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Školní
zpravodaj

Vážená paní ředitelko, paní učitelky, páni učitelé, pracovníci školy,
drazí rodiče, milí hosté.
Dnes jsme se tady sešli, jak všichni víte, abychom se my, deváťáci,
nejen rozloučili, ale hlavně abychom poděkovali všem pracovníkům školy
a vám, rodičům. …
... Každý má svoje album vzpomínek. Když si tak zalistuji do doby, kdy
naše školní docházka začala, úplně vidím, jak poprvé kráčíme do školy,
někteří jistým krokem, s úsměvem na tváři, jiní se loudají a se slzami
v očích drží své rodiče za ruku. V ten den si ještě nikdo neuvědomil, že
celodenní hraní s hračkami a plácání báboviček na písku končí a že budeme
muset začít něco dělat. Někteří si to uvědomili hned, jiní později. No…
a někomu to nedošlo dodnes. …
… Coby žáci sedmé třídy jsme se ten rok nejvíce těšili na lyžák.
Byla to opravdu super akce, z níž jsme si odvezli hodně velmi zajímavých
zážitků, počínaje dveřmi, které držely na lepicí pásce místo na pantech,
konče karnevalem a následující diskotékou. Samozřejmě jsme se naučili
i lyžovat nebo jezdit na snowboardu, ale to pro nás tehdy nebylo to hlavní
…
...Abychom to nějak shrnuli: velký dík patří nejen učitelům a paní
ředitelce, ale také paním uklizečkám, panu školníkovi, paním z kanceláře.
Dělají práci, kterou my mnohdy nevidíme a neumíme patřičně ocenit.
A další velký dík patří i vám, našim rodičům: za to, že jste to s námi
všechno vydrželi, za občasný výchovný pohlavek, který jste nám leckdy
uštědřili, i za pevné nervy a za vaše zázračné peněženky.
Co říci závěrem? Nechce se mi říkat sbohem, protože s některými
spolužáky se jistě budeme vídat i nadále a sem do školy se taky můžeme
přijít kdykoliv podívat.
Myslím, že bude stačit úplně obyčejné: NA SHLEDANOU!!!

ze slavnostního rozloučení žáků 9. ročníku
28. června 2013

Ukázky práce našich žáků
ZAMYŠLENÍ
Žáci 8.A dostali v hodině českého jazyka jednoduchou otázku:

Mají tištěné knihy budoucnost?
Odpověď již tak jednoduchá nebyla:
Osobně si myslím, že ano. Ale jen tak dalších 200 let, poté je čtečky a tablety
nahradí. Tištěná kniha bude vzácností, stejně jako dnes pergamen nebo papyrus.
Každému musí být jasné, že si nebude moci užívat vůni tištěných knih navždy.
Je zde ještě jedna otázka. Co nahradí knihy, čtečky a tablety, když ztratíme
schopnost číst a budeme jen tupě zírat na televizi? Já jen doufám, že texty na čtení
zůstanou, a je mi celkem jedno, jestli ve formě tištěné knihy, svítícího tabletu nebo
úsporné čtečky.
Jakub Rund, 8.A
Myslím si, že čtečka má větší možnosti. Dají se do ní stáhnout různé knihy za
pár sekund. Když máte špatnou náladu, pustíte si ke čtení písničky, které si do čtečky
stáhnete také. Další plus elektronické čtečky je přístup k internetu.
Na druhou stranu má čtečka své nevýhody. Když spadne na zem, je okamžitě
po ní a nefunguje. Nevoní jak tištěné knihy a kam si necháte napsat autogram svého
oblíbeného spisovatele?
Mají tedy tištěné knihy budoucnost? Určitě ano! Někteří lidé jsou zvyklí na
vůni knihy a většina starších lidí moderní elektroniku neumí ani ovládat.
Karolína Uličná, 8.A
Já si myslím, že knihy určitě budoucnost mají. Mladší generace má sice ráda
elektroniku, ale dá se vůbec srovnávat tištěná kniha s elektronickými čtečkami? I když
ve čtečce může být uloženo více knih, myslím, že se srovnávat s klasickou knihou
nedá.
Můžeme snad ze čtečky cítit vůni knih? Můžeme si vzít čtečku do vany nebo
jen tak ven bez obavy, že nám spadne, rozbije se a my ten náš rozečtený příběh plný
napětí a očekávání, jak to dopadne, nikdy nedočteme? Ne.
Můžeme mít při čtení ze čtečky radost z každé otočené stránky při šustění
papíru? Ne. Jsem zvyklá i na tuto maličkost, bez které bych se asi neobešla.
Lenka Molková, 8.A
Na tištěné knihy jsou zvyklí starší lidé, mají rádi jejich vůni. Ale jsou moc
těžké a zabírají spoustu místa nebo je musíme shánět v knihovnách.
Já upřednostňuji elektronické čtečky, protože se do nich vejde hodně knih.
Můžu jít i na internet, kde si za chvíli stáhnu novou knihu za přiměřenou cenu.
Technologie se vyvíjejí strašně rychle, takže zřejmě čtečky knihy nahradí.
Možná by se tištěné knihy mohly rozdat dětem a chudým lidem. Vzácné knihy by se
schovaly a zbytek by se převedl do elektronické podoby.
Michael Úradník, 8.A

