
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagogická rada hodnotila dne 7. 4. 2020 výsledky prospěchu a chování. Hodnocení dopadlo takto: 

třída počet ž. 
prospěch chování 

velmi 
slabý pochvaly NTU DTU DŘŠ 

I. 15 0 0 0 0 0 

II. 21 0 0 0 0 0 

III. 21 0 0 0 0 0 

IV. 19 0 0 0 0 0 

V. 22 1 0 0 0 0 

VI. 23 0 0 2 0 0 

VII. 23 4 0 0 0 0 

VIII. 25 2 0 2 0 0 

IX. 22 4 0 1 0 0 

celkem 191 11 0 5 0 0 

 

 

Školní akce a soutěže 

Jako každý rok i letos se sedmá třída zúčastnila lyžařského výcviku ve Filipovicích. Tím také zahájila třetí 

čtvrtletí. Ze začátku to vypadalo, že kvůli blížící se vichřici a sněhovým podmínkám ani nebude spuštěna 

hlavní lanovka, nakonec ale počasí přálo a sedmáci tedy mohli v pondělí po jarních prázdninách zahájit 

týdenní intenzivní kurz lyžování. Na konci týdne uměli všichni bez výjimky sjet bezpečně kopec, a ještě si u 

toho jízdu užít. A to je vlastně cíl každého takového kurzu. Moc děkujeme všem zúčastněným a všem 

kolegům, kteří se podíleli na zkrocení té sedmácké bandy a umožnili jim tak prožít úžasný sportovní týden 

plný zábavy.  V době lyžařského výcviku také proběhl kroužek v dílnách EMKA. Děti si v kovárně ukovaly 

malou zdobenou podkovu nebo drátěný hlavolam. Mimo to také trochu pokročily s neprůstřelným ptačím 

krmítkem, začaly nanášet svrchní barvu.  Ve třetím čtvrtletí žáci řádně oslavili i oblíbený svátek sv. Valentýna. 

Parlament si připravil hraní písniček v rozhlasu o velké přestávce. Také měli žáci možnost hodit svá 

valentýnská přáníčka do schránky u ředitelny. Parlament je poté rozdal. Děkujeme všem, kteří se do oslav 

zapojili. Druhou únorovou sobotu vyrazili turisté s turistickým kroužkem do Šumperku. Cílem bylo 

vyhlídkové místo Městské skály, ke kterému vede moc pěkná „andělská“ stezka. Z Městských skal 

pokračovali pod Bukovým kopcem, přes Lesní Balneo, do Rapotína. Z vyhlídky sice nic moc neměli, přesto 

byl výlet úžasný. 18. 2. si žáci prvního stupně užili písničky muzikanta Slávka Janouška. Téměř celý repertoár 

byl jeho vlastní tvorbou pro děti. K většině písní pro něj byla inspirací jeho nejmladší dcera. V dalších písních 

zhudebnil texty básní Jiřího Žáčka. Zahrál také známé písně svých dlouholetých hudebních kolegů a kamarádů 

-  Jaroslava Nohavici a Jaroslava Samsona Lenka. Rozezpívalo se a rozpohybovalo veškeré obecenstvo. 

Děkujeme. Následující den  měli možnost vidět někteří žáci školy divadelní představení v anglicko-českém 

zpracování a to přímo v jesenickém divadle. Moc se to všem líbilo a děkujeme SRPŽŠ za příspěvek na 

dopravu. 21. 2. 2020 proběhl ve spolupráci s firmou MK fruit ve škole „Vitamínový den“. Zástupci firmy 

předvedli žákům, jak se dá ovoce a zelenina zpracovat, nechali je ochutnat a někdy hádat, co vše do šťáv a 

smoothie použili. Tentokrát se zaměřili na podobnost některých plodů a lidských orgánů, pro které jsou 

přínosné. (Např. řez mrkve je podobný oku…). Nakonec si žáci napíchali a snědli dle chuti ovocno-zeleninové 

