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ZE ŽIVOTA ŠKOLY… 
 

Co dál na našem Zeleném ostrově aneb projekt žáků 1. stupně pokračuje 

Zelený ostrov jsme opět navštívili v pátek 
24. 4. Slavili jsme Den Země. Celý 
týden jsme si o Zemi povídali, tvořili jsme 
pětilístky, četli, kreslili jsme, …, ale ta 
pravá oslava ve skupinkách nás čekala.  
Byla voňavá a chcete vědět, po čem 
voněla? No přece po bylinkách. Míchalo 
se, ochucovalo, krájelo, mazalo, zdobilo, 
nabízelo, …Všechny to moc bavilo a už se 
těšili na společný raut a ochutnávání. 
Pomazánky, čaje, osvěžující nápoje, …,  po 
všem se jen zaprášilo. 

Završením akce byl úklid obce v rámci celosvětové akce Ukliďme svět.  I tato část 
žáky bavila. S radostí konstatujeme, že naše obec je čistější než vloni a to je dobře. 
Nejvíce by se nad sebou měli zamyslet kuřáci. Jejich nedopalky jsou prostě všude a 
je jich hodně. 

Vzhůru na palubu, zvedáme kotvy, vyplouváme…. se ozvalo 30. dubna.  

Téměř 150 dětí se vydalo na 
dobrodružnou plavbu po ostrovech                                                              
obydlených anglicky mluvícími 
domorodci.  

Námořníci, kteří se nejdříve museli 
naučit námořnickou písničku a z papíru 
vyrobit tu správnou kapitánskou čepici, 
do přístavu v senické škole připluli z 
Drahanovic, Choliny a Vilémova. 
Všichni dohromady vytvořili smíšené 
posádky, čekaly na ně nelehké úkoly. 
Celou plavbu byli nuceni mluvit anglicky, 
například vytvořit domorodcům zdravý a 

nezdravý jídelníček, zazpívat a na různé nástroje doprovodit anglickou písničku, 
potopit se a napsat co nejvíce mořských živočichů či nakreslit a popsat nejzvláštnější 
strašidlo žijící na ostrově. Námořníci vše zvládli anglicky a s anglickým klidem. A když 
přece jen nějaké to slovíčko vypadlo, slovníky vždy pomohly. 

Z vlajek jednotlivých lodí nakonec poskládali společnými silami Friendship, na kterém 
se společně vrátili zpět do přístavu. Závěrečnou námořnickou písničkou a 
námořnickým ahoooj se děti  rozloučily.  

 
Od dnešního dne už ví, že na ostrově Přátelství 

mají svůj společný přístav. 
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Ve čtvrtek 30. 4. ráno se senické 
sokolské hřiště zaplnilo spoustou dětí, 
které s nedočkavostí čekaly na první 
zapískání píšťalky ohlašující začátek 
turnaje v miniházené. Malí sportovci 
z Loučan, Drahanovic a ze Senice měřili 
vzájemně svou rychlost, přesnost, sílu 
a teamovou spolupráci v oblíbené 
míčové hře. Všechna družstva bojovala 
čestně a s nasazením všech sil. Za 
silného povzbuzování svých trenérů a 
kamarádů si malí házenkáři přihrávali,              
běhali a stříleli na branku v úžasné                                                         
sportovní atmosféře. 

Páteční horký den 12. června by mohl sice lákat k vodě, ale nepleťte se, pro asi 
50 žáků senické, vilémovské a haňovické školy to byl fotbalový svátek. Po dvou a 
půl hodinách bylo rozhodnuto o vítězi, stali se jím hoši z naší školy a právem si 
odvezli z Haňovic diplom a pohár za první místo. A kdo že zaslouží pochvalu za 
příkladné sportovní chování a vzornou reprezentaci senické školy? 
Z 1. třídy Jakub Mačák, Ondra Tichý a Toník Spurný, z 2. třídy Vojtík Nakládal, z 3. 
třídy Standa Hynek a Jirka Novák, ze 4. třídy Ondra a Honza Cetkovští, Romďa 
Hapalák, Víťa Janeček a Pavel Hlavinka a z 5. třídy Honza Elsner, Míša Coufal a 
Dominik Navrátil. 

Noc kostelů připadla v letošním roce na pátek 29. května.  Kromě 
zajímavého programu večerního připravila naše farnost tradičně program 
i pro školu, tématem byla rodinná pohoda.  

