnotím zajímavé a pestré aktivity pořádané pro žáky školní družiny.
Vážíme si spolupráce se střediskem volného času TYMY, jehož zajímavé aktivity často 

využíváme. Úzká spolupráce je také se středními školami v Holešově a v Kroměříži.
Tolik tedy stručné hodnocení naší společné školní práce za 1. pololetí.
Plánujeme mnoho aktivit i na 2. pololetí. Již nyní se těšíme na přátelský večírek školy, 

který se uskuteční 20. února, jste srdečně zváni. Od května bude probíhat zateplování celé 
školy a já pevně věřím, že tuto náročnou akci zvládneme společně bez problémů.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem pracovníkům školy a žákům za dosažené 
školní výsledky. Děkuji také všem rodičům, členům Školské rady a Rady rodičů, dále zřizo-
vateli a partnerům školy za vstřícnou spolupráci a pomoc.

Přeji všem do dalšího školního pololetí správné vykročení a příjemný a radostný pocit 
z odváděné práce.

Mgr. Jitka Heryánová 
 ředitelka školy 

Ani jsme se nenadáli a máme za sebou polovinu školního roku, kdy žáci dostali polo-
letní vysvědčení.  Pro prvňáčky je to jejich první vysvědčení, ze kterého měli určitě velikou 
radost. Pro ty starší příležitost užít si pololetní prázdniny. A konečně pro rodiče je vysvěd-
čení informací, jak jejich děti přistupují k práci ve škole.  Pro žáky devátých tříd nastává čas 
volby povolání a přiblížil se čas příjímacích zkoušek na střední školy.

Máme za sebou spoustu akcí, například den otevřených dveří vánoční jarmark, vánoční 
besídky a podobně. Dále pak několik sběrových aktivit jako sběr papíru, kaštanů a šípků. 

Také nás ještě spousta akcí čeká. Nejbližší je večírek školy, který se již tradičně koná 
v  tělocvičně školy 20.  února  2015. Dále pak to bude například Jarní den řemesel, Den 
zdraví, Májový koncert Plamínku a další. 

Za Radu rodičů bych chtěl poděkovat rodičům jednak za účast na již proběhlých akcích 
a také za nemalou podporu svých dětí ve sběrových aktivitách. Zároveň bych chtěl, všech-
ny rodiče a přátele školy pozvat na akce, které jsou teprve před námi.

za Radu rodičů
Miroslav Koumar
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...  připraví nás na dobu vánoční,
otevřít chcem svá srdce všem …

 
Školní pěvecký sbor Plamínek měl i v letošním školním roce nabitý adventní program. 

Hned několikrát se veřejnosti představil při rozsvěcování vánočních stromů, na benefičním 
vystoupení ve škole či při samostatných koncertech. Během vystoupení děti nejen zpívaly, 
ale také sbor doprovázely na rozmanité hudební nástroje.

Velkým zážitkem byl pro nás zájezd do Uničova, kdy jsme se zastavili na vánočně vy-
zdobeném hradu ve Šternberku. Při výrobě vánočního svícnu jsme zpívali koledy a zimní 
písničky, které se paní kastelánce zalíbily natolik, že nás požádala, abychom v příštím roce 
na hrad přijeli koncertovat. Další  nabídka na uspořádání společného vánočního koncer-

tu v příštím roce přišla také 
od folklorního souboru 
z  nedaleké Bystřice pod 
Hostýnem, se kterým se 
potkáváme na adventním 
vystoupení v  TYMY centru. 
Obě pozvání nás potěšila, 
ovšem vše záleží na tom, 
zda se podaří zajistit finanč-
ní prostředky, které by po-
kryly naši dopravu. 

Nyní už se pilně připra-
vujeme na jarní aktivity, 
které vyvrcholí 15. dubna 
2015. V  tento důležitý den 
pojedeme na postupovou 
krajskou přehlídku Zlínské-
ho kraje. A znovu si zazpívá-
me ve starobylém prostředí 
– tentokrát v Rytířském sále 
zámku v  Chropyni, kam se 
letos krajská přehlídka stě-
huje z Malenovic. 

