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Ve čtvrtek 30. ledna jsme ve škole uzavřeli 1. pololetí školního roku a s ním také hodno-
cení půlročního snažení 515 žáků, pracovníků školy a mnoha rodičů. Žáci si odnášeli výpis 
vysvědčení, který hodnotí jejich školní práci a chování.

Úvodem mi dovolte konstatovat, že hodnocení pololetní práce je příznivé. Pochvala, 
obdiv a uznání patří jak dětem, tak také vyučujícím. Velmi dobře si však uvědomujeme, 
jak důležitou roli ve školní úspěšnosti zastává podnětné a bezpečné rodinné prostředí. 
Upřímné poděkování za každodenní starostlivost, péči, zájem o dítě a jeho školní práci 
patří Vám, vážení rodiče. 

Největší radost z prvního hodnocení prožívali nejmladší žáci školy, prvňáčci. Ve škole 
se naučili mnoho nového, rychle se dokázali přizpůsobit neznámému prostředí. Mohu říci, 
že jsou šikovnými a pilnými žáky. 

Neméně důležité je pololetní hodnocení pro žáky 5. a 9. ročníku, kteří budou podávat 
přihlášky na víceletá gymnázia a střední školy. Již nyní žákům přejeme, aby jejich rozhod-
nutí ohledně dalšího studia bylo úspěšné a správné. 

Nyní si dovolím předložit statistické údaje, které nám pololetní hodnocení přináší. 
Na 1. stupni je vzděláváno 310 žáků. Všichni žáci prospěli, 268 žáků prospělo s vyzna-

menáním, z toho 176 žáků získalo za svoji školní práci samé výborné známky. Většina žáků 
1. stupně je snaživá, pracovitá a zodpovědná při plnění školních povinností. Za vzorné 
chování, reprezentaci školy v soutěžích a sběrové aktivity získalo 128 žáků s končícím polo-
letím pochvalu do žákovské knížky. Co se týká chování – většinou za zapomínání, nepořád-
nost a ničení školního majetku byla udělena výchovná opatření – 14 napomenutí třídního 
učitele a 5 důtek třídního učitele. 

Na 2. stupni je vzděláváno 205 žáků. Mnozí dosahují výborné studijní výsledky, zapo-
jují se do vědomostních, estetických a sportovních soutěží, vzorně reprezentují školu na 
veřejnosti. Z celkového počtu prospělo 80 žáků s vyznamenáním, 13 žáků si na hodnocení 
odnáší samé výborné známky.

V prvním pololetí neprospělo 8 žáků, kteří se budou muset ve své školní práci výrazně 
zlepšit. Z důvodu vysoké absence mají 4 žáci odloženou klasifikaci a 1 žák v pololetí nebyl 
hodnocen. Mnohé žáky 2. stupně za odváděnou práci chválím, 43 žáků si odnáší za svoji 
práci pochvalu v žákovské knížce. Jiné žáky však musím pokárat za špatný přístup ke školní 
práci a neplnění povinností. Bylo uděleno 14 napomenutí třídního učitele, 7 důtek třídních 
učitelů a 2 důtky ředitelky školy. Za závažnější a hrubé porušení školního řádu (závažný 
podvod v dokumentaci a neomluvenou absenci) jsme byli nuceni udělit 7 dvojek z cho-
vání a dokonce 4 trojky z chování. Chci věřit, že se ze svých chyb žáci ponaučí a ve svém 
chování se zlepší.

První pololetí provázela řada aktivit, kterými žáci prezentovali výsledky své školní 
práce. Žáci byli úspěšní v mnoha soutěžích. Vydařil se Den otevřených dveří, na školním  

Ohlédnutí za 1. pololetím 
školního roku
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jarmarku jsme obdivovali nápadité a velice pěkné vánoční dárky, zvláště keramické výrob-
ky zhotovené dětmi ve školní keramické dílně. Nádherný byl školní Mikuláš, mile a srdečně 
působily vánoční besídky pro rodiče v jednotlivých třídách. Byli jsme také svědkem pře-
krásného koncertu Plamínku. 

Nechci opomenout aktivity v rámci projektu Škola podporující zdraví, které jsou zamě-
řené na mezilidské vztahy, pohodu prostředí, učení a otevřené partnerství. 

