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Jak rychle nám ty děti rostou…
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A my jsme na ně náležitě hrdí

IX.A

IX.B
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A my jsme na ně náležitě hrdí

IX.C

IX.D
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Do školních lavic v tomto roce usedlo celkem 938 žáků, na I. stupni ve 22 třídách a v 17ti třídách
na II. stupni.
I v tomto roce přetrvával tradiční zájem rodičů budoucích prvňáčků o naši školu a na základě
přijímacího řízení byly pro 97 žáků vytvořeny 4 první třídy.
Noví žáci byli přijímáni také do 6. ročníku, a to nejen do tříd s rozšířenou výukou, takže i po odchodu
žáků na osmiletá gymnázia jsme vytvořili 4 šesté třídy.
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Stavební a prostorové úpravy financované z rozpočtu města
Většina větších stavebních úprav byla realizována v době hlavních prázdnin, které jsou k tomuto účelu
nejvhodnější:











Z těch větších je plánována oprava části střechy v místě, kde byla napojena nová budova
tělocvičny ke staré zástavbě a kde se opětovně nedaří vyřešit problém se vznikající vlhkostí.
Byl zpracován odborný posudek a vypracován projekt opravy, která by měla být na konci
prázdnin, popřípadě na začátku školního roku realizována.
Bude vyměněna poslední část kanalizačního systému školy a na tyto úpravy naváže postupná
rekonstrukce toalet, která by v následujících letech měla proběhnout v celém objektu dle
množství uvolněných prostředků.
Stále se potýkáme s velkou naplněností školy a také z tohoto důvodu se snažíme využívat
všechny prostory. Z tohoto důvodu proběhla akce „kulový blesk“. Vyklidili jsme stávající
sklad didaktické techniky, do kterého bude umístěna spisovna. Její místnost bude
zrekonstruována na nový kabinet. Podobně jsme výrazně zredukovali sklad pomůcek 1. stupně,
který dále poslouží i jako místnost pro individuální výuku s asistentkou.
Nemalé prostředky jsme věnovali na zajištění kamerového systému, který v současnosti
monitoruje tři hlavní vchody. V době prázdnin bude podobně zajištěn vchod do školního klubu,
který bude mimo jiné opatřen zvonkem a videotelefonem.

Řešíme bezpečnostní situaci také ve školní družině, kde byl zpracován projekt a podána
žádost o dotaci. Rozhodnutí dotační komise zatím není známo.
Ke zvýšení bezpečnosti přispěla také revize a následná rekonstrukce venkovního sportovního
areálu a obou tělocvičen.
Velmi pozitivně jsou žáky i rodiči hodnoceny odpočinkové zóny ve vestibulu a děti
navštěvující školní družinu jistě ocenily nové vybavení školního miniparku.
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

TAJEMNÁ OSOBA
Ahoj holky a kluci. Rádi bychom Vám představili osobu, která nás na začátku školního roku navštívila
ve třídě. Její totožnost byla před námi nejprve utajena, ale postupným pokládáním otázek jsme
nakonec zjistili, kdo to je. Tajemná osoba byl muž, který pochází z Vysočiny. Narodil se ve městě
Třebíč v roce 1986. To znamená, že je mu teprve 28 let. Prozradil nám, že jeho práce souvisí se školou
a poté jsme se dozvěděli, že je to náš školní psycholog jménem Josef Mižigar.
Pan psycholog je střední postavy, má hnědé oči a tmavé vlasy. Jeho styl oblékání je lehce ležérní,
nejradši má modrou barvu. Je to dobrý strávník, chutná mu i v naší školní jídelně, ale mnohem raději
si zajde do restaurace na oblíbený steak s pečenými brambory nebo zeleninou. Má radši hořčici než
kečup. Na hudební nástroj nehraje, to vzdal, když mu paní učitelka ve 2. třídě řekla, že na to nemá
talent. Klukům ve sportovce se zdálo, že má zmatek ve fotbale a ve sportu se moc nevyzná. Ale to jen
proto, že nemá žádný oblíbený tým. Když si chce totiž pan psycholog zasportovat, vybere si plavání,
jízdu na kole, občas běhá a v zimě lyžuje. Ve svém volném čase poslouchá muziku, chodí do divadla a
rád se potkává s přáteli.
Náš pan psycholog Josef Mižigar vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Umí
německy a od září začal chodit na angličtinu. Na základní škole mu dělala problém matematika, ale
zato ho bavil dějepis a český jazyk. Vždycky ho lákalo vaření a původně chtěl jít na hotelovou školu,
ale teď je rád, že se rozhodl pro práci psychologa.
Podle jeho vlastních slov jsou pro našeho pana psychologa v životě nejdůležitější tyto čtyři věci:
zdraví, přátelé, rodina a práce. Jeho životním cílem je mít dobrou práci, která ho bude bavit a
uspokojovat.
Pan Mižigar na nás působil sympaticky, byl usměvavý a vypadal spokojeně. Většina z nás se shodla na
tom, že kdybychom měli nějaký problém, zašli bychom si k němu pro radu.
Kluci a holky z VIII. B a VIII. E
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Žáci školy
Také díky modernímu a pěknému vybavení stále trvá zájem žáků a jejich rodičů o naši školu, který nás
velmi těší a motivuje k další práci.
Pro příští školní rok jsme naplnili čtyři první třídy a podařilo se nám také vyrovnat úbytek žáků
způsobený odchodem žáků na osmiletá a šestiletá gymnázia, protože přijímáme žáky jiných škol,
zejména pak do šestého ročníku.
Počet tříd, tedy 39, zůstává pro příští rok stejný tak jako počet žáků školy, který by se měl pohybovat
okolo 930 žáků.

