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Je konec 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. 

Každoročně se v závěru školního roku zamýšlíme nad dosaženými výsledky, společně hod-
notíme 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 aktivi-

tách určitě mimořádný. V letošním školním roce navštěvovalo školu 518 žáků, kteří byli vyučo-
váni ve 24 třídách pod vedením 34 pedagogických pracovníků, 5 vychovatelek školní družiny 
a 4 asistentek pedagoga. Příznivé pracovní prostředí ve škole vytvářelo pro žáky také 20 správ-
ních 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 a jeho slavnostní vy-
dání nového CD, vystoupení dětí dramatického kroužku s  dramatizací pohádky Zlatovláska, 
výtvarné práce žáků, které zdobí areál celé školy. Veškeré tyto aktivity směřovaly k oslavám 40. 
výročí založení školy, které vyvrcholily slavnostní akademií pro veřejnost. Úspěšné a vyhledáva-
né byly také preventivní víkendové pobyty žáků školní družiny, jakož i další sportovní a zábavné 
akce, které školní družina pořádala.

K doplnění vzdělání žáci navštěvovali výchovné koncerty a divadelní představení ve Zlíně. 
V průběhu školního roku byly organizovány exkurze do ZOO Lešná. S ohlasem se setkala děje-
pisná exkurze do Krakova a Osvětimi. Velmi úspěšný byl poznávací zájezd 40 žáků do Londýna 
a okolí. Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační pobyty v přírodě. Vydařil se nám také několikrát 
odkládaný sportovní den. 

Velmi dobře se rozvíjela spolupráce 1. tříd s dětmi z MŠ Sluníčko a tradičně zdařilá je spolu-
práce se střediskem volnočasových aktivit TYMY. Ve škole pracovalo pod vedením pedagogic-
kých pracovníků 6 zájmových a doučovacích kroužků, rozšířili jsme také nabídku nepovinných 
předmětů. Žákům jsme nabídli řadu zajímavých a poučných besed, které se týkaly prevence 
rizikového chování, 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. Přijali jsme za své 
inkluzívní a multikulturní vzdělávání. Projekt mezinárodní „Bezpečná škol“ prostupuje všemi 
ročníky a cílem je naučit žáky takovému chování, při němž by sobě ani druhému nezpůsobili 
úraz a v případě úrazu pak uměli poskytnout první pomoc. Jsme úspěšní také v ekologickém 
projektu „Recyklohraní“. 

 Velkou pozornost jsme v průběhu roku věnovali zlepšování prostředí školy, tříd, pracoven 
a jejich estetické výzdobě. Snažili jsme se co nejlépe využít prostředky, které jsme získali přes 
ministerstvo školství z EU, projekt byl uzavřen v říjnu 2013. Byla dokončena poslední etapa re-
konstrukce školního bazénu, který využíváme pro výuku tělesné výchovy ve všech ročnících. 
Jsme rádi, že se podařilo vybudovat příjezdovou komunikaci k vnitřnímu parkovišti školy, díky 
níž je dopravní situace před školou o hodně bezpečnější.

ŠKOLNÍ ROK 
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 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. 

 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 se zúčast-
nili odměnového zájezdu do Jeseníků.

Koncem školního roku byla jmenována nová Školská rada, která se bude podílet na správě 
školy. Školská rada je devítičlenná: třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu tvoří zástupci rodičů a 
třetinu pedagogičtí pracovníci. 

Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem pedagogickým pracovníkům za ná-
ročnou práci, kterou odvádějí při výchovně vzdělávacím procesu. Moje poděkování patří také 
všem správním zaměstnancům a pracovnicím školní jídelny, kteří se společně podíleli na bez-
problémovém zabezpečování provozu školy. Poděkování patří zřizovateli školy a všem partne-
rům a sponzorům, kteří se školou v průběhu školního roku spolupracovali. Naší škole přejeme 
do další čtyřicítky jen to nejlepší.

Děkuji také všem rodičům, Radě rodičů, Školské radě za pomoc při řešení jednotlivých úkolů. 
Žákům, rodičům a zaměstnancům školy přeji pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou pl-

nou sluníčka, jedinečných zážitků a především odpočinku.
Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy 

 Školní rok 2013/2014 končí, tím zároveň končí rok, ve kterém škola slavila své čtyřicátiny. 
Oslavy vyvrcholily 14. června 2014 velkolepou akademií, do které se zapojila většina žáků a také 
pracovníků školy. Akademie byla ukázkou tvůrčích nápadů pedagogů a velkého talentu žáků. 
Chtěla bych všem, kteří se na přípravě této akademie podíleli moc poděkovat nejen za rodiče, 
ale i všechny hosty. Velké poděkování si zaslouží také všichni, kteří školu na oslavy patřičně 
vyzdobili a připravili pro návštěvníky milé dárečky. 

  Kromě oslav, kterými letošní školní rok končí, se během celého školního roku uskutečnilo 
spoustu významných kulturních, sportovních i společenských akcí. Jednou z nejvýznamnějších 
akcí byl křest již druhého CD pěveckého sboru Plamínek. Škola se také zapojila do celoměstské-
ho projektu Malá Evropa a spousta žáků reprezentovala školu na různých výtvarných, recitač-
ních, pěveckých a sportovních soutěžích, také na Olympiádách. Všem dětem i učitelům patří 
za vzornou reprezentaci školy velký dík. Poděkování si zaslouží také všichni, kteří se podíleli na 
zajištění pobytu žáků v Anglii.

   Velmi úzká byla také spolupráce školy s rodiči, v rámci ní se uskutečnil tradiční večírek a 
několik sběrových akcí. Chtěla bych poděkovat za pomoc všem aktivním rodičům. 

   S koncem letošního školního roku končí také moje devítiletá činnost ve funkci předsedky-
ně Rady rodičů. Chtěla bych upřímně poděkovat za pomoc všem rodičům, zástupcům jednotli-
vých tříd, se kterými jsem během uplynulých devíti let spolupracovala. Velké poděkování si také 
zaslouží celý kolektiv pedagogických i provozních pracovníků, v neposlední řadě bych chtěla 
poděkovat za spolupráci celému vedení školy. 

