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 Červen 2013 (připravila p. uč. Vachutková) 
        Básnička na prázdniny 

Zamykám, zamykám školní třídu, 
pero, sešit i bílou křídu. 

Písmena, háčky, čárky, křížky, 
všechno, co jsme četli z knížky. 
Jedničky, dvojky, trojky, nuly, 

které jsme psali na tabuli. 
Sešite, knížko, nebojte se, 

na podzim znovu sejdeme se. 
Otevřeme klíčem naši školu 

a budeme zase všichni spolu! 
 

 Nastalo léto a s ním konec školního roku. Dveře školní budovy se uzavřou a 
dětem nastávají očekávané dlouhé letní prázdniny. Pro některé žáky jsou to 
poslední prázdniny na základní škole a po nich se jim otevřou dveře nové, dveře 
vedoucí k novým zkušenostem a zážitkům. 
 

 Poslední měsíce školního roku byly bohaté na spoustu akcí – poslechli jsme si 
krásné vystoupení ZUŠ ze Zábřehu, užili jsme si soutěže v pohádkovém lese, který 
pořádala škola ve spolupráci s Rohlíčkem (nevadilo ani deštivé počasí), zúčastnili 
jsme se Dne IZS v Libině a další. 
  

 Krásný program pro nás 
přichystala paní učitelka Zdeňka 
Míčová při návštěvě židovské 
synagogy a hřbitova v Úsově. 
Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí o způsobu života 
a tradicích Židů. Připravila pro 
nás ukázku šábesové večeře 
s ochutnávkou vlastnoručně 
upečeného sladkého židovského 
chleba. Bylo to moc zajímavé. 
Děkujeme.  

 Hurá, na prázdniny! 
Na letní prázdniny se moc těším, je to nejkrásnější a nejpohodovější část roku. 

Je krásně teplo, svítí slunce a letní zábava začíná. Mám spoustu plánů na celé 
prázdniny. Hlavně se těším na koupání v bazénu na zahradě, vodu mám moc rád. 
Potom bych chtěl jezdit na kole, na kolečkových bruslích a s tátou rybařit. Také 
budeme s rodiči jezdit na různé výlety, například do aquaparku, do kterého se 
těším nejvíc. Ještě pojedu s tátou do Krkonoš, k jedné sestřenici do Prahy a k druhé 
do Nemile. Té se brzy narodí miminko, tak ho musím omrknout a povozit. Tak 
nevím, nevím, jestli to všechno stihnu.      
           Jakub Obrusník, 3. ročník 

 Recyklohraní      (p. uč. Gřundělová)                                        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hurá, tak se nám to podařilo a po celoroční píli ve sbírání nefunkčního elektra a 

baterek, po splnění všech zadaných úkolů, jsme vyhráli nový NETBOOK. Máme 
z toho velkou radost. Velký dík všem pomocníčkům a hlavně paní vychovatelce! 
 
PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM PODPOROVAT, MOC SI 
TOHOTO VAŠEHO PŘIČINĚNÍ VÁŽÍME. O to více, když teď vidíme i nádherný 
výsledek ve formě notebooku. 
 
 



 Stanování 
Jak už nám velí tradice, se školní družinou jsme se rozloučili stanováním. Letos to 
bylo ve znamení Broučků. Nejdříve příprava, šití broučků a berušek, výroba 
lucerniček, a pak už jen veselá nálada, plnění úkolů a noční poklad. Počasí nám 
letos zvlášť přálo a celé stanování se vydařilo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výlet 2. stupeň  
 V pondělí 24. června se žáci 2. stupně vydali na školní výlet do Olomouce. 
Mohli si vybrat z více možností pro pestřejší program. Dopoledne si mohli zvolit 
mezi lanovým parkem a Zoo. Odpolední program tvořila návštěva aquaparku nebo 
kina. Po celkovém vyúčtování jsme všem žákům vraceli kolem 100,- Kč. Pevně 
věříme, že se žákům výlet líbil a ocenili, že měli tak velký výběr možností. 
 