DPS Plamínek 

Adventní čas
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přinesl radost
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Když na okno zaťukal prstíkem měsíc prosinec, v myslích dětí zněla dvě slova „sníh“ 
a „Vánoce“.  Jak už to bývá, adventní čas zpomalil i školní povinnosti.  Děti stále vyhlížely 
z okna, zda již nepřijel svatý Martin na bílém koni, ale marně. Dokonce napsaly dopis pro 
Ježíška a kromě svých vánočních přání tam mnozí prosili o bílý snížek. Aby nám všem pro-
sincové čekání na Ježíška lépe ubíhalo, četli jsme si společně básničky o zimě, zpívali kole-
dy a také se pustili do pečení křehkého, vánočního cukroví. A jak se dílko podařilo, mohli 
posoudit maminky, tatínci a ostatní příbuzní na naší vánoční besídce. 

Když zbýval do Vánoc už jen kratičký čas, všechny jsme pozvali, abychom jim připo-
mněli, že Vánoce nejsou jen dárečky, zářivý stromeček a voňavé cukroví, ale také klid, láska 
a porozumění. Což byla slova, která provázela celé vánoční setkání. Své rodiče tak děti 
obdarovaly dárečkem i hřejivým pocitem u srdíčka, když na závěr s radostí zpívaly….

 ……je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších

Mgr. Olga Úrubková, třídní učitelka 2. B

Když na okno zaťukal
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prosinec

M. Trvalcová, M. Poláková, L. Hendrych, V. Zycháčková, 5. A
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K Vánocům neodmyslitelně patří pečení vánočního cukroví. Vůně vanilkových rohlíčků 
a lineckého se linula i naší školou. To když děti ze 2.C  vyměnily třídu za cvičnou kuchyň-
ku a místo pera a učebnic se chopily válečků a vykrajovátek. Výsledek jejich práce mohli 
zhodnotit rodiče na vánoční besídce. A vzhledem k tomu, že po jejím skončení zůstaly po 
cukroví jen prázdné talířky, můžeme říct, že vánoční pečení se i letos vydařilo.

 
A jaké druhy vánočního cukroví chutnají dětem nejvíce?

Beátka a Pavlínka mlsají rády linecké. Lucka J. má nejraději pracky.
Honzík, Kevin a Štěpánek P. si pochutnají na perníčcích.Adámek má rád laskonky.
Štěpánek K. si rád pochutnává na oříškových rohlíčcích. Verunka R. a Nelinka R. mají 
rády úlky.
Vojtík má nejraději vanilkové trubičky a plněné ořechy.Na těch si rády pochutnávají 
i Lucka Z. a Nelinka Z.Paní učitelka má nejraději pařížské rohlíčky. A Kubík vánoční 
cukroví v oblibě nemá.

Tak co, děti, jaké druhy cukroví napečeme příště?
Mgr. Kateřina Jarkovská, třídní učitelka 2. C

Pečeme!
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Jana Kvasničková, Tereza Sokolová, Johana Fuksová, Milena Šudřichová

Nejdříve jsme si na internetu našli recept, který nám všem vyhovoval, sepsali jsme jej. 
Domluvili jsme se na tom,  kdo donese ovoce.

Postup: 
Pečlivě jsme umyli všechno ovoce (jablka, hrušky, hrozny, pomeranč, kiwi), potom jsme 

je nakrájeli na co nejmenší kousky, přidali šťávu z citrusů a trochu cukru a potom jsme vše 
pečlivě zamíchali. Všechno jsme nandali do misek a snědli to. Tak strašně nám to chutnalo, 
že jsme si museli udělat další várku, kterou jsme pak dali ochutnat paním učitelkám i klu-
kům, kteří právě přišli vyčerpaní z florbalového zápasu. Byla to úžasná zábava a doufáme, 
že si to příště zopakujeme. 

Přejeme dobrou chuť!

Jak jsme dělali
ovocný
salát!
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VÁNOČNÍ
Na naší škole vyučujeme jazyk anglický již od 1. třídy. Prostřednictvím VÁNOČNÍ AN-

GLIČTINY se v pátek 12. prosince děti v 1. třídách seznámily s tradicemi vánočních svátků 
v anglicky mluvících zemích. 