   Jsou před Vámi dva měsíce zasloužených prázdnin, načerpejte co nejvíce sil a energie do 
nového školního roku. Přeji Vám všem, aby jste využili dny volna k odpočinku, relaxaci, cestová-
ní a k novým zážitkům. Moc děkuji všem učitelům, vychovatelům i ostatním pracovníkům školy 
za jejich zodpovědnou, svědomitou a nelehkou práci. 

   Přeji 3. základní škole do dalších let spoustu žáků, aktivních rodičů a nadšených a obě-
tavých pedagogů, kteří se velkou měrou podílí na celkové atmosféře školy, která je vskutku 
„DÍLNOU LIDSKOSTI“.

Mgr. Jarmila Vaclachová, předsedkyně Rady rodičů

KONČÍ .....
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3. Základní škola v Holešově byla postavena v roce 1974 pro potřeby nově vznikajícího 
sídliště. Podle návrhu zlínského architekta J. Zelinky vyrostla na ulici Družby škola se tře-
mi pavilony a vlastní školní jídelnou. Součástí školy je nově zrekonstruované školní hřiště 
s umělým povrchem a školní zahrada, kterou ke své činnosti využívá  také školní družina. 
Zajímavostí školy je vlastní plavecký bazén, jehož kompletní rekonstrukce byla ukončena 
v roce 2013. I když je škola poměrně rozlehlá, již ve vstupním vestibulu na vás dýchne hře-
jivá atmosféra, kterou dokresluje pestrobarevná a vkusná výzdoba. 

První ředitelkou 24-třídní základní školy byla Jarmila Dvořáková (1974-1989), dále se 
ve funkci ředitele školy vystřídali Mgr. Karel Košárek (1989-1999), Mgr. Alena Grygerová 
(1999-2009) a Mgr. Jitka Heryánová (od roku 2009 až do současnosti). Pod vedením všech 
zmíněných ředitelů škola dosahuje výborných výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu 
a hodnocením kontrolních orgánů se řadí mezi nejlepší školy ve zlínském kraji. Od roku 
1992 je škola zařazena do evropské sítě škol jako „Škola podporující zdraví“. Mimo jiné nese 
označení Bezpečná škola, Multikulturní a Inkluzivní škola.  

Za celou dobu existence školy absolvovalo povinnou školní docházku více než tři tisíce 
žáků, o které se staralo téměř 200 pedagogických pracovníků a 50 správních zaměstnanců.

Oslavy 40. výročí otevření školy zahájil DPS Plamínek slavnostním koncertem a křtem 
nového CD v hlavním sále holešovského zámku.  

V oslavách jsme pokračovali vystoupením dětí z dramatického kroužku, které nastudo-
valy pohádku Zlatovláska. Oblíbenou dětskou pohádku jste mohli shlédnout v prostorách 
kina Svět. 

 Na závěr našich oslav jsme připravili slavnostní akademii žáků, která se uskuteč-
nila v sobotu 14. června 2014 v tělocvičně školy. V tento den si holešovská veřejnost mohla 
prohlédnout celý areál školy, který byl plně zpřístupněn.

Za pracovníky školy Mgr. Jitka Heryánová, 
ředitelka školy

ŠKOLA SLAVÍ ČTYŘICÁTINY!
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Když Plamínek křtil své první CD, projevila jeho kmotra Alena Grygerová přání, aby co 
nejdříve dostal sourozence. A protože přání kmotry se nesmí brát na lehkou váhu, mohl 
Plamínek po pěti letech vydat své druhé album a slavnostně ho pokřtít 26. dubna 2014 ve 
velkém sále holešovského zámku. 

Kmotrem druhého plamínkovského počinu se stal zakládající člen vokálního uskupení 
4TET, hudební skladatel, aranžér, producent a instrumentalista Jiří Škorpík. Tento všestran-
ný umělec nejprve děti doprovodil při písni Buchet je spousta z  pohádky Kouzla králů, 
aby pak jako dárek do kolébky přidal svou skladbu Havrani na sněhu. Že je Jiří Škorpík 
nejen vynikající muzikant a zpěvák, ale i člověk se smyslem pro humor a improvizátor, o 
tom se během jeho krátkého vystoupení přesvědčil jak nabitý zámecký sál, tak především 
fotograf a autor těchto řádků, který tuto stránku kmotrovy povahy svou nechtěnou neo-
patrností vyvolal. 

Patří se samozřejmě poděkovat všem, kdo se o příchod v pořadí druhého plamínkov-
ského dítka na svět zasloužili. Především samotným dětem, které předvedly obdivuhodný 
výkon pěvecký i herecký. Zmiňovat všechny tři sbormistryně - Gabrielu Kovářovou, Lenku 
Hýžovou a Veroniku Svobodovou - je příslovečným nošením dříví do lesa. Jsou to však 
právě ony, kdo nesou veškerou tíhu za fungování a chod sboru. CD by pochopitelně ne-
vzniklo bez sponzorů menších i větších a všem patří upřímný dík. O všech bylo při křtu 
mluveno. Protože nikdy nic není a ani nemůže být dokonalé, zůstal velkým nedopatřením 
opomenut ještě jeden příznivec Plamínku - Aleš Přikryl. Věnoval nahrávání a následným 
úpravám nahrávek mnoho času a energie a bez něj by CD ani koncert neměly výslednou 
vynikající úroveň.

Martin Krčál

Křest nového CD

Záznam koncertu najdete na www.plaminekholesov.websnadno.cz
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DIVADELNÍ
ZLATOVLÁSKA

Dramatický kroužek při 3. ZŠ se letos představil pod novým názvem DIVaDÍLKO  
a svému názvu nezůstal bezpochyby nic dlužen. Novým dílkem dětského ansámblu se 
stala známá pohádka Zlatovláska v básnické úpravě Josefa Kainara. 

Režisérka Ivona Vávrová za vydatné pomoci Petry Přikrylové, Olgy Urubkové, Aleše Při-
kryla a Milana Vávry pak s dětmi dokázaly skutečné divy. Postavy na scéně rozvíjely známý 
příběh zlého a hamižného krále (Martin Fridrich) a jeho dobrého kuchaře Jiříka (František 
Šudřich) recitací i tancem. Zlo prohrálo a dobro zvítězilo nad všemi nástrahami. A to nejen 
v samotné pohádce, ale i na scéně, která byla dílem osvědčené autorské dvojice Jany So-
vadníkové a Lenky Antonovové. 