Děkuji touto cestou rodičům za internetové vyplnění dotazníku Státního zdravotního 
ústavu a velmi si vážíme vašeho vnímání školního prostředí a naší vzájemné spolupráce. 

I nadále pokračujeme v projektech inkluzivního a multikulturního vzdělávání a samo-
zřejmostí je pro nás vytváření bezpečného prostředí pro všechny ve škole. Dokončili jsme 
dvouletý projekt z prostředků EU – Peníze do škol, jehož prostředky jsme využili na in-
dividualizaci výuky, vybavili jsme počítačovou pracovnu, máme nový nábytek ve školní 
knihovně, učíme interaktivně. 

Na podzim byla dokončena poslední etapa rekonstrukce školního bazénu, který je 
ve Zlínském kraji jedinečný. Děkuji touto cestou zřizovateli za velkou pomoc a podporu  
v našem čtyřletém snažení a poděkování patří také stavební firmě Rapos za její profesio-
nální přístup. 

A jaké jsou naše plány do dalšího pololetí?
Chystáme se na zápis budoucích prvňáčků, který se uskuteční 7. února. Oceňujeme po-

moc rodičů, kteří nám pomáhají s přípravou tradičního přátelského večírku, který společně 
připravujeme na 21. února. Všichni jste srdečně zváni. 

Společně se zřizovatelem hledáme řešení neúnosné ranní dopravní situace před areá-
lem školy. V plánu máme soutěže, předmětové exkurze, víkendové pobyty ve škole. Těšíme 
se na koncert Plamínku, který nahrává další CD. V plánu je Den zdraví a Den řemesel. Žáci 
se nemohou dočkat poznávacího zájezdu do Anglie. Již nyní Vás zveme na slavnostní aka-
demii ke 40. výročí otevření naší školy. Na prázdniny připravujeme pro děti opět tábory.  
O všech plánovaných akcích Vás budeme aktuálně informovat. 

V závěru mi dovolte poděkovat za odvedenou práci – žákům, pracovníkům školy, rodi-
čům, zřizovateli školy a všem těm, kteří se školou spolupracují. 

    Mgr. Jitka Heryánová 
        ředitelka školy 
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CO UŽ ZVLÁDNOU PRVŇÁCI?
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ANEB ADVENT V 1. C 

I v naší třídě jsme si tento předvánoční čas snažili zpříjemnit. Zpívali jsme koledy, zkou-
šeli tanečky a napekli vánoční cukroví. A když do Vánoc zbývalo jen pár dní, pozvali jsme 
rodiče, prarodiče i další blízké na vánoční posezení.

Dětské hlásky zpívající nejznámější koledy vnesly do třídy příjemnou vánoční atmo-
sféru. A když z talířků postupně mizelo vlastnoručně upečené vánoční cukroví, mohli jsme 
být všichni spokojeni.

Věřím, že naše předvánoční posezení příjemně doladilo sváteční atmosféru a budeme 
se těšit na některá další setkání.

Jménem žáků 1. C Kateřina Jarkovská Němečková

P jako PEČEME
B jako BESÍDKA
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DRUHÁCI O ČERTECH
Můj čert se jmenuje Špunt. Špunt nemá rád světlo, a proto nechce jít ven. Špunt má 

žlutý zuby. Nechce se s nikým kamarádit, protože mu smrdí z huby.
              Kasalová Nela 2. C

Můj čert se jmenuje Bubu Barnabáš. Barnabáš rád spí a hraje karty. Také rád straší lidi,  
a proto si ho vybírá Mikuláš. Chodí s  ním po vesnici na Mikuláše. A neumí psát. Je to 
špindíra.

 Pavelec Michal 2. C

Můj čert se jmenuje Bert. Bert je stráž hlavní brány. Hlídá pozorně, ale někdy to poplete. 
Když to poplete, tak ho Lucifer promění v slepici. A to mu vadí, protože nerad snáší vajíčka.

Dvorník David 2. C

 Můj čert se jmenuje Chlupáč. Je nosič dříví, ale nejraději se válí a má rád špínu. Nejra-
ději by pořád spal. Je to velký mlsoun. Má rád pečená stehýnka.