 
V pátek 29. května 2015 se za 
trochu aprílového počasí do malé 
školy v Senici na Hané v 
odpoledních hodinách scházeli 
rodiče, prarodiče a s nimi jejich 
prvňáčci, kteří slavili svůj velký 
den. Byl Svátek Slabikáře. 
Děti se předvedly v básničkách, 
písničkách, rytmizacích, luštily, 
četly ze Slabikáře a na závěr 
zahrály čtyři pohádky. O budce, O 
princezně, O kuřátku v obilí a Jak 
šli bratři pro kládu. Program 
zpestřili i anglickou vsuvkou. 
Všichni přítomní se dobře bavili, 

děti zvládly i přes horko a odpolední únavu celý dvouhodinový program na výbornou. 
Za svoji pilnou práci byly všechny děti odměněny certifikátem za zvládnutí nástrah 
Slabikáře, od rodičů dárkem v podobě knihy, nechyběl slavnostní přípitek dětským 
šampaňským, sladkosti a dárky od hostů, nová průkazka do místní knihovny a 
nezbytné fotografování. 

 
Moc děkujeme všem přítomným za vytvoření milé atmosféry. 
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Prvňáčci se s paní učitelkou dohodli, že zkusí zjistit, jestli jsou ve škole 
kromě vánočních skřítků také jejich kamarádi, skřítci slabikářoví. Po 
odchodu rodičů si svoji třídu proměnili na ložnici. Příjemným 
překvapením byla i přítomnost andílků, kteří prvňáčkům nachystali 
zábavná stanoviště a dokonce s nimi našli sladký poklad. 
A skřítci? Tak ti v naší škole určitě jsou…. Prvňáčci by o nich mohli 
povídat, jen se jich zeptejte. Probudili jsme se do sobotního sluníčkového 
rána, které přímo lákalo k vyběhnutí ven. Po dobré a voňavé snídani a 

protažení si děti vyzvedli rodiče. 

Celé Česko čte dětem. 

Žáci naší školy se do této akce s chutí zapojili, po nejstarších i ti  nejmladší… 

Děti ze třetí třídy se rozhodly, vtěleni do své oblíbené role andílků, přečíst v pátek 
ráno každý svému prvňáčkovi  oblíbenou pohádku či bajku. Doma, ve svých 
knihovničkách, vybraly vhodnou knížku a v ní ten nejpohádkovější úryvek. Ve třídě si 
pak každá dvojice či trojice našla svůj koutek a čtení mohlo začít. 

Šikovní čtenáři i jejich pozorní posluchači si společnou hodinku náležitě užili. Na závěr 
ještě vytvořili úplně novou knížku složenou z obrázků toho, o čem jim andílci četli. 
Tato nová kniha nese příznačný název – Kamarádi. 

I naši nejstarší zavítali do mateřské školy, aby dětem četli před spaním… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Od 15. do 19. června jsme se s naším Zeleným ostrovem přátelství loučili. 
V projektovém týdnu jsme si připomenuli aktivity a dny, které jsme běhen 
roku zažili. Za deset měsíců jsme zjistili, že na našem Zeleném ostrově se postupně 
objevil život, jsou zde rostlinky, živočichové, ale hlavně my, lidé.  
Vznikla planeta, vyzdobená obrázky dětí. Tato koláž, na níž se podílelo všech 73 
obyvatel Zeleného ostrova, se hrdě vznáší ve vestibulu naší školy a bude nám po celý 
rok připomínat, jak důležité je přátelství, pomoc, spolupráce, tolerance, pochopení, 
příroda a hlavně kamarádi. Zážitků je mnoho.   
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Květen – měsíc báječných výletů… 

 
  To je adrenalin, jak nechceš… Těmito slovy 
komentoval školní výlet šesté třídy žák Patrik 
Hloušek. A nejspíš měl pravdu. Šesťáci totiž letos 
vyrazili do lanového centra Proud v Olomouci.  
(foto: Peťa Falhar) 
   
Dne 18. 5. 2015 navštívila sedmá a osmá třída 
SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER v 
Ostravě. Ráno jsme si sedli do autobusu, který nás 
zavezl do Ostravy.  Když jsme tam dorazili, všechny 
hned zaujala ta úplně první věc. A to stěna, do které   

jsme mohli obtisknout svoji ruku nebo do ní něco namalovat. Samozřejmě byly 
zajímavé i ostatní exponáty, ale tenhle zaujal nejvíc.:)  Myslím si, že můžu za 
všechny říct, že to bylo moc zajímavé a pěkné. Všem bych doporučila jet se sem 
podívat.                                    
                          Kristýna Janečková 7. třída 

 

 Už po cestě autobusem byla legrace, i když to bylo zdlouhavé. Když jsme 

přijeli, hned jsme šli do muzea. Spodní patro bylo o lidském těla a byli tam opravdu 

skvělé věci, třeba tyčky, kterých jste se dotkli a bubny, co byly za nimi, začaly 

bubnovat jako tep vašeho srdce. 