Ukázky práce našich žáků
NATÁČENÍ PRO ČESKOU TELEVIZI
U příležitosti Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež přijela do
Zlína natáčet Česká televize dětský pořad Zprávičky.
Co to vlastně Zprávičky jsou? Zprávičky je pořad pro děti a mládež, kde
děti předkládají své návrhy k tématům, která se jich týkají, a diskutují o nich,
hodnotí jejich pro a proti. Na internetu se pořádal konkurz na tento pořad.
Spolužačka Terka Říhová zkusila štěstí a přihlásila se - vybrali ji. Po několika dnech
přišel z televize e-mail, že si má Terka vybrat ještě další tři spolužáky do debaty
a hlavně že má přijet celá třída na natáčení jako publikum. Všichni jsme byli
nadšení, ale nevěděli jsme, co na to řeknou paní učitelka třídní s paní ředitelkou. Ty
však souhlasily, a tak bylo rozhodnuto! Naše třída jede do televize!!! ☺
29. května jsme se v poledne sešli na autobusovém nádraží v Holešově
a odtud vyrazili do Zlína. Natáčení se konalo na radnici na náměstí Míru, kde jsme
potkávali postavičky králíků z klobouku, Maxipsa Fíka, Večerníčka, Vochomůrky
a Křemílka a dalších známých pohádkových postaviček a bytostí, jež doplňovaly
atmosféru právě probíhajícího festivalu. Na radnici nás přivítala paní režisérka. Pak
přišla paní moderátorka, která nám upřesnila, jak to bude všechno probíhat,
a rozmluvila si nás, aby se nám nepletl jazyk a neplácali jsme hlouposti při
natáčení. A mohlo se začít! Kameramani spustili kamery a my začali debatovat
o Mirkově návrhu známkovat, či neznámkovat domácí úkoly. Debatovali jsme
napřed my čtyři vybraní „poslanci“ – Miroslav Janál, Vanessa Marie Wojnarová,
Josef Chytil a Tereza Říhová, a pak i zbytek třídy, který seděl na malé tribuně.
Všem až na jednoho člena se návrh – domácí úkoly známkovat - líbil, hlasovali pro
něj a návrh uspěl. Mira dostal hrnek s logem Zpráviček a celá třída jsme dostali
trička a klíčenky také s logem Zpráviček. Všichni, kteří jsme tam byli, máme
zážitek na celý život.
Protože se nám ve studiu hodně líbilo, tak jsme si řekli, že v sedmé třídě
půjdeme do pořadu Věříš si, v osmé do pořadu Bludiště a v deváté do pořadu Za
školou. Těšíme se na další zážitky, které se třídou zažijeme. Bylo to opravdu
skvělé!!!! ☺☺☺☺☺
Vanessa Marie Wojnarová, 6.C