špízy. Děkujeme! I v tomto čtvrtletí se vypravili páťáci do kina. V neděli 23. února v kině zhlédli dobrodružný 

animák Ježek Sonic. Při bezmála dvouhodinovém promítání se dobře pobavili a i skeptici byli filmem příjemně 

překvapeni. Ve dnech 20. - 21. 2. 2020 proběhlo školní kolo olympiády z AJ. První části - poslechové - se 
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zúčastnili všichni žáci 6. - 9. třídy. Do druhé části - ústní - postoupili pouze 2 nejúspěšnější žáci z poslechové 

části z každé třídy. Do I. kategorie se tak probojovali: Zuzka Kučáková, Dominik Poupal, Patrik Macek a 

Bohumil Krytinář. Do II. kategorie postoupili: Eliška Žídková, Jan Španger, Eliška Stašáková, Marek Richter. 

V ústní části si všichni vylosovali daná témata a volně o nich hovořili přibližně 5 minut. Děti si s tématy 

poradily a byly schopny vést bez problémů i následný rozhovor se zkoušejícími. Po poradě bylo o vítězích 

rozhodnuto a do okresní kola naši školu pojede reprezentovat za kategorii I. Bohumil Krytinář a za II. kategorii 

Eliška Stašáková. Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast a odvahu. Poděkování patří i SRP ZŠ za drobné 

ceny. Ve středu 26.  2. se vítězové školního kola zeměpisné olympiády vydali do Mikulovic, kde se již tradičně 

konalo kolo okresní. Naši žáci zde zabojovali a skvěle se jim podařilo poprat se se všemi záludnými úkoly tří 

částí olympiády, kterými byly práce s atlasem, teoretické znalosti a praktická část. Kategorii C (8. a 9. třídy) 

kralovala Lucie Dorňáková, která s přehledem a velkým náskokem deseti bodů získala pomyslnou zlatou 

medaili a první místo. Již zkušený borec Michal Blaho, který loni skončil jako třetí, se letos ještě zlepšil a v 

kategorii B (7. třídy) obsadil krásné místo druhé. Dramaticky probíhal souboj našeho benjamínka Bořivoje 

Kučery o třetí místo, měl totiž naprosto stejný počet bodů jako jeden z jeho soupeřů. Nakonec nám chyběla 

pověstná trošička štěstí a Bořek obsadil pěkné, ale nepopulární čtvrté místo. Do krajského kola postoupili 

Lucie Dorňáková a Míša Blaho. Budeme jim držet palce. A všem třem účastníkům okresního kola ještě jednou 

děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Ve čtvrtek 27. 2. uspořádal žákovský parlament pro žáky z I. stupně 

turnaj v oblíbené postřehové hře Dobble. Do turnaje se nakonec přihlásilo devět hráčů. Během turnaje si mezi 

sebou zahráli všichni hráči systémem „každý s každým“. V celkovém pořadí obsadili první tři místa tito 

soutěžící: Barča Blahová, Terka Sikorová, Mirek Hrabal. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům 

gratulujeme! Tento den se také konalo v Jeseníku okresní kolo olympiády v AJ. V kategorii IA (6., 7. ročník) 

naši školu velmi úspěšně reprezentoval žák 7. třídy Bohumil Krytinář, který vybojoval krásné 3. místo z 

celkového počtu devíti žáků. Přínos okresního kola je v tom, že všichni přítomní mají možnost poznat úroveň 

žáků na jiných školách. Věříme, že Bob si odnesl cenné zkušenosti, moc mu gratulujeme a 

děkujeme. "Úžasné", "Nejlepší přednáška", "Šílenství"... tak popsali žáci 7., 8. a 9. třídy přednášku Lucie 

Kutrové, která proběhla 28. 2. Lucka je obyčejná holka s tzv."bucket listem" -seznamem přání, která si chce 

splnit a tato přání si postupně plní. Jedním z nich bylo přejít Pacifickou hřebenovku, což je dálková turistická 

stezka na západě USA, dlouhá 4286 km. Lucka dětem poutavě vyprávěla, jak se rozhodla změnit svůj 

pohodlný život a přežít v divočině 151 dní. Všechny děti i učitele svým příběhem úplně nadchla a doufáme, 

že i inspirovala. 