Olejníková Adéla 2. C
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O kouzelné studánce
TŘEŤÁCI A

V jedné zemi žila královna a král. Měli tři dcery. Aničku, Anetku a Adélku, ale žádného 
chlapce. Královna si ho hodně přála a moc se trápila. 

Jednou se král a královna procházeli po zahradě a zaslechli odněkud povídání o kou-
zelné studánce. Dozvěděli se, že ta studánka splní každé přání. Král s královnou se vrátili 
do zámku a vyprávěli si o studánce. Jejich vyprávění zaslechly jejich dcery. Anička řekla 
sestrám, že se vypraví ke studánce samy. 

Jak řekla, tak udělala. Sestry šly hlubokým lesem, až narazily na palouček, kde si odpo-
činuly. Anetka se šla projít po okolí a uslyšela volání o pomoc. Zavolala své sestry. Adélka 
rozhodla, že půjdou za tím tajemným hlasem. Ten je dovedl ke studánce.

Princezny se zeptaly studánky, co ji trápí. Studánka smutně odpověděla: „Začarovala 
mě zlá čarodějnice. Její kletba říká, že kdo se mě dotkne, ten okamžitě zkamení. Kletba 
pomine, pokud najdete fialové květy, které nádherně voní. Těmi květy mě musíte posypat.“ 
Studánka jim poradila, kde mají květy hledat. Princezny se rozběhly do lesa a zanedlou-
ho květy našly. Posypaly studánku květy a studánka se zaradovala a pravila: „Splním vám 
jedno přání.“ Princezny ihned věděly, co si mají přát. Požádaly studánku, aby se královně 
narodil chlapeček. Studánka na to řekla: „Sesbírejte květy ze studánky, uvařte čaj a ten ať 
královna ještě teplý vypije. Až přijde čas, narodí se jí chlapec.“

Princezny poděkovaly studánce a vrátily se do zámku. Rodičům řekly, co se jim všechno 
stalo. Uvařily královně čaj podle rad studánky. Královna čaj vypila  a zanedlouho se jí naro-
dil syn Vojtěch. Král na  počest jeho narození uspořádal velkou oslavu a žili spolu šťastně 
až do smrti. 

Denisa Němečková, 3. A
2. místo v soutěži Sedmikvítek 2013, literární obor
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Příběhy dinosaurů  
/úryvek z knihy příběhů/

SEDMIKVÍTEK

Jak se poznala rodina Vyrdynova, Kokrhákova a Zlobíkova

Byl krásný slunečný den. A v ten den přišla pozvánka, na které stálo: „Přijeďte do Hulína. 
Čekáme na nádraží.“ Kokrhákovi a Zlobíkovi. Tak si Šárka řekla: „Adame, Lenko, Danku, děti, 
máme pozvánku! Děti se ptaly: „Jakou? Jedeme do Hulína. Tak jedéééém!“

Konečně Hulín. Konečná. Když přijeli, konečně se poznali a byli na sebe od té doby 
hodní a milí. Večer šli všichni do restaurace, kde se poznali ještě víc. Byli kamarádi.

Jak spolu jeli do hor

Nastal den, kdy Vyrdynovi čekali na Kokrhákovi  a na Zlobíkovi. A najednou slyšeli: Cili-
link, cililink. Šárka byla štěstím bez sebe. A byla moc ráda. Zavolala: „Bezva, jedeme do hor!“

„Do hor?“ řekla Alenka. „Ano, jedeme na vlak. Teď hned nebo nám to ujede. No,jo, tak 
jdeme.“ Přivalil se vlak rychlík. Vvvvvvvvsssssss, bylo slyšet. A je tu, řekl Adam. 

Zapomněla jsem vám říct, že je noc. Ve vlaku všichni usnuli. Vvvvvvvssssssss...Konečná, 
zařval strojvedoucí. Šárka všechny vzbudila a šli na chatu. Na chatě se ubytovali. Dali si 
velký výšlap. Večer přišli všichni na chatu a byla už velká tma. Tak šli všichni spát. 

A za týden...vvvvvvsssssssss...