Přehled konaných akcí
Září:
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku na Rusavě
Soustředění matematických tříd 6. a 7. ročníku
Soustředění matematických tříd 8. a 9. ročníku
Sběrný dvůr Holešov – třídění domácího odpadu (7.A,B; 5.A,B)
Výstava ovoce a zeleniny – Dobrotice (3. ročník)
Výstava Josefa Lady – 2. stupeň
Podzim v zahradnictví Stella (1. ročník)
Školní družina

– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– táborák s opékáním (ŠD 1. odd.)
– filmové představení v kině Svět

Říjen:
Dějepisná exkurze – Staré Město, Velehrad, Modrá (7. ročník)
Divadlo Zlín „Maxipes Fík“, (1. – 3. ročník)
Okresní kolo v přespolním běhu v Bystřici p/H
Kinderiáda (2. – 5. ročník)
Přírodovědný klokan – kategorie Kadet junior
Výtvarná soutěž „J. Lada“ – 1. stupeň
Výtvarná soutěž Josefa Lady očima dětí – 2. stupeň
Kostelecký slavíček (3., 5., 7. a 8. ročník)
Exkurze Zlín, Malenovice (6. ročník)
Školní družina

– beseda v knihovně (ŠD 3. odd.)
– drakiáda – celodružinová
– drakiáda (3. odd.)
– odpoledne hádanek v tělocvičně
– jablíčkování (ŠD 1. odd.)
– dýňování (ŠD 1. odd.)
– filmové představení v kině Svět

Listopad:
Vernisáž – Josef Lada – 1. a 2. stupeň
Okrskové kolo ve florbalu mladších žáků (6. a 7. ročník)
Okrskové kolo ve florbalu starších žáků (8. a 9. ročník)
Okresní kolo ve florbalu mladších žáků
Okresní kolo ve florbalu starších žáků
Den slabikáře – 1. třídy
Knihovna – beseda (4. ročník)
Knihovna – beseda (3. ročník)
Seminář pro PP Zlínského kraje na 1. ZŠ
Vánoce na Hané a Valašsku – TYMY (1. ročník)
Školní družina
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– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– bramborování (ŠD 1. odd.)
– filmové představení v kině Svět

Prosinec:
Praha – katedrála sv. Víta, předávání cen (8.B, 9.C)
Vánoční jarmark v kině
Soutěž O pohár starosty města
Pověsti našeho regionu (6.A, C)
Školní družina

– vánoční dílničky
– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– čertovská diskotéka v tělocvičně
– vánoční besídka (ŠD 1. odd.)
– vánoční besídka (ŠD 3. odd.)
– vánoční jarmark ŠD v kině Svět
– filmové představení v kině Svět