Školní družina
Tradičně je u rodičů a žáků prvních a druhých tříd velký zájem o školní družinu.
V 6ti odděleních školní družiny s bohatým a rozmanitým programem bylo v letošním roce 175 dětí,
kapacita školní družiny je zcela zaplněna.

Z bohaté sportovní a kulturní činnosti je možno vybrat například kroužky Šikovné ruce, Pohybové
hry, Divadelní kroužek nebo kroužek Zumby.
Děti chodily plavat, bruslit, navštěvovaly dopravní hřiště, filmová představení, knihovnu a aktivity
nabízené centrem volného času Šipka.
Celým rokem je provázel projekt zaměřený na ochranu zdraví a osobní bezpečí „Červená kapka“ a
děti mohly prezentovat svůj talent v tak populárních soutěžích jako je Superstar, Miss družinka nebo
Prima kluk.
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Školní klub
Na mimoškolní činnost žáků starších se zaměřuje školní klub, jehož kapacita je taktéž zcela zaplněna
- 81 žáků.
S výsledky řady literárně, hudebně a výtvarně zaměřených kroužků se na konci roku mohli seznámit
nejen naši žáci, ale i rodiče.
Divadelní soubor nastudoval originální pásma pohádek, loutkové divadlo. Mladí hudebníci nás
potěšili kytarovými koncerty.

Paní vychovatelka ve školním klubu se také podílela na přípravě našich velmi úspěšných žáků
v literárně – dramatických soutěžích, ale také podávala pomocnou ruku žáčkům, kteří si nevědí rady
s učením.
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Ohlédnutí za školním rokem
Hodnocení školních výsledků – začnu z lepší strany - 62 % žáků prospělo s vyznamenáním, na
prvním i na druhém stupni jsou třídy, kde naprostá většina žáků patří do této kategorie.
Na opačném pólu stojí žáci hodnoceni nedostatečnou. Takových žáků bylo na konci roku 8, z toho 5
žáků bude mít možnost složit v srpnu opravné zkoušky.
Kvalitní výsledky našich žáků potvrdilo i testování 9. ročníků portálu Diagnostik, které bylo velmi
vhodným doplněním přípravy na přijímací zkoušky. Ve většině hodnocených kategorií jsme se jako
škola dostali do pásma vyššího nadprůměru, což je hodnocení úspěšnosti mezi 60 a 80 %. Výrazně
pozitivních výsledků dosáhli žáci v anglickém jazyce – více než 96 percentil, českém jazyce 83
percentil a chemii 75 percentil.
Také v letošním roce byla škola zařazena mezi pilotní školy ověřování testovacího portálu ČŠI,
výsledky jsou zatím jen dílčí a celkové hodnocení bude zveřejněno později.
Žáci 5. a 7. ročníku se pak účastnili testování KPPP, na jehož základě pak získali od školního
psychologa zprávu shrnující jejich osobnostní nebo profesní předpoklady.