Horní patro bylo více o fyzice. Byla tam černá kopule, do které jste vešli, a byly v ní 

různé dotykové displeje, kde jsme mohli nastavit třeba odpálení atomové bomby. 

Samozřejmě jen jako:) Potom jsme šli do velkého kinosálu, kde se promítal film o 

vlcích a o zvířatech v zimě. Všem se moc líbil a určitě jsme se dozvěděli spoustu 

nových věcí. Myslím, že jsme si ale nejvíce užili tabuli před samotným muzeem. Byli 

na ní tyčinky, které se daly protlačit na druhou stranu třeba jako obrys těla...:) To 

bavilo hlavně kluky. Do školy jsme se vrátili celkem unavení. Ale byl to skvělý výlet, 

na který budeme všichni dlouho vzpomínat :).Zeptala jsem se pár dětí, co se jim líbilo 

nejvíc: 

Terka: „Ti kluci, vysokej, hnědý vlasy, brýle.. :D“ 

Janča: „Ta obrazovka, která ukazovala teplotu těla.“ 

Aďa: „Určitě kino.“ 

               Tom: „Skákání ze schodů.“ (trochu mimo program:) )       Ela Opletalová 
          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                Julča a Adélka 
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Osmáci pak ještě s paní učitelkou 
Grossmannovou a panem učitelem 
Šoupalem vyrazili do Jeseníku. Výlet se 
vydařil a všichni se vrátili plni dojmů a 
zážitků. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Musíme se trošku zchladit. 
 
 
 
 
 

A devítka? Ta si svůj poslední výlet užívala dva dny v matičce Praze,  
ZOO v Troji a historické jádro jsme brali útokem. 

 
 
 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuba Rozsypal, Mira Elsner,  
Helča Opletalová a Áďa Vybíhalová 
                                              
 
 
 

 

Ani déšť nás neodradil              
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SAPERE – vědět,  jak žít 
 

V letošním školním roce se naše škola po loňském úspěchu opět zúčastnila    
5. ročníku celostátní soutěž SAPERE – vědět, jak žít, která je zaměřena na znalosti 
žáků a studentů v oblasti zdravého životního stylu a je součástí aktivit evropské 
asociace SAPERE.  Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických 
znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu.   

Soutěž byla rozdělena do třech kategorií podle věku soutěžících: I. kategorie 
pro žáky 1. stupně ZŠ, II. kategorie pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků 
víceletých gymnázií, III. kategorie pro SŠ. Celkem se zúčastnilo 321 škol a 25 365 
soutěžících. 

Soutěžní otázky byly koncipovány v těchto základních tematických okruzích:  
životní prostředí a životní styl (zásady ekologie), zdravá výživa (zásady stravování), 
pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu), potraviny (zásady 
manipulace a základní informace) a smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak). 

Školní (základní), okresní a krajská kola byla realizována prostřednictvím 
webového rozhraní (internetu).  Ve školním kole soutěžili žáci jako jednotlivci, ve 
vyšších kolech v tříčlenných týmech.  

Naši školu reprezentovali v tomto školním roce žáci 5. ročníku – Michaela 
Horáková, Leona Dostálová a Václav Lakomý, kteří prokázali nejlepší znalosti 
nejen ve školním kole, ale také v okresním a krajském a dostali se až do závěrečného 
celostátního finálového kola, které proběhlo 28. 4. 2015 v Praze, v historickém areálu 
EMAUZY za účasti poroty, kterou tvořili zástupci MŠMT ČR a přírodovědecké fakulty 
UK v Praze.  

Naše škola, jako zástupce Olomouckého kraje, obsadila krásné 4. místo. 
Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.  
               