 3. 3. vyrazilo vítězné družstvo okresního kola soutěže Master Chef Junior na semifinále této kulinářské 

soutěže. Žáci neměli zrovna lehké zadání. Cílem bylo vytvořit originální cupcake s jarním zdobením. Bohužel 

jeden z našich účastníků onemocněl a na poslední chvíli jej zastoupila náhrada. Tým ve složení Eva Macíková 

a Jonáš Plšek se přesto rozhodl zabojovat a umístil se bezkonkurenčně na nádherném prvním místě! Moc 

blahopřejeme!. Další metou je finální kolo. Děkujeme, skvělá práce! Na přelomu března a února si potápky a 

vodníci ze 4. a 5. třídy užívali vodu na plaveckém bazéně v České Vsi plnými doušky – někdy i doslova celých 

pět dní. Zdokonalili se ve svých plaveckých dovednostech a zahráli si i vodní či podvodní hry. Byl to týden 

plný plaveckých zážitků. Děti z 2. třídy se opět setkaly s oblíbenou spisovatelkou Klárkou Smolíkovou. Paní 

spisovatelka jim představila nové knihy. Děkujeme za poutavé vyprávění. V březnu bylo bohužel zrušeno 

okresní kolo Pythagoriády a Matematické olympiády 8. ročníku. Do obou soutěží postoupila tato děvčata -  

Lucie Dorňáková a Lily Lukáčová. Snad se svých vyšších met dočkají! Blahopřejeme k vynikajícím 

výsledkům v kolech školních. 

 

Sportovní akce 

22. února proběhlo 2. kolo turnaje ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo celkem 14 žáků. Žáci byli rozděleni 

do 2 skupin. K mladší skupině (3. a 4. třída) byla přiřazena děvčata z 6. a 8. třídy. Ve starší kategorii se utkali 

žáci z 6. a 9. třídy. Výkony byly velmi vyrovnané, ale vyhrát mohl jen jeden. Nakonec vše dopadlo následovně: 

ml. žáci: 1. Marek Hradil, 2. Kristýna Hradilová, 3. Mikuláš Ondrejkovič, 4. David Neugebauer, 5. Cody 

Brabenec, 6. Kristina Neugebauerová, 7. Viktorie Brabenec; st. žáci: 1. Josef Dostál, 2. Jáchym Žák, 3. Jakub 

Hradil, 4. Jan Navrátil, 5. Dan Lapčík, 6. Nels Bairnsfather, 7. Hynek Novák. Děkujeme panu Svobodovi za 

organizaci a SRP ZŠ za drobné ceny. V únoru také proběhla soutěž ve výdrži točení obručí. Za 

prvňáčky  soutěžila dvě děvčata a takto se umístila - 1. místo Markétka Šebestová, 2. místo Natálka 

Skřejpková. Zástupci druhé třídy obsadili přední příčky takto: 1. místo Jana Sikorová, 2. místo Nela 

Komůrková, 3. místo Lukáš Nazarej. Žáci ze třetí třídy obsadili přední příčky takto: 1. –  3. místo Róza Planá, 



Jana Lapčíková a Mikuláš Ondrejkovič. Kategorie 4. a 5. třídy měla tři účastníky a ti si rozdělili výhru takto: 

1. Terka Sikorová, 2. Matěj Šťastný a 3. Adéla Klimešová. Všem účastníkům děkujeme a zase za rok.  
 

Akce školní družiny 

V tomto čtvrtletí se děti ze školní družiny věnovaly hokeji, tvořily dárky k Valentýnovi a MDŽ, četly pověst 

o hradu Kost. Tvořily výrobky, které prezentovaly na výstavě „My šikovní Běláci“.  

 

Poděkování 

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v těchto těžkých časech a trpělivost při samostudiu! 
 