Vánočně naladit všechny své nejmladší kamarády přišli žáci 9. A a 9. B. A nejen to, pro 
všechny si připravili nejrůznější aktivity. Přivedli s sebou Santu a sami si zahráli roli skřítků 
a Santových pomocníků. Tentokrát nepomáhali Santovi s přípravou vánočních dárků, ale 
právě dětem prvních tříd plnit jejich úkoly. 
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ANGLIČTINA
Prvňáci už teď ví, kde Santa bydlí, jak se jmenuje jeho nejslavnější sob, jak dopravuje 

dětem dárky a hlavně, jak se vlastně Santa dozví, co si děti na Vánoce přejí. To si mohli 
vyzkoušet na vlastní kůži. Za odměnu si deváťáci poslechli básničky, písničky a dokonce i 
hru na flétny. 

Byla to krásná spolupráce těch „nejmenších“ s těmi „největšími“ a určitě nás to všechny 
o tento krásný zážitek obohatilo.

Mgr. Petra Stárková, vyučující jazyka anglického
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• je ticho
•  jsem hodně, hodně veselá
•  je mi příjemně u srdíčka
•  těším se na bílou krajinu
•  počítám sněhové vločky
•  cítím se jako v pohádce
•  nemůžu se dočkat koulovačky
•  představuji si bílé sněhuláky
•  letím dělat andělíčky
•  chytám chomáčky sněhu
•  raduji se a volám HURÁ!

 kolektiv žáků 2.B

Vánoce
Jakub Daněk, 2. A

Na Vánoce těšíme se,
co nám Ježíšek přinese.
Dopis jsme mu napsali,
poštou jsme ho poslali.
Teď už počítáme jen,
kdy přijde ten Štědrý den.

Vánoce
Julie Foltýnová, 2. A

Už se těším na Vánoce,
budou tady zas po roce.
Už se těším na dárky,
dostanu i korálky.

KDYŽ PADÁ SNÍH...

Vánoční čas
Peter Bihary, 2. A

Už je tu zas, vánoční čas.
Budou dárky, bude stromeček,
těším se jak malý chlapeček.
Jestli bude venku sníh,
budu jezdit na saních.
S kamarády si budu hrát,
budeme se koulovat.

Zimní
Radim Škrdla, 2. A

Náš Filípek to je chlapec,
na čepici nosí střapec.
Střapec má moc strakatý,
k tomu kožich huňatý.
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V. Galatíková, L. Arnfelser, T. Partyková, T. Sedláčková, 5. A
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SEN MALÉHO KAPITÁNA ARSENIA
DENÍK VYNÁLEZŮ 

Kniha o malém kapitánovi Arseniovi je 
zajímavá nejen textem, ale i ilustracemi. 
Zaujala mne hned. Četba byla nad má oče-
kávání. Ilustrace jsou originální a text vtip-
ný od první strany. Celá kniha je o fantas-
tických Ar „vynálezech“ ( např. trávožrout 
nebo varnoskop) i nezdarech při jejich 
vynalézání. 

Zaujalo mne také, že I Arsenio se potý-
ká s ekonomickou krizí.

      
 Lumír Hendrych, 5. A

Nakladatelství Meander 2014, 
autor Pablo Bernasconi

Čteme

A DOPORUČUJEME!
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Kdybych já  byl kouzelníkem…
Kdybych já byla kouzelnicí…
…přála bych si, aby byla moje máma šťastná.
…přál bych si  být se svými sourozenci.
…přál bych si psací stroj. 
…přál bych si, abych se zalíbil jedné holce. 
…přála bych si, abychom si do školy mohli přinést nějaká zvířata.
…přála bych si, aby byl na Vánoce sníh a v České republice moře. 
…přál bych si cestovat v čase. 
…přála bych si, abychom byli všichni s rodinou spolu. 
…přál bych si, abychom byli s maminkou a  tatínkem vždy  spolu. 
…přál bych si, aby tatínek, maminka, děda a babička nikdy neumřeli.
…přál bych si, aby mě maminka a tatínek měli pořád rádi. 
…přála bych si, aby se tatínek uzdravil.
…přál bych si domeček na stromě. 
…přála bych si naučit se násobilku zpaměti. 
…přál bych si být bohatý. 