Alice Bariová, 3.A
1. místo v soutěži Sedmikvítek 2013, literární obor
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A PROČ SE JAVOR ČERVENÁ?
Javor se červená, protože je mu zima. I když nemá ovoce, může být na okrasu. Má listí, které 
můžeme posbírat na otisknutí. Mám javory ráda, protože mají hezké barevné listí.

Eliška Vašíčková, 3. A

Javor se červená, protože ho nikdo nezalévá. A  taky proto, že je sám.
Ladislav Kubín, 3. A

Javor se červená, protože přichází zima. Nebo je mu třeba zima (brrrr brrrr). Nebo, že je 
sám. Protože nemá kamaráda a je mu smutno. Nebo je mu líto, že se mu posmívají. Chu-
dáček malý, teda spíš velký.

Barbora Michálková, 3. A

Javor se červená, protože je mu zima a listí je pro něj moc těžké. A že je moc těžké, 
tak se hanbou propadá do země a tam si jeho nohy odpočinou. Ale proč? Je to lehké. 
Aby si je zahřál. A tak zase na jaře, nohy má zas nahoře.

Jiří Kolařík, 3. A

Javor se červená, protože se mu vrabci smějí. A proto je smutný.    
                                                    Jan Čupa, 3. A

Javor se červená, protože je některý sám, samotinký sameček.  Protože na podzim 
opadává, v zimě je mu zima a je holý. Také proto, že se mu zvěř posmívá a ptáci mu 
dělají neplechu. Na podzim hodně fouká a nemusel by to do jara přežít. Proto se ja-
vor na podzim červená.

Adéla Chudárková, 3. A

Javor se červená, protože je mu smutno. Přiletěli vrabci a povídají si:
„Podívej kamaráde na ten javor.“ 
„Červená se. A co má být?“
Javor je slyšel a řekl: „Já se červenám proto, že je mi smutno.“
A vrabci si řekli: „ Podívej na tu jabloň. Ta má jablíček…“
      Ladislav Pešák, 3. A

Javor se červená, protože se stydí, že vůbec není užitečný. Nedává žádné ovoce jako 
třeba jabloň, hrušeň nebo třešeň. Říká si: jabloň nese jablka, třešeň třešně, hrušeň 
zase hrušky, tak proč já nenosím nic? To je ale smůla, povídá si sám pro sebe. No jo, 
javory mají velkou smůlu. Ach jo, pomyslel si javor. Já jsem k ničemu. Nikdo mě totiž 
nechce. 
      Daniela Bláhová, 3. A
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Dívám se z okna. Vločky vypadají jako bílé třpytivé perličky. Snášejí se ladně, jako by 
tančily. Okno je pokryté mrazivou krajkovou dečkou. Jdu si malovat. Namaluju vánoční 
stromeček. I když už je po Vánocích.

A. Vaculíková, 4. A

Už je zima. Mám zimu ráda, protože když je sníh, můzeme lyžovat a dělat různé jiné 
věci. Babička vždy peče cukroví a já se těším na Vánoce a Silvestra. Mám ráda, když vločky 
tančí po obloze a na zemi se třpytí sníh. Někdy stavíme i sněhuláka. Když je sníh, skoro 
vždy hned roztaje a je bláto, to já nemám ráda. Každý rok chodíme do zámecké zahrady 
na ohňostroj.

      L. Tiefenbacherová, 4. A
     
Zima je krásná. Můžeme se koulovat, sáňkova atd. Ale protože letos sníh zatím nenapa-

dl, tak jsme se koulovat nemohli. Je to škoda, protože při koulovačce bývá zábava.

D. Zakopal, 4. A

Jsem venku, začíná padat sníh a já křičím:“ 
No to to trvalo! Konečně sníh! 
Joooo!!