              Mgr. Jana Střídová a žáci 5. třídy 
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LITERÁRNÍ a VÝTVARNÁ DÍLNA…    
                                      Vodník Josef 

  
 Kdysi dávno pod 4. obloukem Karlova mostu žil 
vodník Josef. Byl uznávanou hlavou celého vodnictva 
v Čechách. 
Jako vodnický mafián ovšem nevypadal. Nebyl ani nejvyšší a 
ani nejsilnější. Vlasy měl jako spousta vodníků. Jen oči byly 
zvláštní – chytré a hodně sebevědomé. 
      Nosíval krátké hnědé sako a zelené vodnické 
manšestráky značky Vodničo Armáni. Boty si nechával šít na 
míru. 
Jeho blízcí ho milovali. Byl citlivý, hodný na všechny, které 
měl rád a kterých si vážil. S těmi, kteří si na něj snažili 
vyzrát, si ovšem dokázal poradit.  
     Jeho velká rodina žila s ním v krásné podvodnické vile 

pod Karlovým mostem. Rád seděl se svými vnoučaty a pořádali závody kaprů, štik a 
okounů pro všechny vodníky i podvodníky.  
 Jestli tam dnes ještě vodník Josef žije, nevím. Ale jedno vím jistě, že mlha, 
která stoupá po ránu zpod mostu, může být klidně kouř z jeho dýmky. 
           

Peťa Prucek, 6. třída;  
obrázek Natálka Svačinková, 3. třída 

 
                           Prázdniny 

 
   Už se těším, až vypadnu 

 ze školy 
a nebudu muset dělat úkoly. 

Moře, tábor a chata už volají, 
děcka už ve škole nevnímají. 

 
Prázdniny zas přišly k nám, 

 školy té se ráda vzdám. 
Ale za dva měsíce, 
už mě vítaj lavice. 

 
O prázdninách bude klid 

a nejlíp se budem mít. 
Sice jsem ve škole ráda, 

ale moře je paráda. 
 

Tak čau po dvou měsících, 
v naší škole, v Senici! :) 

 
 
 

                                                                                                            Eliška Opletalová                
  kresba Aneta Srovnalová 
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                       ZÁTIŠÍ       

 

 

 

 

 

              

          

 

 
Adéla Nimrichterová, 8. třída     Petra Dostálová, 8. třída 

 

 

 

 

 
VÝZNAMNÉ ČERVNOVÉ DNY        
 
1. 6. Den dětí 
5. 6. Světový den životního prostředí 
8. 6. Mezinárodní den oceánů 
14. 6. Světový den dárců krve 
17. 6. Světový den boje proti suchu  
a rozšiřování pouští 
20. 6. Světový den uprchlíků 
21. 6. Den květů 
21. 6. Evropský den hudby 
21. 6. Mezinárodní den trpaslíků 
23. 6. Světový den házené 
27. 6. Světový den rybářství 
27. 6. Světový den diabetiků  

 
Magda Nevrlá a Peťa Polisová – šikulky z keramického kroužku 

 

 
 

Dobrý skutek nám není cizí… 
 

Sbírání vršků z PET lahví 
 

Žáci 1. - 4. třídy i v letošním školním roce sbírali vršky z plastových lahví. Nabídli jsme je 
rodičům nemocného Lukáška z Olomouce. Doufáme, že jsme mu alespoň trochu pomohli. 

Děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli. 
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RECEPTY… 

 
Jahodová zmrzlina s kousky jahod 
 
Ingredience: 
500g jahod 
250 ml smetana ke šlehání  
1 ks vanilkový cukr  
120 g cukr moučka 
 
Postup přípravy receptu: 
 Jahody omyjeme a osušíme. Asi 100 g jahod pokrájíme na kostky a dáme stranou.  
 Zbytek jahod smícháme s cukry a zalijeme smetanou. Mixujeme tak dlouho, dokud 
nebudou jahody rozmixovány a smetana nevytvoří krém. Pak opatrně vmícháme 
připravené jahody. Jahodový krém nalijeme do misek a dáme zmrazit.  
 Jahodovou zmrzlinu s kousky jahod servírujeme podle chuti. Zdobíme šlehačkou a 
čerstvými jahodami. 
        Kika Janečková, 7. třída 
 
 

ZÁBAVA…   

                                     Letní přesmyčky 

 
1. eřmo-…………………………………. 

2. aénzb-………………………………… 

3. ceak-…………………………………... 

4. elpto-………………………………….. 

5. odva-………………………………….. 

         6. lvípaocao émkr-………………………………….. 

            Verča Vybíhalová, 6. třída 

 
 
 
           Standa Polis, 3. třída 
 

1. inpárdzyn-…………………………………. 

2. zénab-…………………………………….... 

3. inzrmizla-………………………………….. 

4. odav-……………………………………….. 