Kolektiv kouzelníků a kouzelnic  4. A

A. Vaculíková, L. Tiefenbacherová, 5. A
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V úterý  14. října  2014 se žáci 9. ročníku vypravili na  Tauferovu střední odbornou školu 
veterinární do  Kroměříže. 

Na střední veterinární škole se nám moc líbilo. Nejen, že jsme poznali krásný vzhled 
školy, ale také jsme měli možnost podívat se do samotných učeben, kde už na nás čekali 
žáci 4. ročníků. Studenti se nás ujali a procházeli jsme některé učebny. Ani v jedné učebně 
nás nenechali jen tak sedět a hned nás zapřáhli do práce. V učebně přírodopisu jsme pra-
covali s mikroskopy. V učebně chemie jsme opracovávali sklo. Věcí, které jsme vyzkoušeli 
a něco nového se dozvěděli, bylo opravdu hodně. Nejzajímavější však pro každého určitě 
byla návštěva pitevny. Poté, co jsme se navlékli do velkých bílých plášťů, jsme byli studenty 
zavedeni do holé bílé učebny, která byla pokryta kachličkami. Uprostřed místnosti byly 
2 pitevní stoly, na kterých byly ještě známky krve. Když jedna ze studentek začala pitvat 
malé prasátko, už ani zápach nechyběl. Někomu se udělalo špatně, někoho to nadchlo. 
Určitě to ale nikoho neodradilo.

Kromě vyučujících jsme měli možnost si popovídat i se studenty a zjistili jsme, že jsou 
na škole spokojení a školní internát si jen pochvalovali.

Mne, i když nechci být veterinářka, tato škola velmi nadchla a přibyla na mém seznamu 
skvělých středních škol.

Veronika Ivánková, 9. A

SPOLUPRÁCE 
S TAUFEROVOU STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU VETERINÁRNÍ
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V rámci školní družiny se v programu objevuje i přírodovědná činnost. S dětmi pra-
videlně chodíme na vycházky s pozorováním přírody a přírodnin, hrajeme přírodovědné 
sazky, studujeme zajímavé encyklopedie, řešíme přírodovědné hlavolamy a bavíme se o 
zajímavých přírodních úkazech.

Na začátku měsíce prosince jsme zahájili v programu jednotlivých oddělení projekt 
„Chráníme drobné ptactvo kolem naší školy a našich obydlí“. Nejdříve jsme shromáždi-
li obrázky a encyklopedie, které zobrazují zpěvné ptáky. Nad nimi jsme probírali, kteří u 
nás přezimují a jiní odlétají do teplých krajin. Následně jsme vytvořili keramická a klasická 
dřevěná krmítka, která jsme umístili v prostorách školní zahrady tak, abychom je mohli 
pozorovat z oken školní družiny, nebo při pobytu na školní zahradě.

Děti z přineseného loje a zrníček ze slunečnic, zrní či hořčice vytvořili vlastními silami 
několik desítek lojových koulí, které jsme rozmístili nejen v okolí školy, ale i podél řeky 
Rusavy. Pravidelně krmítka sledujeme a zob i koule doplňujeme.

Z pozorování krmítek vznikly i krásné výtvarné práce zobrazující ptáky kolem krmítek.
Od poloviny ledna se 1. a 2. oddělení školní družiny zapojí ve spolupráci s TYMY Hole-

šov do projektu ARBOJ 2015, který mapuje a sleduje vývoj a růst javorů.

Jana Budišová, vedoucí školní družiny

Enviromentální výchova
ve školní družině

obrázek Gabriela Zycháčková, 1. B
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1. Malé šedé zvířátko.