Nadstandartní a mimoškolní aktivity
Zejména v závěrečných měsících, které jsou pro chod školy vždy velmi náročné, připravili a
zorganizovali vyučující pro žáky celou řadu tradičních i netradičních aktivit.
Jednotlivé třídy absolvovaly školní výlety.
Děti na prvním stupni se podívaly například do ZOO Lešná, na hrad Bouzov a Lukov, na Bílou
nebo na Velehrad.
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První a druhé třídy absolvovaly týdenní školy v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ve
Vizovicích nebo na Roštíně.
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2.E a 2.B
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TU a žáci II. stupně letos preferovali outdoorová a lanová centra nebo poznávací zájezdy do větších
měst.
Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění na Kamínkách a v areálu
Sokolovna Roštín.
Již tradičně navštěvují naši žáci několikrát za rok Muzeum a Knihovnu Kroměřížska, filmová
představení v kině Nadsklepí a výchovné pořady na Kulturním domě.
Žáci 4., 8. a 9. ročníku se vypravili do Městského divadla Zlín, 6. a 8. ročník navštívil Zlínskou
filharmonii.
Z dalších kulturních akcí bych připomněla například Výchovný koncert a divadelní představení
ZUŠ, Anglické divadlo pro I. stupeň, Taneční pořad Dance show nebo vzpomínkové pásmo
Devět životů o Arnoštu Lustigovi.
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Žáci se tradičně podívali do Technického muzea v Brně.
Přečtěte si, co o této exkurzi sami napsali…
Dne 7. 5. se 8. třídy ZŠ Slovan účastnily exkurze do Technického muzea v Brně.

Exkurze byla rozdělena do několika částí:
V jedné se mohli žáci volně pohybovat po muzeu, prohlédnout si vynálezy od rádia, televize,
gramofonu až po složitější stroje jako auto nebo motorka. Ve vitrínách byly vystaveny modely letadel a
aut, kterým byla věnována jedna velká místnost. Další částí byla ukázka turbín a parních strojů i s
výkladem a ukázkou. Nejvíce však žáky zaujala poslední část- herna, uvnitř je čekala spousta pokusů
na základě fyzikálních jevů, kupodivu většinu z nich zabavilo hraní si s autíčky a stavění stavebnic.
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Planetária a muzea Antropos
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do skanzenu v Modré
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ale také netradičně na fakultu mineralogie VUT Brno, do Kroměřížského archivu
nebo do úpravny vody.
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Velký zájem mezi žáky byl i o několikadenní zahraniční exkurze do Anglie,
Německa, či jednodenní poznávací zájezdy Habsburská Vídeň, Polsko a Osvětim.
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Vídeň – přírodovědná exkurze
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Anglie
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Také v letošním roce absolvovali naši žáci poznávací pobyt v Německu.
Přečtěte si, co o něm sami napsali:
Vyjeli jsme v úterý večer v devět hodin. Každý z nás se bál, že usne a bude chrápat, ale většina z nás
neusnula až do Rakouska. Během cesty jsme se poznávali a dívali na filmy.
Do Německa jsme dorazili v ranních hodinách a jeli na první místo určení, k jezeru Chiemsee. Lodí
jsme dopluli k zámku Herreninsel. Prohlídka zámku byla okouzlující, každá část byla z jiné doby s
jiným vladařem. V okolí zámku byla krásná zahrada se soškami na fontánách.
Šest hodin jízdy směrem k Tipidorfu kde jsme byli ubytováni. Po ubytování jsme spěchali grilovat. Po
jídle jsem se šla umýt a převléct. S mojí novou kamarádkou jsme se procházely v Tipidorfu. Večerka
byla již blízko, ale nikomu se ještě nechtělo spát.
Ráno snídaně, balení a odnos věcí do autobusu a rychlý přesun k Europaparku. Europapark je
rozlehlý s mnoha atrakcemi. Ze začátku jsme trochu bloudili. Na výběr bylo mnoho atrakcí: vodní,
strašidelné, loutkové, historické…. Nejlepší však byly vodní atrakce a Silverstar.
Do Německa bych jela znovu, ale raději bych vynechala zámek, protože Europaparku a Tipidorfu se
nic nevyrovná. Za pár hezkých dní vděčím všem učitelkám a řidičům. Za zábavu děkuji všem
zúčastněným.
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Škola žila také sportem
V zimních měsících se uskutečnily dva LVK – lyžařský a snowboardový pro žáky 7. ročníku a
kurz běžky pro žáky sportovní 8. a 9. třídy.
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V zimních měsících se mohli žáci I. i II. stupně zdokonalit v bruslení, během celého roku probíhal
základní plavecký výcvik žáků 3. ročníku.
V závěru školního roku vyvrcholila sportovní soutěžní sezóna účastí našich žáků v řadě krajských
soutěží. Velmi úspěšní jsme byli v atletických soutěžích Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj nebo
OVOV.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
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Zabodovali jsme také ve volejbale, basketbale, přespolním běhu a šachu.
Největším sportovním úspěchem pak bylo 4. místo v republikovém finále v minifotbale.
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Naši žáci reprezentovali kraj na olympiádě dětí a mládeže 2015
Na VII. letních olympijských hrách dětí a mládeže reprezentovali Zlínský kraj a naši školu tito vybraní
sportovci: Michaela Dittrichová, Jakub Koukal, Kryštof Kučera, David Mich, Matěj Michalčík, Denisa
Pluhařová, Jan Žiška a Šimon Vyhlíd.