Daniel Vydra, 9.B

Petra Rudolfová, 8.C
Hugo Kuhl, 4.A

1850
Mého manžela obvinili před dvěma roky ze spiknutí proti státu, a teď ho dokonce
přeložili do Uher. Já zůstanu i s dětmi tady v Čechách. Přestěhujeme se do Prahy,
nebude to snadné, ale snad to zvládnu.
1851
Jsem i s dětmi na pozvání Františka Klácela v lázních Na Horách. Před nějakou
dobou jsem se setkala s Helcetem, který byl mým milencem. Dost jsme se pohádali a
on mě teď nazývá slezinou. Já teď na to ale nemyslím. Manžel u mě našel dopis od
mého nového přítele Dušana Lambla, který ošetřoval mého syna. Hynek umírá na
tuberkulózu a já jsem nešťastná.
1853
Můj syn zemřel. Útěchou jsou mi cesty na Slovensko, kde sbírám podklady o
zvycích, kultuře a jazyce tamějšího venkovského lidu. Můj manžel je bez práce a já
jsem nucena hledat pomoc u známých. Teď sedím nad rozepsanou knihou.
Vzpomínám na své bezstarostné dětství a na babičku, která tam s námi bydlela. O ní
píšu. S nikým se moc nestýkám ani nebavím. Život se mi hroutí.
1856
Další člověk mého života odešel. Jsem pořád doma, nechci se s nikým bavit.
Karel Havlíček zemřel, pokládala jsem mu na rakev mučednickou korunu a měla slzy
v očích. Navíc jsem se pohádala s manželem kvůli budoucnosti našich dětí a on
požádal o rozvod. Nakonec jsem ale s dětmi prosadila svou a ony šly studovat to, co
chtěly. Den před Jaroslavovým odjezdem na školu mě ale manžel tak zbil, že jsem
byla nucena hledat pomoc u policie. Poté jsme se neustále usmiřovali a zase hádali.
Jaroslav byl vypovězen z Mnichova, protože neměl peníze. Sehnal si místo fotografa,
ale když se dnes vrátil pozdě domů, pohádala jsem se znovu s manželem a teď jsem
na útěku. Odmítám se s ním usmířit.
1861
Finanční nouze a zdravotní stav mě donutily k návratu k manželovi.
1862
Umírám. Ještě včera jsem dostala II. vydání Babičky. Neměla jsem vždy šťastný
život, ale myslím, že jsem poslala poselství. Poselství uložené v mých knihách. Snad
se uchová další stovky let.
„Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.“
BOŽENA NĚMCOVÁ

Ukázky práce našich žáků
PŘÍBĚH BOŽENY NĚMCOVÉ
(práce Barbory Bečicové, 8 .C, zaslaná do literární soutěže „Pošli to dál“)

Snad každý zná její jméno, snad každý už slyšel některou z jejích pohádek. A kolik
lidí četlo Babičku?
Známe její knihy a příběhy v nich, známe tuto osobnost a známe její příběh. Víme,
že se narodila jako Barunka Panklová, vyrůstala v Ratibořicích a chodila do školy
v České Skalici, že měla práci na zámku, kde jí říkali slečna Bety. To jsme se
dověděli, už když jsme byli malé děti. Tehdy nám také řekli, že si vzala za manžela
Josefa Němce a stala se z ní ta uznávaná spisovatelka Božena Němcová.
Neměla lehký život. Už od narození se stěhovala z místa na místo, kde tedy vlastně
měla domov? Její manžel měl problémy s politikou a Božena Němcová měla
problémy s manželem. Celý svůj život řešila trápení s láskou. Měla spoustu milenců a
s manželem si příliš nerozuměla, přesto se jim narodily čtyři děti, Hynek, Karel,
Jaroslav a Theodora. Ve svém životě šla z neštěstí do neštěstí a psaní jí zřejmě
poskytovalo útěchu a klid.
Podívejme se na to jako ona. A snažme se pochopit, jak žila.
1837
I.
Sedím tu a měla bych být šťastná. Měla bych se radovat se svým mužem, se svým
manželem. Jenže já ho ani pořádně neznám, nevím kdo je, v podstatě je pro mě cizí
člověk. Ale co, třeba si zvyknu, kdo se v této době vdává z lásky, ta představa je
vlastně až směšná. Matka s otcem mi ho vybrali, takže bude vhodný.
II.
Držím svého syna Hynka v náručí a jsem šťastná. Když se dívám do jeho tváře,
naplňuje mě to pokojem a klidem. Ještě před nedávnem jsme se museli přestěhovat
sem do Josefova kvůli problémům v manželově práci. Manžel má rád Čechy a to se
ostatním nelíbí, Čechy jsou podřadná země, ten, kdo je má rád, se pánům nelíbí.
1838
Můj druhý syn Karel se na mě usmívá a já se dívám z okna na litomyšlské domy.
Slunce svítí a já mám za sebou další den.
1841
Na stole leží časopis Květy a já držím v ruce spisy J. K. Tyla. Všechny mé tři děti
se chvíli baví samy. Ano, přibyla k nám dcera Theodora. Jsme v Polné a je další
obyčejný den.
1842
Můj třetí syn a poslední dítě dostal jméno Jaroslav. Manžel dostal vyšší funkci, ale
museli jsme se přestěhovat do Prahy. V rukou držím pero a přemýšlím nad správnými
slovy. Psaní mi poskytuje zábavu a útěchu v nešťastných dnech.
1843
5. dubna vydali mou první báseň. Znovu jsme se museli stěhovat, tentokrát do
Domažlic. Před nedávnem se se mnou rozešel Václav Nebeský, a já jsem zoufalá.
Nejsem zcela zdravá a ke všemu jsem nešťastná.