2. Zvíře, co nám dává mléko.

3. Zvíře, co skáče po horách.

4. Zvířátko, co nám snáší vajíčka.

5. Král lesa, co má parohy.

6. Zvířátko, co chytá myši.

7. Ryba, co se jí na Vánoce.                                                                                                    

TAJENKA: __________________________  vytvořila Adéla Brázdilová 

KŘÍŽOVKA z 2. A
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Uplynulé období bylo bohaté také na různá soutěžní klání. Proběhla školní kola děje-
pisné a biologické olympiády, soutěží se také v matematice, jazyce českém a recitaci. Blížící 
se 3. čtvrtletí je tradičně velmi bohaté na okresní kola olympiád a vědomostních soutěží. 
Z nejčerstvějších výsledků vybíráme:

Anglická konverzace
V lednu se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém na II. stupni. V 
prvním dni proběhla poslechová část a v následujícím dni pak část konverzační. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích. Všichni soutěžící si vedli výborně a zaslouží si velký obdiv. Není vů-
bec jednoduché předstoupit před tříčlennou komisi a konverzovat s ní v angličtině. To už 
potřebuje pořádnou odvahu. Jsme rádi, že naše žáky cizí jazyky baví, mají zájem na sobě 
pracovat a v této oblasti se rozvíjet. 

Výsledky soutěže:
Kategorie I. B  (6. A 7. ročník) – účastnilo se 6 žáků
 1. místo Kateřina Lysková z 6. A - postup do okresního kola
 2. místo Markéta Mušková ze 7. B
 3. místo Natálie Stojanová z 6. A
Kategorie II. B (8. A 9. ročník) – účastnilo se 7 žáků
 1. místo Radek Kaderka z 9. B - postup do okresního kola
 2. místo David Martinec z 8. A
 3. místo Adriana Tsuperyak z 8. A
     

Biologická olympiáda 
Ani biologická olympiáda není jednoduchá. A tady jsou výsledky školního kola. 

Kategorie D (6. a 7. ročník) – účast 13 žáků
 1. Daniel Polišenský 6. A – postup do okresního kola
 2. Ivana Botosová 6. B – postup do okresního kola
 3. David Jurčík 6. A

Kategorie C (8. a 9. ročník) – účast 5 žáků
 1. Zakopalová Lenka 8. A – postup do okresního kola
 2. Mikešková Adriana 9. A – postup do okresního kola
 3. Gábrižová Gabriela 8. B

Všem soutěžícím děkujeme a vítězům gratulujeme.

SOUTĚŽÍME
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Vítězní florbalisté
Začátkem listopadu v tělocvičně naší školy proběhla okrsková kola florbalového turna-

je. Velmi dobře se dařilo starším žákům, kteří se mezi silnými soupeři z Holešova, Hulína, 
Bystřice pod Hostýnem a Chropyně neztratili, a postoupili do okresního kola. To se konalo 
27. listopadu opět v naší škole. Přijeli postupující z kroměřížské části. Ve velmi bojovné at-
mosféře se prosadili naši kluci a prošli turnajem bez zaváhání. Vítězstvím si zajistili postup 
do krajského kola, které se uskutečnilo 9. ledna v Uherském Brodě. 

PŘIPRAVUJEME 
 6. 2. 2015 Zápis žáků do 1. ročníků
  20. 2. 2015 Tradiční večírek SRPDŠ 
  21. 3. 2015 Den zdraví a Den řemesel 
  20. 4. 2015 Exkurze ZOO Lešná (7. ročník)
 19. 5. 2015  Dějepisná exkurze pro žáky 2.stupně  Vídeň 
 5. – 14. 6. 2015 Ozdravný pobyt CHORVATSKO - Živogošče 

Pod trenérským vedením pana učitele Ivo Junáška se zápasů zúčastnili tito žáci: Ště-
pán Stratil, Jarek Valenta, Martin Teplíček, Marek Karol, Jakub Kocich, Tomáš Faulant, Šimon 
Kováč, Petr Jurčík, Martin Novotný, Ondra Ďulák, David Martinec, Standa Úlehla, Daniel 
Brázdil, Lukáš Leško, Adam Valenta a Pavel Němeček. Všichni si zaslouží velkou pochvalu 
za výborné sportovní výkony, bojovnost a fair play.



22

ZÁPIS DO

                A. Vaculíková, 5. A
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1. TŘÍDY
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pátek 20. února 2015v 19.30
bohaté občerstvení, tombola
vystoupí Mažoretky Holešov

hraje skupina KMO3

Srdečně zveme!