Krajský fotbalový výběr, který skončil na druhém místě, si přivezl historicky nejlepší umístění za
celou historii olympiády
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Žáci naší školy se ve velkém počtu účastnili vědomostních soutěží,
ze kterých bych zmínila především krajská kola matematické a chemické olympiády a olympiády
v českém jazyce.
V dovednostní Soutěži mladých odborníků obsadili naši žáci všechna tři první místa, velmi úspěšní
jsme pak byli v recitační soutěži, kde žákyně 5. ročníku vybojovala postup do celostátního kola.
Poslední čtvrtletí školního roku je již tradičně dobou, kdy krajskými a celostátními koly vrcholí
soutěžní klání žáků základních škol ve vědomostních a zájmově uměleckých soutěžích.
Jsme velmi rádi, že v řadě z nich hájí „kroměřížské barvy“ žáci ZŠ Slovan.
Na konci dubna se v Uherském Hradišti konalo krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna 2015. V
nepostupové kategorii nejmladších žáků byla mezi nejlepšími oceněna NELA SETINSKÁ ze třídy 3.B,
mezi staršími žáky nás velmi úspěšně reprezentovala KRISTÝNA JIŘÍČKOVÁ z 5.C, která bude hájit
naše barvy i v celostátním kole.
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Vynikajících výsledků dosáhly také naše žákyně DIANA MOREVOVÁ z 8.A a PAVLÍNA
DOSOUDILOVÁ z 9.D v Olympiádě z českého jazyka, kde si poradily s velkou konkurencí a do
krajského kola postupovaly na prvních dvou místech.

Mezi nejnadanější žáky školy bezesporu patří žák 9.A FILIP ZAVADIL, který ZŠ Slovan nesčetněkrát
úspěšně reprezentoval v řadě vědomostních soutěží krajského a celostátního formátu, v letošním roce
si například vybojoval krajský postup v matematické, zeměpisné, fyzikální a chemické olympiádě.
Velmi nás těší také skutečnost, že zmínění žáci nejsou jednostranně zaměřenými „studijními typy“.
Filip reprezentuje školu také jako basketbalista a fotbalista, Diana je talentovanou karatistkou a
nadaná školní fotografka Pavla nám bude v příštím roce citelně scházet.
Všem našim soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
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Školní projektové dny
I v tomto roce proběhlo několik školních projektových dnů.
V rámci Týdne evropských jazyků se všechny ročníky II. stupně zapojily do projektového dne Škola
hrou.
V předvánočním období proběhly tradiční projektové dny zaměřené na zkvalitnění školního a
třídního klimatu, ke kterému patří již tradiční Andělská pošta, Mikuláš ve škole a vánoční či
velikonoční jarmark.

Projektový den s etickou výchovou
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Mikuláš přišel v letošním roce se třídou IX.C
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Vánoční jarmark
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Velikonoční jarmark
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V rámci celoškolního projektu Mezinárodní bezpečná škola absolvoval 7. ročník Projektový den
s partnery BŠ, žáci 8. ročníku připravili pro své malé kamarády z prvních tříd společný projekt
Bezpečná cesta do školy.
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Na prvním i druhém stupni proběhly tradiční preventivní programy jako například Hasík.

Zdravé zuby
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Lesní pedagogika, Airtrack, Lekce z intimity nebo Čas proměn.
Žáci 8. ročníků se i v letošním roce osvědčili jako organizátoři sportovních a společenských aktivit,

branně sportovního dne.
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Zvláštní pochvala patří členům zdravotnického kroužku, kteří se pod vedením
paní učitelky Petříkové zapojili do společného projektu se SZŠ a samostatně
připravili stanoviště pro nácvik první pomoci.
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Žáci VIII.A i letos několikrát navštívili střední veterinární školu, aby se v jejich
laboratořích zdokonalili v chemii a přírodopisu.