Některé děti jsou sice stálicemi souboru, ale pro některé to byla životní premiéra. 
A nutno dodat, že velmi vydařená, což ocenili jednak v úterý odpoledne především rodiče 
a prarodiče dětí, ve středu dopoledne pak mnohem náročnější publikum prvního stupně 
základních škol.

Mgr. Martin Krčál
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Paní učitelky nás pozvaly na divadlo. Pohádka se jmenuje Zlatovláska – je velmi známá. 
Bylo to atraktivní, hrála tam krásná hudba. Když byla noc, tak se setmělo a všichni se zapojili 
do rytmického tleskání. Všem se to líbilo a tak jsme moc tleskali. Bylo to krásné divadlo.

Jana Miklendová 4. B

Moc se mi líbilo jak tancovali hvězdy se svíčkami, měsíc a na konci všechny ty prin-
cezny. Byl to pěkný hudební  a taneční doprovod. Bylo to moc hezké. 

 Tomáš Kasala 4. B

Pohádka  Zlatovláska je známá, ale oni tam něco přidali. Třeba hvězdy, víly, které tančily 
a kuchaři jak bubnovali. Hudba a tanec – to bylo moc hezké. Kuchaři se velmi snažili. Vlast-
něvšichni byli skvělí. Podle mě bez chyby. Předvedl se také šašek, který celou pohádku vyprá-
věl. Všem to šlo a většina herců se usmívala. Myslím si, že to bylo úžasný a že se to líbilo všem. 

 Erika Miklendová 4. B

Div a Dílko bylo krásné. Moc se mi líbil potlesk. Pro herce je potlesk za odměnu, 
že to tak krásně nacvičili. Měsíček a hvězdy tančili lehounce. Líbilo se mi vystoupení 
kuchařů. Také šaty princezny Zlatovlásky byly nádherné.                                     

A. Vaculíková, 4. A

a ohlasy našich malých diváků:
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Perličky z 1. B
„Paní učitelko, usmějte se! Já se na Vás nemůžu ani dívat, jak se mračíte.!

„Co je to ředitelská BUDKA?“ (místo ředitelské DŮTKY)

„Oni se perou o holky.“ „A proč se perou o holky?“ 
„Protože jsou některé hezké.“

Do aktovky patří: „Pivo!“ „Pivo?“ 
„Já jsem myslel nealkoholické.“

„..to by ti Ježíšek nic nenadělal..“

„Já vím, jaká škola je po deváté třídě
………. autoškola.“

„Petr svetr čokoláda – každá holka ho má ráda“.       
„To je pravda.“

„Kdo dokáže vysvětlit slovo STEZKA?“ 
„Když jdete nakupovat do Tesca, 
pak jdete z Tesca.“

Při hře Tichá pošta:
Je malá přestávka. – Je malá zastávka. – Já mám rád holky. – Já mám rád párky.
Vláček jede. – Miláčku jeden.

Hádanka na P:
Co si oblečeme, když se jdeme koupat: PLÁŠTĚNKU (plavky)

Hádanka na H:
Co si mezi sebou dáváme: HUBIČKY (hádanky)

Hádanka na CH:
Co dělá tatínek v noci:  CHROCHTÁ (chrápe)

Hádanka na G:
Sport pro bohaté:  GEOMETRIE (golf )
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ČTENÍ POMÁHÁ
Projekt Čtení pomáhá je sice mladý (byl 

zahájen v roce 2011), ale získává v poslední 
době mezi dětmi značný zájem. Jde o spoje-
ní přivést děti ke čtení a zároveň o umožnění  
podpořit jimi vybrané charitativní programy. 

Děti si na stránkách www.ctenipomaha.cz 
vyberou knihu podle věkové kategorie a 
přečtou si ji. Na základě četby pak odpoví 
na kontrolní otázky, které prověří, že knihu 
přečetly skutečně pozorně. Pokud uspějí, 
získají virtuálních 50 Kč za každou přečte-
nou knihu. Čím více knih přečtou, tím více 
finančních prostředků nashromáždí. Poté 
následuje druhá fáze - děti se seznámí s cha-
ritativními projekty, na které je vypsán pří-
spěvek a podle vlastního uvážení mohou 
svými prostředky podpořit jeden konkrétní 
projekt, nebo několik projektů najednou. 

Na naší škole se do tohoto projektu zapojily 
Johana a Magdalena Fuksovy. Kromě přečte-
ných knih a podpory charitativních projektů 
se sestry  umístily na prvních dvou místech soutěže Čteme s Albatrosem a za odměnu si 
mohly vybrat knihy podle svého výběru v hodnotě až 1000,- Kč. 

Od koho jste se o projektu dozvěděly? V čem spočívá?
Dozvěděly jsme se tom od paní Bátrlové, která pracuje v Městské knihovně. Chtěla, aby-
chom se do projektu zapojily. Projekt je o tom, že si vybíráš ze seznamu knížky, které musíš 
přečíst a potom odpovíš na kontrolní otázky. Když odpovíš správně, získáš 50 Kč a ty pení-
ze se potom přispívají na různé charity.

Které knížky jste si vybraly? Byly otázky těžké?
Vybraly jsme si například Tajuplný ostrov, Lovecká dobrodružství z  celého světa, Bílého 
tesáka nebo Hortona. Otázky byly srozumitelné, ale občas i těžké.

Koho si se rozhodla podpořit? Proč?
Podpořily jsme mnoho charit, např. knížky pro prvňáčky, masajské dívky, pomůcky pro 
postižené apod.
Magda a Johana už tedy příjemné s užitečným spojily. Přidáš se také?
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VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Zvoní!!! 

Konec vyučování je pro 
mnohé děti prvního stupně za-
čátkem relaxace a odpočinku ve 
školní družině.

V letošním školním roce pra-
covalo s  dětmi pět paní vycho-
vatelek v pěti odděleních školní 
družiny. Provoz jsme rozšířili na 
dobu od 6,00 hod do 17,00 hod.

Ranní provoz je pro děti 
dobou, kdy se mohou setkat 
s  dětmi jiných oddělení, zahrát 
si s nimi hry, číst, připravit se na 
dobu před vyučováním.