5. xerla-……………………………………….. 

6. unslce-……………………………………... 

7. amkaárd-………………………………….. 

8. tvleý-………………………………………..      

9. olvno-………………………………………. 

       Markétka Hapaláková, 6. třída            Barunka Kouřilová, 3. třída 
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                       Vyluštěte jména slavných osobností 
 

1. CLÁVVA HVLAE  2. JRAOÝMR  RÁJG 3.ALREK OGT 4. ŠMOLI  

 MEAZN 5.ILFIP ÍJCAH  6.VPALE ORHÁTV                                                                                                                    

     a českých měst:       ahrPa,  mOcolou, eirdPuacb, aOtarsv, sekníJe,  
                                         ňPezl, oPřver 

  
Rákosníček, Esterka Krikelová, 3. třída                   Danča Fišerová, Dalča Adamcová, 6. třída           

 
VTÍPKY… 

        
 „ Pane doktore, všichni mě ignorují!“ 

„ Další prosím.“ 

 
 Ve zverimexu: 

„Je to dobrý hlídací pes?“ ptá se pán. 

„Ovšem! V noci ho stačí vzbudit  

a hned začne štěkat!“ 

 

 Které zvíře je nejpřítulnější? 

Had, stiskne a do smrti nepustí. 

                 Julča Doležalová, 7. třída 

        
         Marťa Novák, 3. třída 

                      

                            

   Sudoku 
                        
                         Eliška Kočí, zdroj – Internet 

 

Řešení: Václav Havel, Jaromír Jágr, Karel Gott, Miloš  

Zeman, Filip Jícha, Pavel Horvát  
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Ze sportu… 

 
HÁZENÁ 

Základní informace o házené:  
Je to kolektivní míčový sport, ve kterém proti sobě nastupují dva sedmičlenné týmy. Její 
počátky mají prapůvod už v míčových sportech starého Řecka. Hry tehdy sloužily dospělým 
jako forma zábavy nebo obřadu a dětem jako příprava na dospělost. Staří Římané 
provozovali míčové hry dokonce jako léčebný prostředek. Házenou (tehdy pod názvem 
Handbold) vymyslel dánský učitel Holger Nielsen v roce 1898. První pravidla vyšla v roce 
1906. V Německu se v roce 1911 objevila varianta hry, ve které proti sobě nastupují dva 
jedenáctičlenné týmy, tzv. velká házená. Ta byla v roce 1936 na programu olympijských her 
v Berlíně. 
 
Historie házené: 
V roce 1946 v Kodani vznikla Mezinárodní federace házené (IHF) a roku 1972 byla házená 
zařazena na program olympijských her. Mezi největší československé úspěchy patří titul 
mistryň světa pro ČSSR z Jugoslávie z roku 1957 a titul mistrů světa ze Švédska o 10 let 
později. 

Dalším výrazným příspěvkem ČSSR na poli házené se stal zrod a vývoj tzv. Národní házené 
(někdy také byla označována jako česká házená). Její vznik se datuje do roku 1905. Od 
"klasické“ házené (i když se to podle názvu nezdá) se značně liší v několika zásadních 
pravidlech. Hlavním rozdílem je členění hřiště na části. Jednotliví hráči se pak mohou 
pohybovat pouze na určitém území - podle postu na kterém se vyskytují (například obránce 
smí být pouze v obranné a střední třetině). Jinými rozdíly jsou odlišné rozměry hřiště a 
branek a mnoho dalších pravidel. Dříve měla Národní házená svůj podíl na mezinárodním 
úspěchu ČSSR v „klasické házené“ , protože mnoho vyspělých hráčů přecházelo právě z 
Národní házené do oblasti „klasické házené“. Dnes se tento sport, který měl velkou členskou 
základnu a byl od nás rozšířen i do zahraničí, omezuje pouze na naše území a i zde pozbývá 
svého dřívějšího významu. 

Pravidla házené: 
Házená se hraje na hřišti o rozměrech 20×40 metrů. Je rozdělené na dvě poloviny, z nichž v 
každé je vyznačené brankoviště, které je vzdálené od branky 6 metrů. V brankovišti se smí 
pohybovat pouze brankář, který hájí branku o rozměrech 2x3 metry. Každé družstvo se 
většinou skládá z 14 hráčů, přičemž hry se v jednom okamžiku účastní pouze 7 hráčů (6 
hráčů v poli a brankář). Cílem je dopravit míč do branky protivníka. Hraje se na dva poločasy 
po 30 minutách (u hráčů 12-14 let věku po 25 minutách a u hráčů 8-12 let věku po 20 
minutách) oddělených desetiminutovou přestávkou. 