Leden:
Výukový program Austrálie (5. – 9. ročník)
Okresní kolo dějepisné olympiády (9. ročník)
Okresní kolo MO 9. ročníků
Okresní kolo MO 5. ročníků
Lyžařský a snowboardový kurz Horní Bečva (7. ročník)
Divadlo Zlín (1. – 3. ročník)
Okresní kolo ve šplhu
Školní družina

– návštěva kostela – betlém (ŠD 1. odd.)
– bobování v Americkém parku (ŠD 1. odd.)
– beseda v knihovně
– filmové představení v kině Svět

Únor:
Okresní kolo olympiády ČJ (9. ročník)
Zápis do 1. ročníku
O hostýnskou píšťaličku (3., 5. a 7. ročník)
Školní družina

– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– beseda v knihovně (ŠD 3. odd.)
– filmové představení v kině Svět
– karneval v tělocvičně

Březen:
Beseda o včelách
Školní kolo biologické olympiády (6. – 9. ročník)
Svátek poezie – TYMY – 1. stupeň
Okresní turnaj ve volejbalu (8. a 9. ročník)
„O hanáckýho kohóta“ – okresní pěvecká soutěž
Okresní kolo zeměpisné olympiády (6. – 9. ročník)
Pěvecká soutěž O hostýnskou píšťaličku (3. a 5. ročník)
Carusošou (6. a 9. ročník)
Česká balada – výukové představení – 2. stupeň
Školní kolo matematické soutěže Klokan – Cvrček (2. a 3. ročník)
Školní kolo matematické soutěže Klokan – Klokánek (4. a 5. ročník)
Školní kolo matematické soutěže Klokan – Benjamín (6. a 7. ročník)
Školní kolo matematické soutěže Klokan – Kadet (8. a 9. ročník)
Výstava Jaro v zahradnictví Stella (1. ročník)
Výchovný koncert – cimbál. muzika Réva (1. – 7. ročník)
Knihovna – kvíz 1. tříd
Srí Lanka – prezentace p. Jakubíkové (3. ročník)
Biologická olympiáda (8. – 9. ročník)

Školní družina

Stručný přehled umístění našich žáků na SŠ, SOU

– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– tvoříme s rodiči – „Jaro“ (ŠD 1. odd.)
– beseda v knihovně (ŠD 3. a 5. odd.)
– čtenářská soutěž v tělocvičně
– dílničky v atriu – „Jaro“
– filmové představení v kině Svět

Duben:
Divadelní představení Zlín (1. – 3. ročník)
Krajská pěvecká soutěž Prostějov (3.A)
FABER – vystoupení Keltové (4. – 9. ročník)
Okresní kolo „Pohár rozhlasu“, mladší žáci (6. – 7. ročník)
Školní kolo Pythagoriády (6. ročník)
Školní kolo Pythagoriády (7. ročník)
Školní kolo Pythagoriády (8. ročník)
Okresní kolo v minivolejbalu mladších žáků (6. a 7. ročník)
Exkurze Dukovany, Dalešice (8. a 9. ročník)
Poznej a chraň – ekologická soutěž (5. ročník)
Biologická olympiáda pro 6. – 7. ročník
Okresní kolo „Pohár rozhlasu“, starší žáci (8. a 9. ročník)
Krajské kolo pěvecké soutěže „Zpěváčci Valašska“ (5.A)
Přírodopisná exkurze s pracovním programem (6. ročník)
Výchovný koncert Filharmonie Zlín (1. – 3. ročník)
Okresní kolo matematické olympiády (7. ročník)
Okresní kolo matematické olympiády (8. ročník)
Eurorebus – krajské kolo (7.C)
McDonald´s Cup – okrskové kolo (4. – 5. ročník)
McDonald´s Cup – okrskové kolo (2. – 3. ročník)
Mladý zahrádkář (5. – 7. ročník)
Školní družina