V  odpoledním čase se paní 
vychovatelky dětem věnují v zá-
jmových činnostech, tak, aby 
děti odcházely ze školy odpoči-
nuté a zároveň nabyly nových 
zkušeností a zážitků. 

V průběhu roku s dětmi ne-
jen v  jednotlivých odděleních 
hrajeme hry, kreslíme, vyrábíme 
a sportujeme, ale připravujeme 
i společné akce pro všechna od-
dělení. Začínáme Rozloučením s létem a oblíbeným opékáním špekáčků a závody druž-
stev. V podzimním období je velmi vítané vyrábění z přírodnin a vytváření Podzimníčků, 
Jablíčkový a Bramborový týden s veršováním, kreslením a vařením na dané téma. Máme 
rádi pouštění draků se soutěžemi. Společně připravujeme dárky na Vánoční jarmark školy 
a pro budoucí prvňáčky, navštěvujeme Holešovskou kovárnu s adventními zvyky. V zim-
ním období si užíváme sněhu při závodech bobů a saní.
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SE NENUDÍME!
Tradice a zvyky dodržujeme i v jarním období vynášením Moreny k řece Rusavě, dodr-

žováním velikonočních zvyků. Oblíbená je Kuličkiáda, závody Koloběžek, cvičení vodního 
aerobiku. Kluci se každoročně těší na turnaj v minikopané. Vítanou aktivitou jsou lanová 
centra. Pravidelně s dětmi chodíme cvičit na sportovní hřiště, relaxujeme na zahradě škol-
ní družiny, kde máme vybudovaný klidový koutek s prolézačkami.  

Každý měsíc připravujeme pro děti besedu s knihovnicí, navštěvujeme kino Svět. Ob-
líbeným místem pro relaxaci je TYMY Holešov. Děti mezi sebou rády vítají divadlo Hvizd 
Jiřího Khula s jeho představeními. Děti s  nadšením vítají Karneval, zábavná odpoledne 
soutěží a her, Dětský den.

Máme zájem, aby děti do školní družiny docházely rády, líbilo se jim vše, co pro ně paní 
vychovatelky připravují.

Jana Budišová, 
vedoucí vychovatelka
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska vyhlásilo 
letos literární a výtvarnou 
soutěž „Požární ochrana oči-
ma dětí“.

Paní učitelka Zdráhalová 
poslala do soutěže něko-
lik výtvarných prací žáků 2. 
stupně. Dva z nich – Roma-
na Pospíšilová z  6.B a Karel 
Loučka z  6. A - se probojo-
vali do republikového kola 
a byli pozváni na slavnostní 
vyhodnocení. Všem patří 
poděkování  i gratulace za 
dobře odvedenou práci. 

Naše škola pravidelně 
spolupracuje s  hasičským 
sborem v  Holešově. Pravi-
delně se setkáváme na be-
sedách i dalších aktivitách 
v rámci Programu prevence. 
Možná i je úspěchy našich 
žáků v potěší. 

 R. Pospíšilová, 6. B,  
M. Malčík, 8.C
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OČIMA NAŠICH ŽÁKŮ

K. Loučka, 6. A, R. Jančíková, 8. A, K. Škrabalová, 7. B
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MĚSÍC VÝLETŮ

ČERVEN

Mgr. Jana Sovadníková      (ukázka z našeho nového univerzálního kalendáře)
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NA VELEHRAD!

MODRÁ JE DOBRÁ!

Hurá! Jedeme! Naše třída se těší 
na školní výlet. A už jsme tu. 
Páni – to je kostel! Jdeme tam! A 
jaké varhany! To je krásný oltář! 
A teď honem na Modrou!
 

J. Galasovský  4.A

Na Modré jsem si připadala jako 
Slovan. Nejvíc se mi líbila škola a 
ty dřevěné tabulky. Roztomilá byla 
malá prasátka.

V. Zycháčková 4.A

Autobus nás zavezl na zastávku k Velehradu. Myslela jsem, že je to hrad, a zatím je to 
moc pěkný kostel. Nemám ráda kostely, ale tento se mi líbil. 
       V. Galatíková 4.A

Stále jsem sledoval stavbu baziliky a ozdobné doplňky. Přišel jsem na to, že na Velehradě 
jsou vidět některé stavební slohy. V Modré byly zajímavé všechny slovanské stavby. Mohli 
jsme jít i dovnitř.

L. Hendrych 4.A
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3.B Ve čtvrtek 22. 5. 2014 jsme jeli na školní výlet do hipocentra do Ko-
ryčan. Jeli jsme autobusem společně se třídou 1. C. Dalším autobu-
sem dorazila třída 2. C a  3. C. Cesta trvala asi hodinu. 
      Jana Adámková 

Jeli jsme přes Hulín, Kroměříž a kolem dalších vesnic a měst. Seděla jsem úplně vzadu 
s Aničkou, Kačkou a Martinem. Byla tam legrace. Sedadlo divně drnčelo a my se tomu 
pořád smáli. Nela Pazderová

Jak jsme dojeli, tak jsme se nasvačili. Pak jsme šli do stájí, kde jsme viděli spoustu koní. Napří-
klad vraníky, hnědáky nebo bělouše.    

     Eliška Procházková   

Bylo smutné, když jeden kůň neměl jazyk a druhý byl dočista slepý. Ale bylo zajímavé, 
že jeden kůň měl dvacet let, což je šedesát lidských.      

   Marie Vaculíková

Vyšli jsme ze stájí a šli jsme se podívat na malá prasátka.Byla moc roztomilá. Pak jsme viděli 
koně, jak vybíjají ze stájí na pastvu.           

 Martin Vizner

S velkými koňmi vyběhla i malá hříbátka, která byla celá od slámy, protože ještě před 
chvilkou ležela na zemi a spala.         

    Michala Krajčová

Také jsme šli do jízdárny, kde nám jeden pán ukazoval cvičeného koně. Dával mu různé po-
kyny. Třeba, aby si lehl, šel v kroku nebo aby cválal.   