 M. Bezděk, 4.A

ČTVRŤÁCI O ZIMĚ
(KTERÁ ZATÍM NENÍ)
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JAK NÁM VŮNĚ SKOŘICE, VANILKY
A MEDU PŘINESLA VÁNOČNÍ NÁLADU…

Třetí adventní týden jsme se s paní učitelkou rozhodli, že si vyzkoušíme, jak se peče 
vánoční cukroví. V rámci několika hodin se z nás stali pekaři a cukráři. Přinesli jsme si vše 
potřebné. Rozdělili jsme se do 3 skupin a každá skupina si vybrala jeden druh vánoční-
ho cukroví. Podle receptu jsme připravené suroviny správně navážili a zpracovali v krásně 
voňavé a vláčné těsto. To jsme nechali odležet v lednici a druhý den se pustili do pečení. 
Všichni si vyzkoušeli, jak se s těstem pracuje - jak se rozválí na správnou tloušťku, jak se 
vykrajují tvary, jak se přenáší na plech. Moc nás to bavilo a byla přitom zábava. 

Pověření pak společně s paní učitelkou dohlíželi, jak se cukroví peče. Školou se linu-
la nádherná vůně a každý cítil, že Vánoce jsou už za dveřmi. Po upečení jsme vanilkové 
rohlíčky obalili v cukru, linecké tvary slepili výbornou marmeládou a perníčky nazdobili 
bílkovou polevou. Hotové cukroví nás velmi lákalo svou vůní a chutí! Měli jsme z  něho 
obrovskou radost! 

Od paní učitelky jsme dostali velkou pochvalu za snahu, dobře odvedenou kolektivní 
práci a podařené dobroty. Nezapomněli jsme sladce obdarovat své vyučující a paní ředitel-
ku. Celá naše třída se tak příjemně naladila do předvánočních a vánočních dní.

                            
kolektiv třídy 5. C
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PLAMÍNEK HŘEJE!
Také dětský pěvecký sbor Plamínek se už od září připravoval na početná vánoční 

vystoupení. 
V letošním školním roce ve sboru zpívá 58 dětí, což lze považovat za rekordní počet. 

Nováčci si postupně zvykají na práci i povinnosti, které sborový zpěv přináší a velice rychle 
se do práce zapojili. Sbor totiž tvoří zvláštní společenství, kde je radost být a trávit volný 
čas. Kromě práce si užijeme spousty legrace a zajímavých zážitků. Zpívali jsme už na růz-
ných místech – v kině, v tělocvičnách, kostelích a koncertních síních, také na zámku. Přesto 
se nejlépe cítíme v naší škole. 

Proto se vánoční i jarní koncerty uskutečňují ve školní aule, která se dokáže úžasně pro-
měnit. Rozsvícený vánoční stromeček s dárky, strážní andělé, spousta papírových vloček 
a Betlém - to byla atmosféra vánočního koncertu. Spolu s námi tuto vánoční atmosféru 
dokreslil našim příznivcům již známý dětský sbor Rosička z Uničova. 

Vánoce jsou už za námi a my máme pro naše posluchače dobrou zprávu. V  sobotu  
26. dubna 2014 proběhne v  prostorách holešovského zámku slavnostní křest nového  
CD Plamínek, které bude součástí oslav 40. výročí otevření 3. Základní školy v Holešově. 

Na jaře nás také čeká postupová soutěž školních pěveckých sborů ve Zlíně a výměnný 
zájezd do Uničova. Více se o nás můžete dozvědět na www.plaminekholesov.websnadno.cz
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MANDALA DĚTEM
Naše škola se zúčastnila soutěže Mandala dětem. Do soutěže se zapojili žáci 6. až 8. 

ročníku. Všechny děti práce na mandalách bavila. Pracovali jsme pod vedením paní uči-
telky Simony Zdráhalové, která nám při práci pomáhala. Mandaly se velmi povedly. Byly 
vystaveny na webových stránkách školy. Rodiče a další lidé nám potom mohli posílat hlasy. 
Při tvorbě jsme cítili harmonii, jistotu a radost. Výstavu mandal můžete shlédnout v aule 
školy od začátku února.                                                                                                                                       

                                                                                         Sára Ondráčková, Natálie Laholová

Mandala dětem je soutěžní výtvarný projekt určený dětem do 18 let. V roce 2013 
se do projektu zapojilo 21 škol i  školek. Přihlášená díla byla hodnocena širokou ve-
řejností on – line prostřednictvím webových stránek. 50 nejoblíbenějších mandal se 
stalo součástí výstavy. Ty nejoblíbenější se stanou součástí putovní výstavy a sou-
částí kalendáře mandal pro rok 2015.