Brankoviště má poloměr 6 m. Za hrubý faul na hranici brankoviště se nařizuje trestný hod ze 
vzdálenosti 7 m (tzv. sedmička). Běžný faul a jiné porušení pravidel je trestáno 9m hodem 
(tzv. devítka). Hráči se střídají ve hře libovolným způsobem. Za hrubý faul následuje varování 
žlutou kartou, při opakovaném hrubém faulu vyloučení na dvě minuty. Rozhodčí také může 
hráče vyloučit i bez předchozího varování. Po třetím vyloučení je hráč současně 
diskvalifikován do konce zápasu - červená karta. 

Pravidla zahrnují i velikost hracího míče. Každá kategorie má určitou velikost. 
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Házená v ČR: 
V České republice se v současné době nejvyšší mužská soutěž nazývá od roku 2011 
Tipgames extraliga, avšak do tohoto roku se jmenovala ZUBR extraliga. Ženy hrají společně 
se slovenskými družstvy Interligu (ve zkratce WHIL), která v mužském provedení už zanikla. 
Posledním vítězem extraligy (v roce 2012) se stalo družstvo HBC Jičín. U žen v roce 2012 
vyhrálo DHK Baník Most. 

Největším úspěchem Československé reprezentace bylo vítězství na mistrovství světa v roce 
1967. Stříbrné medaile na MS v letech 1958 a 1961. A bronzové medaile v letech 1954 a 
1964. Československé reprezentaci se připisuje i autorství tzv. trháku, tj. rychlého protiútoku 
jednoho nebo více hráčů.  

Mezi největší úspěchy klasické házené v česku patří bezpochyby také označení Filipa Jíchy za 
nejlepšího hráče házené za rok 2010. 

ČR se může pyšnit i značnými úspěchy v řadách rozhodčích. Patří mezi ně především dvojice 
Václav Horáček a Jiří Novotný, rozhodčí IHF, kteří byli nominování na Olympiádu v Londýně 
(2012), kde si zapískali mimo jiné utkání o třetí místo mužů a v roce 2014 pojedou na ME do 
Dánska. I díky těmto úspěchům se mohou tito sudí pyšnit označením TOP rozhodčí. 

Házená v Senici na Hané: 
V Senici na Hané se také hraje házená, která zde má velkou tradici. Dělí se na několik týmů: 
muži, starší žáci, miniházená starší, miniházená mladší. Nové házenkářské hřiště 
se vybudovalo v roce 2013, z původně antukového hřiště je nyní hřiště s povrchem z umělé 
trávy. V zimním období se využívá k tréninkům tělocvična nad prodejnou Alfa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravil Jan Kučera, 5. třída 
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ROZLOUČENÍ S NAŠIMI DEVÁŤÁKY 
 

          Jako každý rok, i v letošním posledním Školníčku nebude chybět rozloučení s 
letošními deváťáky, jakožto úspěšnými absolventy. Za sebe mohu říci, že jsem zde, 
nejen já, prožil dlouhá léta, která byla buďto příjemná, nebo již méně příjemná.  
 Špatné známky střídaly ty krásné a tak pořád dokola... Průšvihy sem tam 
vylepšila nějaká pochvala, kterých ovšem bylo pomálu. Zima střídala léto, letní 
prázdniny střídaly zimní. 9 let uteklo neskutečně rychle a my splnili první "misi" v 
cestě za naším vzděláním.  
 Za tu dobu se u nás vystřídalo spoustu kantorů, ale také spolužáků. Nyní na 
samém konci zde máme tu možnost, podívat se zpátky za sebe a zhodnotit naše - 
nejen - studijní  činy. 

Je nám jasné, že do základní školy již jako žáci nikdy nevkročíme, a proto na toto 
období našeho mládí budeme ještě dlouho vzpomínat... Vašek Havlíček, 9. třída 

 
Jak šel čas…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kroužek vaření, třídní hrátky 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hrajeme divadlo…          
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Svatba, výlety, čertování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Sluší jim to… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Praha 2015 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Focení na tablo 
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NAŠI ABSOLVENTI  
 
 

 
 
 

 
2015 

 
 

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů na nových 
školách, dětem krásné prázdniny a zaměstnancům školy 

zaslouženou dovolenou plnou odpočinku a sluníčka. 
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