   Kamila Hyánková

Také jsme se učili práskat bičem a točit lasem. Bylo to zajímavé.             
         David Kryštof

Na památku nás paní učitelka na koníkovi vyfotila. Bylo to príma.                         Katka Chytilová

Po obědě jsme si v bufetu koupili různé drobnosti a potom se jelo domů. Na památku 
jsme dostali časopis o koních. Anna Zbožínková

Výlet se nám vydařil, protože nám přálo počasí a nepršelo. Už se těším na další výlet. 
Aneta Nováková 

Byl to super výlet. Rád bych se tam 
jel ještě někdy podívat.

 Lukáš Strava
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2.C

3.A

Viděl jsem výcvik koně a prasátka. Líbilo se mi točení lasem  
a vypouštění koní na pastvu. Vyzkoušel jsem si práskání bičem. 
Naučil jsem se poznávat různá plemena koňů např. Apalůza 
nebo Painthorse. Překvapilo mě, že tam byly za správné odpo-
vědi odměny.

                                                                          Grygera David 2. C

Viděl jsem koně, prasata, výcvik koně a práskání bičem. Líbilo se mi pouštění koně na pas-
tvu. Vyzkoušel jsem si lasování. A vylezl jsem si na koně. Naučil jsem se poznávat různé 
druhy plemen koní např. hnědák. Překvapilo mě, že se dají s koněm hrát hry. 

Darmovzal Vojtěch 2. C

Viděla jsem výcvik koní. Líbilo se mi točení lasem.
Naučila jsem se, že plemeno koně Apalůza 
má na těle puntíky.  Vyzkoušela jsem si švihat bičem.
Překvapilo mě,  že kůň dokáže reagovat na pohyb prstem.

Olejníková Adéla 2. C

Lípa neviny
Jan Vlček byl souzen za pytláctví. Ale on tvrdil, že je nevin-
ný, Tak nařídil zasadit lípu kořeny nahoru. Do roka vyrostla, 
prokázala se jeho nevina a on byl propučen z hladomorny.

     R. Alexander Hustin, 3. A

Páv v erbu
Páva v erbu měli Petřvaldští. Jednou v noci chtěli napadnout hrad Turci. Jenže na hradě 
chovali pávy. Tu noc začali pávi ječet a vzbudili celý hrad. Zachránili tak hrad od napadení 
a páv se dostal do erbu.                  

Adéla Chudárková, 3. A

Cestování
Bratři Bedřich a Leopold cestovali po Africe, Americe a Evropě. Z výprav si přivezli kůži ze 
zebry, vycpaného makaka a kly ze slony. Bedřich byl lékařem a botanikem. Leopold byl 
lidumil a vědec. 
 Alice Bariová, 3. A

Mumie
Poslední místnost je místo s mumií. Egypťané věřili, že smrt je pro člověka vstupem do no-
vého života. Po smrti byly vnitřnosti z těla odstraněny a uloženy v konobě. Tělo se naložilo 
do soli, která tělo vysušila. Také se mazalo různými mastmi, zabalilo do plátna  a uložilo do 
sarkofágu. 
       Ladislav Pešák, 3. A



18

VE VELKÉ BRITÁNII
První červnový den se vypravilo 43 natěšených tváří na dlouho očekávaný zájezd do Lon-

dýna a blízkého okolí. Kromě poznávání památek a výletů nás čekala také třídenní výuka ve 
výukovém centru Trinity Centre s rodilým mluvčím. Ubytovaní jsme byli v rodinách, což byl pro 
mnohé z nás obrovský zážitek. Viděli jsme, jak to vypadá uvnitř typického anglického domečku 
a ochutnali nespočet anglických dobrot. Počasí bylo ryze anglické se vším všudy. A jak si zájezd 
užili jednotliví účastnici si můžete přečíst v následujících řádcích.

 
Mgr. Petra Chmelařová, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Gabriela Kovářová

Zájezd byl super, máme spoustu nových zážitků a dozvěděli jsme se mnoho in-
formací. Svou angličtinu jsme si procvičili i v  rodinách, kde jsme bydleli. Většina 
z  nás měla svoji rodinu ráda a nechtěla se loučit. Někomu ukápla i slza. Navštívili 
jsme nová místa, která jsme doposud neznali. V Brightonu jsme si užili zábavný park, 
v  Oxfordu jsme hledali Harryho Pottera, v Toweru jsme se kochali krásou koruno-
vačních klenotů, fotili jsme se s celebritami v muzeu voskových figurín Madame Tu-
ssaud´s, chtěli jsme si zahrát fotbal na Chelsea stadionu, prošli jsme se podél Temže 
a prochodili Londýn křížem krážem. Anglie nás uchvátila tak, že doufáme, že se tam 
někdy vrátíme.  Londýne, těš se!

Michaela Smolková, Barbora Byjová, 9. B

Tower Bridge
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1. 6. - 7. 6. 2014
Anglie byla úžasná. Nejlepší na tom všem byla angličtina. Od rána až do večera 

jsme slyšeli angličtinu a byli jsme nuceni ji i používat, což byla sranda, ale také jsme 
se toho moc naučili. Dokonce jsme chodili i do školy, kde nás učil Angličan, který 
ani trochu neuměl česky. Angličané jsou velmi milí lidé. Celý pobyt jsem měla pocit, 
jakoby mi dal někdo na uši sluchátka, ve kterých jsem poslouchala, pro mě nejkrás-
nější jazyk světa a kouzelné brýle, ve kterých lze vidět krásu Londýna. Miluju Anglii 
a nechtělo se mi domů, ale jsem přesvědčena, že se zde brzy vrátím. 

Nejvíce jsem si užila den, kdy jsme šli do muzea voskových figurín Madame Tu-
ssaud´s. Potkala jsem tam své idoly One Direction. Bohužel byli jen z vosku, ale i tak 
to byl velký zážitek. Všechny figuríny od sportovců přes herce a zpěváky až po Ba-
racka Obamu vypadaly jako živé. Děkuji řidičům za bezproblémovou jízdu, paním 
učitelkám za starost, kterou o nás měly a paní průvodkyni, díky které jsme poznali 
Anglii. Byl to úžasný výlet díky Vám.

Veronika Ivánková, 8. A

Co se mi líbilo v Anglii? To se nedá říct. Líbilo se mi úplně všechno. Bála jsem se, že když 
budeme moc chodit, budou mě bolet nohy. Když však chodím po Londýně, tak je to úplně 
jiný. Průvodkyně Adéla byla skvělá. Historii, která mě moc nebaví, dokázala říct zajímavě. 
Rodina, u které jsme bydleli, byla nezapomenutelná, včetně těch jídel, které vařila. Bylo 
to tak skvělé, že se nám nechtělo jet domů. Londýn a celá Anglie, to je nádherný zážitek.