V tomto školním roce jsme společně se ZŠ Zachar a ZŠ Břest pětkrát navštívili Tauferovu střední
odbornou školu veterinární. Nachystána pro nás byla vždy 4 stanoviště: biologie, hygiena potravin, chemie
a anatomie a chov zvířat. V hygieně potravin nás například naučili, jak rozeznat, zda je vejce uvařené či
nikoli. Nejvíce nás asi zajímala část anatomie a chov zvířat, kde jsme měli možnost pitvat sele nebo
provést základní vyšetření u hospodářských zvířat. Na stanovišti chemie jsme si vyzkoušeli tavit a ohýbat
sklo či určovat tvrdost vody. Zajímavá ale byla i biologie, kde jsme měli možnost pozorovat pod
mikroskopy rostlinná barviva nebo rostlinné průduchy. U každého úkolu nás velmi milé paní profesorky
seznámily s postupem, a tak jsme vždy vše úspěšně zvládli. Pokud však i přesto byl někdo v nesnázích,
ochotně nám pomáhali studenti Tauferovy školy. Všem bychom moc chtěli poděkovat za pěkně strávené a
zároveň i naučné dny na veterinární škole
Žáci 8.A ZŠ Slovan Kroměříž
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Nově nás žáci 5. ročníku se svými učitelkami potěšili přípravou tzv. St. Patrick´s
day, při kterém jsme se mohli seznámit s některými tradicemi v anglicky mluvících
zemích.
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Významné akce letošního roku
Hodnocení jednotlivých aktivit bych ráda zakončila výčtem akcí, které se v určitém směru odlišují.
Prezentují naši školu navenek a odlišují od ostatních.
V letošním roce jsme získali dvě významná potvrzení kvality preventivních programů školy: Ocenění
Zlínského kraje pro nejlepší preventivní program (zásluha paní učitelky Zezulové) a tzv.
redesignaci, tedy znovupotvrzení naší účasti v síti škol Mezinárodní bezpečná škola.
V letošním roce začala pracovat Školská rada v novém složení

V prostorách školy jsme uvítali naše bývalé zaměstnance a pro žáky 9. ročníků a
jejich rodiče jsme opět zorganizovali Přehlídku středních škol.
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Anglicky s úsměvem
V prvních květnových dnech jsme na ZŠ Slovan Kroměříž dostali příležitost zdokonalit si svoji angličtinu
v rámci intenzivního konverzačního kurzu s rodilými mluvčími z Ameriky.
Vyzkoušeli jsme si jinou formu vyučování, než na kterou jsme zvyklí. Rozšířili jsme si slovní zásobu a
upevnili znalost gramatiky nejen v konverzaci s lektory, ale také formou zábavných her a dramatizací.
Výuka neprobíhala pouze v budově školy, ale i mimo ni, anglicky jsme konverzovali i při všech společných
činnostech, dokonce i při obědě. Na závěr jsme obdrželi certifikáty, někteří za účast, většina za snahu a
píli a naprosto všichni za jazykové pokroky.
Rádi bychom poděkovali vedení školy a učitelům anglického jazyka, kteří nám umožnili prožít tento
přínosný a zábavný týden. Určitě budeme rádi vzpomínat na Domenica a Christine, kteří se nám po celou
dobu usilovně věnovali a nad našimi „jazykovými kopanci“ často jen mávli rukou. Těšíme se na další
spolupráci s agenturou Talk-talk i v budoucnu.
Žáci 9. ročníku ZŠ Slovan
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do plánu práce školy již tradičně patří sběr kaštanů k léčivým účelům, sběr starého papíru a
různé charitativní akce jako například Běh pro Gambii a Kufry pro Gambii.
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Školní akademie
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Že se nezadržitelně blíží konec školního roku poznáme u nás na Slovaně podle toho, že se žáci 9. tříd
změní v pohledné mladé pány s motýlky a kravatami a nádherné slečny ve společenských šatech.

Závěrečný ples a také závěrečné rozloučení s našimi absolventy je skutečnou
přehlídkou elegance a galantního chování.
Někdy se stává, že děvčata začnou vytahovat kapesníky, ale k tomu není žádný důvod. I když se nám
někdy v těchto chvílích může zdát, že všechno končí, je tomu přesně naopak.
Naši absolventi stojí na začátku své cesty a všechno krásné, nové a neznámé je teprve čeká. Přejeme
jim, aby si to vždycky dokázali užít stejně jako slavnostní závěrečné dny školního roku.
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Se svými třídními kolektivy se neloučí pouze deváťáci. Také páťáci se rozběhnou do různých stran a
společně se svými třídními učitelkami a rodiči prožívali poslední společné chvíle.