Výlet Olomouc 
 Výlet do Olomouce se mi velmi líbil. Zažila jsem hodně nových zážitků, 
které jsou jedinečné. Cestou tam jsme jeli autobusem, ale i vlakem a tramvají, kde 
jsme nemohli skoro dýchat, protože jsme tam byli na sobě namačkaní. Zoo byla 
skvělá. Naši skupinku tvořili Michal, Kuba, Markét a já. Kino se mi také moc líbilo. 
Byli jsme na filmu Univerzita pro příšerky, samozřejmě k němu hromadu popcornu 
a cola-coly. Zpáteční cestou jsem byla unavená, ale to asi každý. 
       Julie Maulerová, 9. ročník 

 Testování 5. a 9. ročníků 
Možná jste zaregistrovali povinné testování pro žáky v celé ČR. Blahopřeji všem 
našim žákům, obstáli velmi dobře, dokázali, že se za své vědomosti nemusí stydět. 
 
 

 Shrnutí školního roku 
 Tento školní rok byl pro mě úplně jiný než ty ostatní tím, že to byl přece jen můj 
poslední rok na základní škole. 3. září 2012 jsme všichni poslušně přišli na 
slavnostní zahájení nového školního roku, nikdo ještě nic neřešil, a tak se zdálo vše 
stejné jako každý rok. Avšak první změna byla ta, že jsme byli ve třídě spojení se 6. 
třídou. Bylo to takové zvláštní, ale nakonec jsme si zvykli. Také jsme se za tento 
školní rok hodně zajímali a dozvěděli vše, co je spojené s 2. světovou válkou, 
Holocaustem, Židy, koncentračními tábory, dívali jsme se na spoustu filmů a bylo 
to opravdu poučné a zajímavé.  
 V prosinci jsme měli dělat pro žáky Mikuláše, snažili jsme se, aby to bylo 
dobré, což myslím, se nám povedlo a moc jsme si to užili. Najednou tu byla zima a 
my jsme si měli vybrat vystoupení na Vánoční besídku. Náš výběr „Vánoční 
záchodový příběh“. Někomu to mohlo přijít divné, ale nám se to prostě líbilo! 
 Všechno to nějak rychle uteklo a já se musela začít připravovat na 
přijímačky, byly to opravdu nervy, ale nakonec všechno dopadlo dobře a všichni 
z 9. třídy se úspěšně dostali na své vysněné školy. Za chvíli tu máme konec školního 
roku a já si stále neuvědomuji, jak to tak rychle mohlo utéct. Ještě musíme stihnout 
dodělat naše školní tablo s tématem Superhrdinové, a také ještě jet na školní výlet, 
a pak už se jen rozloučit a jít zase o kousek dál … 
       Marie Polášková, 9. ročník 

  Máme novou I – učebnu, kde žáci mohou využívat novou interaktivní tabuli a 
hlavně velmi oblíbené tablety. Učebna byla zřízena ze zbývajících financí projektu 
EU peníze školám. V tuto chvíli jsme projekt závěrečnou monitorovací zprávou 
ukončili. 

 Škola v přírodě se i přes nepřízeň počasí také velmi vydařila. Tématem bylo 
robinsonování. Malí Robinsoni mají nač vzpomínat. Dokonce i finančně byl pobyt 
na Návrší velmi příznivý. Velký dík patří za celou organizaci akce paní učitelce 
Gallasové. Podívejte se na web na fotky!  

 Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 28. 6. od 8 do 9 hod., poté začne Slavnostní 
ukončení školního roku. A pak už hurá PRÁZDNINY. Oběd bude kolem 11hod. 

  Organizace příštího školního roku 2013/2014 bude velmi podobná, jako v tomto 
roce. Neočekáváme žádné novinky, ve škole, školce i stravovně bude pracovat 
stejný kolektiv pedagogů i provozních pracovníků. Všichni odvedli v tomto školním 
roce velký kus práce. Pokud jsme na něco zapomněli, nebojte se nám to připomenout. 

 Ačkoli vím, že je to v tuto chvíli skoro nevhodné, připomínám, že nový školní rok 
zahajujeme 2. září 2013 v 9 hod.  

 Za celý kolektiv Vám všem přeji nádherné léto, prožijte jej společně s těmi, které 
máte rádi. Poznávejte a užívejte si krás kolem sebe a hlavně ...  
HODNĚ SE USMÍVEJTE :-)!!! 
       V září se na Vás opět těšíme! Marie Rychlá  