 Erika Barreto, 9. B

vyučující Keith se svou skupinou
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Londýn sám o sobě je krásné město. Nejvíc nás však zaujalo muzeum voskových figu-
rín Madame Tussaud´s. Muzeem vedly i taxíky, kterými jsme se mohli svést. Většina z nás 
byla zaujata hororovou částí muzea, kde na nás vždy někdo vybafnul nebo jsme slyšeli 
skřípání dveří a další věci jako vystřihnuté z nefalšovaného hororu. 

Dále jsme navštívili Brighton, město lásky, kde jsme si prohlédli Sea Life – podmořský 
svět. Když jsme šli na pláž, byl to nepopsatelný pocit. Bylo tam nádherně a myslím si, že 
skoro každý by vydržel poslouchat celý den šplouchání vln. Podle nás výlet do Anglie byl 
to nejlepší, co nás mohlo potkat.

Jančíková Renáta, Rozsypalová Karolína, 8. A

Každý den prožitý v Anglii byl krásný. Zdokonalili jsme svou angličtinu a přestali 
jsme se stydět mluvit. Zvykli jsme si na jízdu vlevo a taky na rychlé mluvení Angliča-
nů. Zapomněli jsme na denní starosti a jen jsme se kochali krásou Londýna. Naučili 
jsme se, že není důležité vědět mnoho, ale nebát se i to málo prodat. Budu vzpomí-
nat na krásné dny strávené s přáteli a paní učitelkami v Londýně.

Karolína Vaclachová, 9. B

V Brightonu
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V Anglii jsme měli moc milou rodinu. Paní si s námi ráda povídala a byla na nás hodná. 
Nejlepší byla strašidelná část muzea voskových figurín Madame Tussaud´s.

Adriana Pospíšilová, Iveta Skutková, Kateřina Dlhopolčeková, Dorota Sklenářová, 8. C

Cesta do Anglie trvala 24 hodin. Poznali jsme mnoho věcí a odvezli si spoustu zážitků a 
zkušeností. V Anglii se mi moc líbilo a určitě pojedu zase. 

Markéta Zajácová,  7. A

Nejvíce se nám líbilo muzeum Madame Tussaud´s. Na konci je animované 4D kino, ve 
kterém hrají hrdinové a zachránci světa. Určitě bychom každému doporučily tohle muze-
um navštívit. 

Magdaléna Fuksová, Natálie Hrudíková, 8. A

Během cesty do Anglie jsme měli mož-
nost se lépe poznat. Poté, co jsme přijeli do 
Anglie, čekala nás procházka, jakou nikdy 
nezažijete. Byla plná nových zážitků. Rodiny 
neměly chybu, povídaly si s námi. Moc jsem 
si to užila a na zážitky, které mám, nikdy ne-
zapomenu. Zájezd do Londýna doporučuji. 
Je to úžasné město.

Kristýna Hrudíková, 8. B

V  Anglii je mnoho pěkných a velkých 
staveb např. Tower Bridge a Big Ben. Mořský 
svět v Brightonu Sea Life byl skvělý. Nákup-
ní střediska, jídlo, prostě vše bylo úplně jiné 
než u nás. Anglie je zemí všeho. Ještě v dneš-
ní době mají královnu. Anglie je super.

David Ducháč, 6. A

A na závěr hodnocení našeho nej-
mladšího účastníka zájezdu.

Co se mi nejvíce líbilo v Anglii? Dalo by 
se říct, že úplně všechno.

Adam Šando, 5. B
Oxford
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SLAVNOSTNÍ
A je to za námi. Týdny příprav, nacvičování a secvičování, stříhání, lepení, šití, stovky 

úkolů, příkazů, nápadů dobrých i těch, které hned zapadly. To vše, co se nejprve jevilo jako 
nesourodá změť a chaos, se v sobotu 14. 6. 2014 jako zázrakem spojilo v den otevřených 
dveří a především v akademii u příležitosti 40. výročí založení školy.

Návštěvníci si mohli dopoledne a poté 
po obědě prohlédnout školu a porovnat tak 
své vzpomínky, pokud byli našimi žáky se 
současným stavem. Přehled všech možných 
rekonstrukcí školy bylo možné shlédnout i na 
fotografiích v aule. Ostatně fotografie, zejmé-
na pak album školních tříd od roku 1974 po 
současnost, byly po celou dobu v  obležení, 
především bývalých žáků. Nemenší zájem při-
tahovaly panely s fotografiemi ze života školy.

Úderem 15. hodiny pak přišel zlatý hřeb 
celých oslav. Na úvod slavnostní  akademie 
připomněla paní ředitelka Jitka Heryánová 
několik čísel. Po projevech a gratulacích Aleny 
Grygerové a Jarmily Vaclachové již nic nebrá-
nilo, aby se na improvizované scéně našlapa-
né tělocvičny objevil Maxipes Fík (Miroslav 
Manínský) s  Ájou (Kateřina Spieglová), kteří 
společně s dalšími postavičkami vytvořili spo-
jovací příběh jednotlivým vystoupením.

Za to, že se mohla prezentovat takovým způsobem, vděčí škola hned několika důleži-
tým faktorům. Především učitelům, kteří se téměř beze zbytku zapojili do příprav, vymysle-

li, zorganizovali, nacvičili a především 
namotivovali všechny účinkující, což 
zvláště na druhém stupni znamenalo 
nemalou dávku trpělivosti a přesvěd-
čování. A právě děti jsou tím druhým 
faktorem. Už jen fakt, že jich z více jak 
pěti set účinkovalo více jak polovina. O 
to více je třeba ocenit, že byli ochotni 
jít s kůží na trh. Samozřejmě by nešlo 
nic dělat bez vedení školy a v  nepo-
slední řadě bez všech správních za-
městnanců.
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AKADEMIE
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PLAVBA JE ZA POLOVINOU!
Jaký byl 1. stupeň a na co vzpomínáme?