– dílničky v atriu
– noc s Andersenem – spaní ve škole
– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– návštěva zvířátek (ŠD 1. odd.)
– beseda v knihovně (ŠD 3. odd.)
– exkurze u městské policie (ŠD 3. odd.)
– filmové představení v kině Svět

Květen:
Městské divadlo Zlín (9. ročník)
Soutěž v aranžování květin Kroměříž (6. – 9. ročník)
Exkurze Brno (7. ročník)
Výtvarná soutěž Jan Sarkander očima dětí (1. a 2. stupeň)
Exkurze Olomouc (8. ročník)
McDonald´s Cup – okresní kolo (4. – 5. ročník)
Okresní kolo Pythagoriády (5. – 7. ročník)
Veronika Němcová, 9.A

škola
Arcibiskupské gymnázium
Centrum odborné přípravy technické
Centrum odborné přípravy technické
Centrum odborné přípravy technické
Centrum odborné přípravy technické

město
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž

obor
gymnázium
autotronik
elektrotechnika
mechanik seřizovač
elektrikář
mechanik opravář
Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž
motor. vozidel
Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž
obráběč kovů
opravář zemědíl.
Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž
strojů
Gymnázium J. Blahoslava a Střední
předšk. a mimošk.
pedagogická škola
Přerov
pedagogika
Gymnázium L. Jaroše
Holešov
gymnázium
Gymnázium Lesní čtvrť
Zlín
gymnázium
Obchodní akademie
Kroměříž
obchod. akademie
Obchodní akademie T. Bati
Zlín
obchod. akademie
Střední odborná škola oděvní a služeb
Vizovice
kadeřník
předšk. a mimošk.
Střední pedagogická škola
Kroměříž
pedagogika
bezpečnostně právní
Střední policejní škola MV
Holešov
činnost
Střední průmyslová škola
Otrokovice aplikovaná chemie
Střední průmyslová škola
Zlín
stavebnictví
Střední průmyslová škola
Zlín
technické lyceum
Střední průmyslová škola
informační
elektrotechnická
Praha
technologie
mechanik
Střední průmyslová škola polytechnická Zlín
elektrotechnik
mechanik
Střední průmyslová škola polytechnická Zlín
elektrotechnik
Střední průmyslová škola strojnická
Olomouc
strojírenství
Střední průmyslová škola Zlín
Zlín
elektrotechnika
Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín
gastronomie
Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín
kuchař-číšník
Střední škola gastronomie a služeb
Přerov
kosmetička
Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
gastronomie
Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
hotelnictví
Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
cukrář
Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
kuchař-číšník
Střední škola polygrafická
Olomouc
polygrafie
mechanik
Střední škola technická a obchodní
Olomouc
elektrotechnik
Střední zdravotnická škola
Kroměříž
sociální činnost
Střední zdravotnická škola
Kroměříž
zdravot. asistent
Střední zdravotnická škola
Zlín
zdravot. asistent
Celkem

mat.
2
2
4
2

vyuč.

3
4
2
1
1
4
3
1
2
1
4
4
2
5
1
1
2
2
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
58

15

Přehled závěrečných studijních výsledků žáků
I. pololetí

II. pololetí

I. stupeň
Žáků
Prospělo
Prospělo s vyznamenáním
Neprospělo
Pochvaly
Zhoršená známka z chování – 2. stupeň
– 3. stupeň

248
45
201
2
169
0
0

250
50
198
2
159
1
0

II. stupeň
Žáků
Prospělo
Prospělo s vyznamenáním
Neklasifikováno
Neprospělo
Pochvaly
Zhoršená známka z chování – 2. stupeň
– 3. stupeň