Podívejte se na fotografie tříd 5. A a 5. D
5. A
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5.D

72

Závěrečné rozloučení se žáky 9. ročníku - proslov
Vážené dámy a pánové, milí žáci, dnes už mohu říct naši absolventi.
Protože vám čtu ve tvářích, že strávit devět let na jednom ústavu je přece jenom dost, budu velmi
stručná. Devět let je skutečně dlouhá doba. Za vašich devět školních let se vystřídalo devět ministrů
školství, obměnila se více než třetina učitelského sboru naší školy, mezi prvními jste všude na botách
roznášeli černé kousky gumy z nového hřiště a přiváděli tak paní uklízečky do stavů naprosté
beznaděje.
Ve své podstatě se nic nezměnilo. Tehdejší deváťáci vás považovali za cosi malého, ale neskutečně
rychlého, co se neustále všude plete pod nohy. Zoufalá hledání odborných učeben, které jako by se po
vzoru Harryho Pottera poťouchle přemísťovaly neznámo kam, jste záhy vyměnili za lážo plážo
vycházky po škole, a když už se začínali ztrácet naši kolegové, zejména pak my, učitelky menšího
vzrůstu, všichni jsme věděli, že se blížíme k závěru.
Byli jste stejně osobití a originální jako vaše tabla.
IX.A se stále vydávala na pouť k neznámým a dosud neobjeveným planetám a k jejich hladkým
přistáním vždy rovnýma nohama na zem jim svítil maják paní učitelky třídní Ivy Škvarlové.
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Sportovka pod taktovkou „té jejich Janičky“, paní učitelky Jany Němečkové
nikdy nevypadla z rytmu, i když se o to pokoušeli nesčetněkrát a velmi nápaditým
způsobem.
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X.C namísto padesáti odstínů šedi zářila 25ti odstíny originálních osobností a paní
učitelce Romaně Katrňákové se bude stýskat dokonce i po tom, jak nejmenovaný
žák dvěma skoky zdolává schody z prvního patra, aby se zastavil pádem na dveře
jejího kabinetu.
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A andělsky růžová IX. D už nebude na svých cestách po škole hájit zájmy
utlačovaných a nespravedlivě obviňovaných. Váš týmový dres slušel i paní učitelce
Haně Stavinohové, jejíž trpělivost jste vytrénovali do naprosté dokonalosti.
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Nyní stojíte na domnělém konci vaší cesty školními léty a vstupujete do života, který vás záhy
přesvědčí, že to byla bezstarostná doba, na kterou budete rádi vzpomínat v dobrém. Dokonce i vy,
kteří si myslíte, že odcházíte zcela nedotčeni, nezoufejte. Také si na nás vzpomenete, minimálně
tehdy, když budete svým dětem vtloukat do hlavy, že škola je základ života.
Podle starověkého obřadu provázela postup adepta do vyššího stupně pořádná facka nebo perda do
nejspodnější části zad. Biskup tak třeba uschopňoval své nástupce k plnění svatého úřadu. Jak jste si
určitě stačili všimnout, my tady své žáky nepohlavkujeme, a to ani při slavnostních příležitostech.
Přesto vás teď rádi postrčíme do života a kdybyste náhodou někde na chvilku zabloudili, přijďte si pro
radu, pochvalu nebo pomoc. Budete nám tu chybět….
Mgr. Hana Ginterová
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IX.A a paní učitelka Iva Škvarlová
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IX.B a paní učitelka Jana Němečková
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IX.C a paní učitelka Romana Katrňáková
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IX. D a paní učitelka Hana Stavinohová
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Naši ocenění žáci za jednotlivé třídy