RADOST I SMUTEK – VESELÉ A LEGRAČNÍ HODINY – HODNÉ A MILÉ PANÍ UČITELKY – 
KRÁSNÉ VZPOMÍNKY NA KOLEKTIV – SPOKOJENOST – BESÍDKY, AKCE, EXKURZE – NOVÉ 
ZNALOSTI A INFORMACE – OBČAS  I  STRACH Z TESTŮ  A  ZE  ZKOUŠENÍ – POMOC A 
OCHOTA DRUHÝCH – NAŠE SKVĚLÁ TŘÍDA – VÝBORNÁ PÁRTY NA KONCI ROKU!

Rozlučková párty v 5.C

Připravili jsme občerstvení, vyzdobili třídu, uvítali všechny paní učitelky i vychovatelky, 
které nás během pěti let učily. Patřila jim od nás kytička a poděkování.
S velkou pomocí naší paní učitelky Úrubkové jsme si připravili také krátké pásmo a bohaté 
pohoštění. Nazdobená třída byla krásná. Zavzpomínali jsme na to, co jsme prožili, zazpívali 
veselou píseň, přednesli básničku Loučení. Závěr patřil tanečním číslům a veselé scénce. 
Naše paní učitelka nám darovala na památku vlastnoručně malovaný hrníček. Pak už jsme 
jen ochutnávali dobroty, tancovali, povídali si a bylo nám všem pohodově.     

Žáci 5. C
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SBĚROVÉ AKTIVITY V TOMTO ŠK. ROCE
Šípky: 793,13 kg 7 785,- Kč
Kaštany: 2 082,00  kg 6 180,- Kč
Pomerančová kůra: 369,50 kg 7 164,- Kč
Starý papír - podzim 28 160,00 kg 36 608,- Kč
                      - jaro 41 960,00 kg 54 548,-  Kč

V  letošním školním roce jsme nasbírali neuvěřitelných 
73 364,63 kg papíru, kaštanů, šípků a pomerančové kůry. 
Za sběry jsme získali obdivuhodnou částku 112 285 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.

Na naší škole také probíhalo Recyklohraní. Žáci přinášeli do 
školy nefunkční elektrospotřebiče a vybité baterie. Nasbírali 
tak spoustu bodů, které proměníme za odměny z katalogu. 
Pokud máte doma nevyužité elektrospotřebiče, můžete je po prázdninách přinést do ško-
ly, protože soutěž Recyklohraní bude pokračovat  i v příštím školním roce.

    Mgr. Petra Chmelařová

Naše poděkování patří také rodičům a firmám, které sponzorskými dary 
přispěly na řadu školních i mimoškolních akcí.



26

REPREZENTOVALI ŠKOLU
Dostat se do národního reprezentačního týmu je pro sportovce velkým snem, kterému 
podřizují celou svou přípravu. Reprezentovat školu ve vědomostních, sportovních či umě-
leckých soutěžích je něco podobného. Někteří svůj zájem projeví sami, některé musíme 
více motivovat.. Jsme velmi rádi, že se „našim“ reprezentantům dařilo. Někdy více, někdy 
méně, přesto si všichni zaslouží naši pochvalu a uznání. Mezi největší letošní úspěchy patří:  

Přírodní vědy:
Matematická Pythagoriáda Markéta Mušková (6. B) 3. místo v okresním kole
Biologická olympiáda Lenka Zakopalová (7. A)  3. místo  v okresním kole
Mladý zahrádkář Pavlína Krumpolcová (9. A)  2. místo v okresním kole
 
Literární soutěže: 
SEDMIKVÍTEK Povídka  1. místo  Alice Bariová (3. A)
Celorepublikové finále  1. místo Iveta Skutková (8. C)
literární soutěže  3. místo  Alice Hyánková(5. A)
  3. místo  David Jurčík (5. A)
 Pohádka 2. místo Denisa Němečková (3. A)
 Poezie 2. místo Lada Prokešová (9. B)
  2. místo Aneta Cenková (9. A)
  3. místo Jakub Pospíšilík (9. B)
 Zvláštní ocenění poroty  Karolína Vaclachová (9. B)

Jazykové soutěže:
Olympiáda v jazyce českém Veronika Ivánková (8. A) 3. místo v okresním kole
  postup do kola krajského     
Konverzační soutěž v JA Jan Zapletal (9. B) 1. místo v okresním kole 
  4. místo v krajském kole
 Michaela Smolková (9. B) 2. místo v okresním kole 
   5. místo v krajském kole 
   
Umělecké soutěže:
Pěvecký sbor „Plamínek“ „Zlaté pásmo“ v krajském kole přehlídky 
 školních pěveckých sborů 

Dramatický kroužek DIVaDÍLKO
 1. místo – Pohádková Kroměříž – přehlídka školních 
 divadelních  souborů 

Výtvarné soutěže:
„Požární ochrana očima dětí“  (ČR) 
 Karel Loučka (6.A) - ocenění v republikovém kole
 Romana Pospíšilová (6.B) – ocenění v republikovém kole
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ODMĚŇUJEME ŽÁKY
Na konci školního roku pravidelně odměňujeme za celoroční práci, plnění školních 

úkolů, práci pro třídu, pomoc druhým či kamarádské chování  žáky, kteří jsou navrženi 
svými třídními učiteli a třídními kolektivy. Všechny děti 1. ročníku získávají pamětní list, 
který jim připomíná jejich první školní rok. 

Žáci 2. – 4. ročníku jsou odměněni knihou nebo pochvalným diplomem  a žáci 5. –  9. 
ročníku získávají diplom nebo se účastní „odměnového zájezdu“. Letos si pamětní list pře-
vzalo 67 prvňáčků, pochvalné diplomy si odneslo 65 žáků. Do nové knížky se o prázdninách 
začte 23 dětí a na výlet do Karlovy Studánky s námi jelo 37 žáků.

  Jsme rádi, že máme ve škole hodně šikovných dětí, které nám všem dělají radost.    