320
215
98
2
5
116
3
1

319
216
98
0
5
166
5
4

1. místo
2. místo
3. – 4. místo
3. – 4. místo
5. místo

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Soutěž o nejlepšího přírodovědce školy
Orálek Jiří
Vrbovský Tomáš
Ponížil Michal
Anh Tuan Nguyen Tat
Hanulíková Alžběta
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – mladší dívky
Polášková Natálie
7.B
Háblová Nikol
7.C
Loučková Nikol
6.B
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – mladší chlapci
Kohout Lukáš
7.B
Navrátil Jan
7.C
Blažek Jakub
7.B
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – starší dívky
Mikulíková Hana
8.B
Vrubelová Michaela
9.C
Navrátilová Klára
8.C
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – starší chlapci
Vydra Daniel
9.B
Kroupa Daniel
8.B
Hrkota Miroslav
9.C

9.C
7.C
7.C
8.C
9.C

90 bodů
65 bodů
64 body
33 body
26 bodů
23 body

McDonald´s Cup – krajské kolo (4. – 5. ročník)
Výstava ZUŠ, zámek Holešov (7.B, D)
Eko-olympiáda Zlín (9.C)
Okresní kolo v atletickém čtyřboji (6. – 9. ročník)
Exkurze do Prahy (6.A, 6.D, 7.A)
Koncert ZUŠ, zámek (1. – 5. ročník)
Výstava ZUŠ, zámek (1. – 5. ročník)
Výstava ZUŠ, zámek (8.A, D)
Dějepisná exkurze – Vídeň (8. ročník)
PEER program (8. ročník)
Výstava ZUŠ, zámek (7.C)
Výstava ZUŠ, zámek (3.B)
Krajské kolo v atletickém čtyřboji mladších žáků (6. – 7. ročník)
Přednáška o holocaustu (9. ročník)
Zájezd do Německa – žáci 2. stupně
Školní družina

Červen:
Dental alarm (1. – 5. ročník)
Dějepisná exkurze – Památník holokaustu v Osvětimi (9. ročník)
Škola v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm (3. ročník)
Exkurze Napajedla, Baťův kanál (2. ročník)
Psí triky – agility (1. ročník)
Sportovní soustředění Rusava – cyklokurz (6.B, 7.B)
Soutěž v anglické konverzaci Rymice (4. a 5. ročník)
Okrskové kolo MO 4. ročníku
Exkurze Napajedla, Lukov (1. ročník)
Exkurze ZOO Olomouc, Sv. Kopeček (4. ročník)
Výstava absolventů ZUŠ (6. – 7. ročník)
Trestní odpovědnost mládeže – beseda (9. ročník)
Výtvarná soutěž „Filmová klapka 2013“ (6. – 7. ročník)
Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku, taneční kurz
Školní družina

71 bod
41 bod
26 bodů
44 body
36 bodů
34 body

– talentmanie (ŠD 1. odd.)
– beseda v knihovně (ŠD 1. odd.)
– hrátky na hřišti
– závod v přírodě – celodružinová akce
– beseda v knihovně (ŠD 3. a 5. odd.)
– filmové představení v kině Svět

– kresba na chodníku (ŠD 1. odd.)
– pasování na čtenáře v zámku (ŠD 1. a 2. odd.)
– výlet do Žop (ŠD 1. odd.)
– minigolf (ŠD 1. odd.)
– filmové představení v kině
– táborák s opékáním

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR PRO DĚTI

Přehled významných úspěchů našich žáků
Soutěž

Jméno/družstvo

Umístění

Krajské kolo v atletickém
čtyřboji
Krajská pěvecká soutěž
Prostějov
Krajské kolo pěv. soutěže
„Zpěváčci Valašska“

mladší žákyně

5. místo

Lucie Šlechtová, 3.A

1. místo

Veronika Nováková

účast

Eurorebus – krajské kolo

Nikol Chyťová, 7.C
celá třída 7.C

8. místo
11. místo

McDonald´s Cup – krajské
kolo
Okresní kolo v přespolním
běhu v Bystřici p. H.
Kostelecký slavíček
Okresní kolo ve florbalu
Okresní kolo matematické
olympiády 5. ročník
Okresní kolo matematické
olympiády 9. ročník
Okresní kolo ve šplhu
Sportovní soutěž –
„O pohár starosty města
Holešova“
O hanáckýho kohóta –
okresní pěvecká soutěž
O hostýnskou píšťaličku