82

Jak se s námi loučili naši absolventi
IX.A
Proslov IX.A
Vážená paní ředitelko, učitelé, hosté a všichni zde
přítomní. „Začátek nový teď čeká nás, nemyslím, že
všechno půjde snáz.“ Tímto krátkým veršem si vás dovoluji
přivítat jménem celé naší třídy na závěrečném rozloučení a
poohlédnutí na léta minulá a strávená na této na základní
škole.
Všechno to začalo ve čtvrtek 1.září 2011, kdy se
sešlo 26 malých vystrašených žáčků , kteří ještě nevěděli, co
je čeká. Podstoupili jsme dobrodružnou cestu džunglí
nebezpečných testů a zvídavých zkoušení, při kterých každý
okusil, jak důležité je držet při sobě. Protože jsme třída
„áčková“, asi se od nás neočekávalo, že budeme lámat třídní
knihu, zalévat kytky acetonem, NEBO nezvládneme tak
zdánlivě jednoduchý úkol jako ostříhat keř. STALO SE!
Některým učitelům jsme DOKOŘÁN otevřeli oči našimi
„dizajnově“ dokonalými obrázky, matematickými výsledky,
přímkami, které nebyly zrovna přímé a zábavnými
konverzacemi v nám opravdu cizím jazyce. Profesionálním
zahradničením a ukázkovou tvorbou v pracovní výchově
jsme některé vyučující přesvědčili, že je občas dobré oči
raději zavřít. Kolemjdoucí určitě měli kulturní zážitek, když
jsme v hodinách tělesné výchovy předváděli pasoucí se
zvířata. Všechny tyto zážitky budou i pro nás
nezapomenutelné, stejně jako spousta raději utajených
zážitků ze školních výletů, lyžařského výcviku
v Čenkovicích a projektových dnů.
Děkujeme všem pedagogům za jejich trpělivost, píli
a snahu předat nám důležité vědomosti. Zvláštní díky patří
naší paní učitelce Ivě Škvarlové, která to s námi neměla
vždy lehké. Jsem přesvědčen, že za všechny můžu říci, že
pro nás byla velkou oporou a druhou mámou. Díky ní víme,
že život není peříčko, že sběrač klestí je taky pěkné povolání, že nemáme být drzí jako lázeňské
veverky a že nevadí nevědět, ale vadí být organizačně neschopný. Těmito hláškami nám
zpříjemňovala hodiny a dávala rady do života.
Bylo nám tady s vámi hezky a navždy zůstanete v našich srdcích. Tak hurá do světa a krásné
prázdniny!
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IX.B
Proslov IX. B
Mým úkolem je dnes za celou třídu 9.B poděkovat a
rozloučit se se všemi, kteří tenhle boj na život a na smrt
bojovali s námi, nebo taky proti nám.
Všichni si jistě pamatujeme, jaké to bylo vstoupit do
dveří šesté třídy. Nové, zvláštní tváře, jejichž výraz
říkal něco jako: ‚, Doufám, že si spletl dveře a ke mně
nepatří“. Když jsme šli uličkou mezi lavicemi, každý
se díval jinam, jen ne nám do očí a modlil se, ať se
neposadíme zrovna vedle něho. Tedy do té doby, než
jste vytáhli čokoládu, brambůrky, anebo cokoliv jiného,
o co se dá dělit. Postupně jsme se poznali do takové
míry, že už si ani nedokážeme představit jiný kolektiv.
Při průšvizích, které vznikaly v průběhu let, jsme
zjistili, že dokonce i vzhledem k tomu, jak jsme
rozdílní, držíme vždy při sobě, pokud tedy neuznáme
za vhodné, že je na čase se přiznat.
Jakožto sportovní třída jsme byli oproti ostatním
LEHCE akčnější a důkazem toho jsou rozbitá zrcadla,
lavice, květináče a vlastně prakticky všechno, na co
jsme kdy sáhli. Za což se nejen panu školníkovi
samozřejmě omlouváme. Opakem toho zlého jsou ale
sportovní úspěchy, kterých jsme pod pevnou rukou
našich tělocvikářů a Franty Opršálka dosáhli.
Budeme vzpomínat nejen na ně, ale také na skvělý
‚lyžák‘ a báječně pěšky odchozené dny dětí. Všichni
si také jistě budeme pamatovat na nádherné hodiny
chemie, protože dobře víme, že organika je úžasná věc!
Přihlášky na akci Srpen 2015 jsme si nakonec všichni
rozmysleli a přejeme budoucím studentům, aby se
drželi motta:,,Jedna pětka - žádná pětka,“ a ‚, Co bolí,
to roste.“ Tak jak jsme to po celé čtyři roky dělali my.
Závěrem bychom chtěli poděkovat naší paní učitelce
třídní, která má a za to se můžu zaručit, nervy z ocele. Také celému učitelskému sboru, který se snažil
z nás udělat lepší, nebo aspoň trošku lidi a ještě jednou všem děkujeme za skvěle prožitý kus života.