 Mgr. Gabriela Kovářová, zástupce ředitelky

Sportovní soutěže: 
Florbal – mladší žáci 4. místo v okresním kole
Florbal – starší žáci 2. místo v okresním kole
Volejbal – starší žáci 4. místo v okresním kole
Vybíjená – mladší žáci a žákyně 3. místo v okresním kole 
Mc Donald´s Cup – ml. žáci  2. místo v okrskovém kole

Jmenovaným žákům blahopřejeme, přejeme jim i dalším reprezentantům 
naší školy mnoho úspěchů v soutěžích příštího školního roku.
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KONEC ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pátek   27. června  2014 je pro většinu lidí docela obyčejné datum. Pro ty školou povin-

né je to konec školního roku a začátek prázdnin. Pro 45 žáků 9. ročníku končí nejen školní 
rok, ale také základní školní docházka. Končí jedna životní etapa, která trvala 9 let.

Během posledního školního roku čekalo deváťáky náročné rozhodování. Podávali 2 
přihlášky na střední školy a připravovali se na přijímací zkoušky. SCIO testy byly obtížné, 
ale vše dobře dopadlo. 

A jak? 
Celkem 28 žáků bude pokračovat ve studiu na středních odborných školách v matu-

ritních oborech, 11 žáků odchází na gymnázia a 6 žáků bylo přijato do učebního oboru.
Po splnění povinné školní docházky odchází na střední školu také 2 žáci 8. ročníku.
Ve studiu na víceletém gymnáziu bude pokračovat 8 žáků 5. ročníku.
Všem žákům, kteří se s naší školou loučí, přeji hodně úspěchů v dalším studiu a spoko-

jenost s vybraným oborem.

 Mgr. Kateřina Nedbalová
výchovný poradce



29

DEVÁŤÁCI
Po devíti letech se loučíme se základní školou  a  každý z nás se vydává jinou cestou dál. 

Těch devět let jsme byli jedna velká rodina. Byli jsme spolu skoro každý den a je pro nás 
těžké se rozloučit. 

Školní dny byly plné radosti, ale také hádek. Pokaždé jsme se těšívali na víkendy a prázd-
niny, kdy jsme měli pokoj od úkolů a testů. Na tyhle prázdniny se těšíme, ale zároveň si  uvě-
domujeme, že už se v tomto složení možná  nesetkáme. V novém školním roce nás čekají 
noví spolužáci, kamarádi i učitelé. 

Na to, co jsme prožili tady, nikdy nezapomeneme. Spoustu předmětů jsme nesnášeli, 
na jiné jsme se zase těšili. Od první třídy jsme udělali velký skok. Naučili jsme se číst, psát 
i počítat a spoustu dalších věcí. Někomu to šlo líp a někomu zase hůř, ale vždycky jsme se 
snažili vzájemně pomáhat. Byli jsme přece jedna třída s úžasným třídním. 

Pavlína Krumpolcová 9. A

Dorazili jsme společně do cíle. Občas to bylo těžké, ale ty chvíle, co jsme spolu prožili, 
byly nepopsatelné. Je neuvěřitelné, že před devíti lety jsme se učili číst, psát, počítat a nava-
zovat kamarádské vztahy. Přijde nám to jako včera. Celých devět let jsme sbírali informace 
a to nejen učením, psaním domácích úkolů a přípravou na testy. 

Je jasné, že každý jsme úplně jiný, přesto táhneme za jeden provaz. Nikdy jsme neměli 
velký problém s kolektivem. Našly se i chvíle, kdy jsme si pěkně lezli na nervy, ale to k tomu 
všemu patří. A jak se říká – chybami se člověk učí. 

Každý školní rok byl jedinečný. Končil vždy zajímavým školním výletem. Byli jsme ochot-
ni pomáhat na školních akcích a vždycky nás to bavilo. Největší akcí byla letošní školní aka-
demie. Skoro všichni jsme se účastnili zájezdu do Anglie, kde to bylo jedním slovem úžasné. 

Snažíme se vidět věci pozitivně. Dlouho jsme vymýšleli návrhy a vyměňovali si názory 
na to, jaké budeme mít tričko a tablo. Nakonec se nám vše povedlo a jsme na to hrdí. Máme 
za sebou zkoušku těžkou pro každého deváťáka – vybrat si střední školu a projít přijímacími 
zkouškami. I to se nám vydařilo. 

Velké díky patří všem učitelům, kteří nás zásobovali zajímavými informacemi. Také naší 
paní učitelce třídní, která nás mnoho naučila a snažila se nám ukázat, že život není procház-
ka růžovým sadem. Děkujeme za úžasných devět let, na které nikdy nezapomeneme. 

Uzavírá se jedna kapitola našeho života. S úsměvem na rtech a  slzami štěstí i smutku 
v očích oznamujeme: „Je čas odletět.“

     Aneta Šterbáková 9. B
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ÚKOLY 
NA LÉTO:
 těšit se na letní chutě a vůně
 vychutnat si svěží zmrzlinu
 vypnout hlavu
 naučit se nový plavecký styl
 lehnout si do měkké trávy
 natrhat krásnou kytku do vázy
 pozorovat motýly
 relaxovat v zahradní houpačce a snít
 zhluboka nadechovat čerstvý vzduch
 nespálit se
 nesníst jedovatou houbu
 cítit vůni špekáčků a zazpívat si u táboráku
 osvěžit se skokem do bazénu
 neztratit se na dovolené

UŽÍVAT SI PRÁZDNIN A PŘÁT SI,  
ABY NIKDY NESKONČILY!!!

kolektiv 5.C
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Ukázka z našeho nového univerzálního kalendáře
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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 zs3hol@volny.cz
 web www.3zshol.cz

Začátek nového školního roku: pondělí 1. září 2014

Ve školním roce 2014/2015 bude provoz školní družiny v 5- 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 2013/2014 se budou vracet všem strávníkům, kteří 
ukončili stravování a vrátili magnetické čipy, po 15. červenci 2014 na běžný účet, ze které-
ho se provádělo inkaso. 

Všem ostatním, kterým zůstává čip se má za to, že budou pokračovat ve stravování v příš-
tím školním roce. Přeplatky by se vracely jen na vlastní žádost rodičů taktéž po 15. červen-
ci. V ostatních případech se přesouvají do dalšího školního roku a 18. srpna 2014, kdy 
budeme provádět inkaso na září, se přeplatek za červen odečte. Zůstatky si může každý 
strávník zjistit na internetové adrese: www.3zshol.cz, odkaz „internetové objednávání 
stravy“. 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 2014 má 22 pracovních dnů, inkasovaná částka bude činit bez přeplatku 506,- 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.

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