     
Mandala je o jednotě a harmonii. Abychom posílili dětskou duši tak, aby zářila a 

vysílala do svého okolí pozitivní a jasnou energii, aby se dětem stejným dílem i energie vra-
cela, je zapotřebí, aby jednota, harmonie a rovnováha byla posilována i v bezprostředním 
okolí žáka. Tvoření mandal toho je krásným důkazem.

Je zajímavé pozorovat žáky soustředěné na tvorbu, vidět jejich radost z výsledku práce, 
vzájemného poznávání a  příjemně stráveného času. Mandaly dětí jsou plné barev, inven-
ce a hlavně energie.  
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ČTEŠ?
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NEZAPOMĚŇ!
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Rekonstrukce ukončena
Přesně před rokem jsme ve školním časopi-

se referovali o dokončení rekonstrukce střechy  
a vzduchotechniky školního bazénu. 

V polovině listopadu proběhla kolaudace dal-
ší fáze modernizace, kdy došlo na izolace vany  
a následně nové obklady celého bazénu. Ve čtvr-
tek 12. prosince se ve škole sešli pan starosta Svo-
boda s místostarosty a zástupci radnice, projek-
tantů a stavební firmy, aby si společně prohlédli 
výsledky svého snažení a podpory. Výsledkem 
kromě nových obkladů je také o 30 cm hlubší ba-
zén, což trochu zkomplikovalo život nejmenším 

plavcům, ale na druhou stranu potěšilo zejména osmáky a deváťáky. Pro některé dlouhány 
byl totiž bazén s původní hloubkou větší vanou. Náklady se na veškeré dosud provedené 
práce, které probíhají již od roku 2009, vyšplhaly na necelých 8 milionů korun, z toho tato 
poslední fáze přišla na necelých 1,7 mil. korun. Věříme, že to byla rozumná investice, neboť 
bazén využívají v hodinách tělocviku všechny ročníky naší školy, navíc je pronajímán např. 
pro plavání kojenců apod.

Mgr. Martin Krčál
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NAŠE ŠKOLA

KVALITNÍ VYBAVENÍ
odborné učebny, žákovská knihovna, keramická pec, interaktivní tabule, PC
ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ
tělocvična, hřiště s umělým povrchem, plavecký bazén
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
denně od 6 do 17 hodin, relaxační koutek na školní zahradě
STRAVOVÁNÍ VE VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
výběr ze dvou druhů jídel, možnost zakoupení svačinek, školní obchůdek, automat na mléko
AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU PŘÍMO U ŠKOLY  

je BEZPEČNÁ, INKLUZIVNÍ, MULTIKULTURNÍ

červen 2009

CO NABÍZÍME?

CO U NÁS NAJDETE?

CO PŘIPRAVUJEME?

ZKUŠENÝ A VĚKOVĚ VYROVNANÝ PEDAGOGICKÝ SBOR 
LOGOPEDICKOU TŘÍDU V 1. ROČNÍKU
s  návazností na logopedický kroužek
VÝUKU JAZYKA ANGLICKÉHO OD 1. ROČNÍKU
s přímou návazností v dalších ročnících
VOLBU DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA OD 7. ROČNÍKU
německý, ruský nebo francouzský jazyk
ZÁJMOVOU ČINNOST PRO DĚTI
pěvecký sbor, hra na flétnu, divadelní kroužek, jóga pro děti, míčové hry, plavání
VÝUKA PLAVÁNÍ VE VŠECH ROČNÍCÍCH

 7. 2. 2014 Zápis do 1. tříd
 21. 2. 2014  Tradiční večírek  SRPDŠ
 29.  3. 2014 Den  zdraví 
 12.  4. 2014 Den řemesel
 26.  4. 2014 Slavnostní křest CD Plamínek
 1. - 7. 6. 2014 Poznávací zájezd Anglie
 14. 6. 2014 Akademie k 40. výročí otevření školy
červenec  Školní tábor  Rajnochovice
exkurze  18. 3. 2014 - planetárium Brno (5. ročník)
  16. 5. 2014 - dějepisná Krakov-Osvětim (8. a 9. ročník)
  přírodopisná ZOO Zlín (7. ročník)
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