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IX.C
Proslov IX.C
Je to až k neuvěření, že od té doby, co jsme na tuto školu
nastoupili coby nezkušení prvňáčci, uběhlo již devět let. Už
dávno nejsme ty malé, učitele poslouchající a poctivě se
hlásící děti. Teď jsou z nás patnáctiletí a snad rozumní lidé,
budoucí studenti středních škol, gymnázií a učilišť.
Vztahy v naší třídě 9.C se sice měnily tak často jako počasí,
ale sáhněme si na srdce, přes to všechno si budeme chybět.
Někteří více, jiní méně, ale i tak jsme spolu zažili krásné roky
i chvíle.
Čím jsme byli starší, tím se nám více věcí nelíbilo. Drzeji
jsme dávali najevo své názory, ne vždy jsme se chovali
vzorně a za to jsme byli odměňováni poznámkami typu: „Za
zády lže učitelce do očí,“ „Vašemu synovi chybí papírové
kapesníky, chodí si brát na dívčí záchod toaletní papír.
Pořiďte mu je.“
Ani pracovitost v hodinách nebyla naší prioritou, ale o
přestávkách jsme byli o to víc aktivní. Důkazem toho byl stav
naší třídy. I tyto zážitky spolu se vzpomínkami na lyžařský
kurz a výlety se pro nás staly nezapomenutelné.
Dnes už víme, že jste nám nedávali testy pouze jako pomstu
za vyrušování v hodinách a pětky jen tak pro nic za nic, ale že
vaší snahou bylo donutit nás učit se a získat tak vědomosti,
které budeme v životě potřebovat. Všem vám děkujeme.
Zvláštní a největší dík patří naší třídní paní učitelce Romaně
Katrňákové za trpělivost, kterou s námi měla a obhajobu ne
zrovna hezké pověsti o naší třídě.
Zbývá už jen chvíle než se definitivně rozloučíme a naše
jména nebudou na seznamu žáků této školy. Staneme se
absolventy, kteří tady prožili pěkných pár let.
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IX.D
Proslov IX.D
Dovolte i mně, abych se rozloučila za 9. D. Také my jsme
nastoupili do rozjetého letadla Slovan, které s námi občas
málem spadlo, ale vždy se udrželo a vzlétlo zase vzhůru.
Každý si teď řekne ,,panebože 9. D,“ ale vzpomeňte si na ty
malé šesťáčky, kterým se do všeho tak chtělo. Vzpomínky
nám zůstanou navždy.
Od paní učitelky Zezulové odcházíme bez pocty a s pocitem,
že bude hůř. I když jsme měli místo angličtiny hodiny
dějepisu, zeměpisu , dokonce i českého jazyka, tak vám
děkujeme.
Od paní učitelky Mládkové víme, že se opravdu rozlišují
velká a malá písmena. Někdo to nerozlišuje dodnes.
Děkujeme za vaši snahu a píli vecpat do našich hlav větné
členy, druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními.
Občas při hodinách matematiky s paní učitelkou
Zavadilovou jsme obdivovali, když se někde konečně
objevilo číslo mezi písmenky. Vždy, když budeme počítat se
zlomky, vybaví se nám velký koláč a dozvěděli jsme se, že
v České republice neleží jen Kroměříž.
Z chemie konečně víme, že bychom ty kyseliny opravdu pít
neměli. Paní učitelka Krásná z nás občas musela být na
prášky, ale nebojte se, my se ty deriváty uhlovodíku někdy
naučíme.
V hodinách němčiny nás zarážely do židle jejich předložky a
členy. Ale až budeme chtít někdy rapovat, tak jedině
v němčině s paní učitelkou Liplovou.
Také bychom chtěli poděkovat paní učitelce Katrňákové ,která nám vysvětlila, že to nejsou jenom
šutry a paní učitelce Mihaldové za pevné nervy s paprsky dopadajícími na zrcadla.
S pány tělocvikáři jsme občas měli těžké boje mezi leností a odporem.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat naší paní učitelce třídní Haně Stavinohové, která s námi
tyto roky strávila. Někdy určitě nerada, ale vždy s úsměvem. Doufám, že si na nás vzpomenete, až
budete řešit vykopnuté dveře, svačiny vyhozené z oken, chleba v botě, papírky naprosto všude, celou
třídu pod vodou a prostě si vzpomenete na nás, na vaši 9. D. Samozřejmě děkujeme všem učitelům,
paní ředitelce, paním kuchařkám, uklízečkám, panu školníkovi za opravu všech našich rozbitých věcí.
Odcházíme odsud s pocitem, že jsme se něco naučili.
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