Okresní turnaj ve volejbalu
Okresní kolo zeměpisné
olympiády
McDonald´s Cup – okresní
kolo
Biologická olympiáda
pro 8. – 9. ročník

Biologická olympiáda
pro 8. – 9. ročník
Okresní kolo minivolejbal
mladších žáků
Okresní kolo matematické
olympiády pro 7. ročník
Okresní kolo matematické
olympiády pro 8. ročník
Mladý zahrádkář

4. místo
mladší žákyně

1. místo

I. kategorie
Lucie Šlechtová
II. kategorie Veronika Nováková
IV. kategorie Katka Bartošková
mladší žáci
starší žáci

2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Tina Sabová, 5.B

3.-5. místo

Jiří Orálek, 9.C

6. místo

kategorie dívek
kategorie chlapců
Celkově družstvo mladších a
starších
žákyň a žáků
Lucie Šlechtová, 3.A
Alena Omastová, 3.A
I. kategorie
Lucie Šlechtová,
Alena Omastová
II. kategorie Veronika Nováková
III. kategorie Barbora Cápíková
kategorie chlapců
kategorie dívek

1. místo
1. místo

Tomáš Vrbovský, 7.C

3. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
2. místo
4. místo
8. místo

Okresní kolo Pythagoriády
5. ročník
Okresní kolo Pythagoriády
8. ročník
Kinderiáda
Soutěž v anglické
konverzaci – okrskové kolo
Okrskové kolo ve florbalu
Okrskové kolo ve florbalu
Soutěž v aranžování květin
Kroměříž
McDonald´s Cup –
okrskové kolo
McDonald´s Cup –
okrskové kolo
Okrskové kolo matematické
olympiády 4. ročníku
Carusošou
Školní kolo matematické
soutěže Klokan - Cvrček

Školní kolo matematické
soutěže Klokan – Klokánek

3. místo

3. místo

kategorie dívek
kategorie chlapců

1. místo
1. místo

Michal Ponížil, 7.C

1.-2. místo

Anh Tuan Nguyen Tat, 8.C

1.-2. místo

Jiří Bártek, 5.A – postup do národního 1. místo
kola
Richard Žák, 5.A
2. místo
3. místo
Tina Sabová, 5.B
Anh Tuan Nguyen Tat, 8.C

4.-7. místo

5. ročník

10. místo
ze 33 škol

Kristýna Háblová, 4.B

1. místo

mladší žáci
starší žáci
Kateřina Kohoutová, 8.B
Ester Dvořáková, 6.C

2. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo
3. místo

Hugo Kuhl, 4.A

2.-3. místo

Monika Kutrová, 7.B
Jakub Mareček, 3.B
Ondřej Vykoukal, 3.B
Jan Bečica, 3.B
Ondřej Nedbal, 3.B
David Sklenář, 5.B
Kryštof Matuška, 4.A
Hugo Kuhl, 4.A
Martin Zicháček, 5.B

1. místo
1.-2. místo
1.-2. místo
3.-4. místo
3.-4. místo
1. místo
2. místo
3.-4. místo
3.-4. místo
6. místo
10. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Poznej a chraň – ekologická
soutěž
Školní kolo matematické
soutěže Klokan – Benjamín

1. místo
Alžběta Hanulíková, 9.C

Alžběta Hanulíková, 9.C

Školní kolo matematické
soutěže Klokan – Kadet

Michal Ponížil, 7.C
Veronika Ivánková, 7.C
Petra Nováková, 7.C
David Želinský, 9.C
Helena Mrňková, 9.C
Tereza Filipíková, 8.D

