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Zahájení nového školního roku - vítáme nový školní rok 2016 - 2017
Prvního záři jsme zahájili školní rok 2016 - 2017.
V největším počtu jsme se sešli v prvních třídách, kde naše malé školáčky přišli podpořit také rodiče a pan
starosta.
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Pro ty, kteří by si chtěli připomenout letošní zahajovací příběh, přikládáme proslov ředitelky školy k
zahájení školního roku.

Vážené paní učitelky, páni učitelé, zaměstnanci školy, vážení rodiče, děvčata a chlapci.Dovolte mi,
abych vás všechny přivítala u příležitosti zahájení nového školního roku 2016/2017.
Vítám mezi námi také váženého hosta, starostu města Kroměříže pana Magistra Jaroslava Němce, se
kterým se za malou chvíli vydáme osobně pozdravit naše nejmenší žáčky a jejich rodiče, pro něž je
dnešní den jistě obzvláště slavnostní.
Vy všichni, kteří jste dnes přišli do školy, jste jí vdechli nový život po prázdninovém odpočinku, protože
škola není jen budova. Jsou to především lidé, žáci a jejich vyučující a také ti, kteří se starají o to,
abychom se ve škole cítili dobře.
Všechny malé i velké žáky mohu ujistit, že jsme se na ně těšili, že jsme udělali všechno pro to, aby na
ně čekala škola připravená zvládnout nápor dalšího školního roku naplněného učením, zábavou,
sportem a přátelskými setkáními.
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Jako každoročně do vás vkládáme velká očekávání a naděje a věříme, že i vy budete přijímat vše
dobré a potřebné, co vám škola nabízí a z následujícího krátkého příběhu, bez kterého by se tradiční
zahajovací proslov nemohl obejít, si vyberete ten správný příklad.
V krásném zámku měli sál s tisíci zrcadly. Jednou se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až
do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé
protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc. Rozčilený vyběhl ze sálu a
ještě dlouho vyděšeně štěkal na každého, koho potkal. Všichni se ho báli nebo ho hnali od svých
dveří holí.
Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, ale na
rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním.
Povzbuzen a plný radosti běžel dál svou cestou a všichni ho rádi uvítali ve svém obydlí a nakrmili.
A jak jste na tom vy? Jak reagujete na nové a neznámé a proto často i těžké události ve svém životě?
Porozhlédněte se po třídě a podívejte se, jak je dnes příjemné sledovat usměvavé a klidné obličeje
svých kamarádů.
Přeji všem, aby nám ta slavnostní a optimistická nálada dnešního dne vydržela co nejdéle a jsem
přesvědčena, že pokud se nám to všem podaří, bude ten letošní rok stát za to. Tak hodně úspěchů a
splněných cílů.
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Pár čísel na úvod:
Základní škola Slovan se těší trvalému zájmu žáků a zákonných zástupců. 62 pedagogů a 27 správních
zaměstnanců zabezpečovalo chod školy pro 921 žáků. První stupeň navštěvovalo 530 žáků (254
chlapců a 276 dívek), druhý stupeň pak 391 žáků (204 chlapců a 187 dívek). V jednotlivých ročnících
jsme měli 4 nebo 5 tříd, jejich celkový počet ve škole byl 38. Ve čtyřech učebních pavilonech bylo
žákům k dispozici přes padesát kmenových nebo odborných učeben, dvě tělocvičny, gymnastický
sálek, šest heren školní družiny a školní klub.
Školu navštěvují nejen žáci ze stejnojmenného sídliště Slovan, ale také z jiných částí Kroměříže,
z místních částí a okolních vesnic.
Pro příští školní rok jsme naplnili čtyři první třídy a podařilo se nám také vyrovnat úbytek žáků
způsobený odchodem žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia, takže počet pět tříd bude zachován i v
šestém ročníku.
Počet tříd pro příští školní rok zůstává nezměněn. Kmenových tříd na prvním stupni bude 21, na II.
stupni 17. Průměrný počet dětí na žáka se pohybuje v rozmezí 24 – 25 žáků na třídu.
Přes 90% žáků se ve škole také stravovalo, 78 % žáků prvního a druhého ročníku navštěvovalo školní
družinu.
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Jak to u nás vypadá
Pokračuje plánovaná rekonstrukce toalet a hygienických prostor školy. Žáci prvních tříd a členové
školního klubu mohli již tento školní rok používat nové opravené toalety stejně tak jako prvňáčci toho
následujícího, pro které budou opraveny chlapecké a dívčí toalety 2. buňky I. pavilonu letos o
prázdninách.
S opravami nevyhovujících hygienických zařízení jsme započali i na druhé straně školy, kde budou
opraveny sprchy na ochozu náležející k velké tělocvičně.
S opravami ve škole bychom rádi postupovali rychleji, ale protože představují velké finanční zatížení,
postupujeme v rámci možností rozpočtu města.
Úspěšně pokračujeme s programem obnovy a barevného oživení chodeb jednotlivých pavilonů, kde
k barevné výzdobě obložení a natřeným kovovým součástem dveří a schodů přibydou nové dveře
kabinetů a učeben v přízemí a v celé škole pak tabulky informačního systému školy.
V prostoru IV. pavilonu TDS byly vyměněny dveře ve školní kuchyni a jídelně, velká prosklená
dělící stěna v jídelně a dveře v tělocvičnách a šatnách. V tělocvičnách bylo opraveno obložení stěn.

V rámci po revizních úprav byly na venkovním sportovním areálu vyměněny všechny ochranné sítě a
sítě branek. V jarních měsících byla odbornou firmou provedena revitalizace zeleně v celém školním
areálu.
V průběhu II. pololetí se výrazně pozměnil estetický vzhled IV. pavilonu. V jídelně byly vyměněny
dveře a prosklená dělící stěna a až budete odcházet, doporučuji nahlédnout na schodiště vedoucí do
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školní družiny, na němž začíná půvabná výzdoba s dětskými motivy realizovaná výtvarnicí, která bude
pokračovat v dalším školním roce výzdobou pavilonu nejmladších dětí školy.
Aktualizovanou a technicky odpovídající podobu dostanou o prázdninách také webové stránky školy,
které projdou přestavbou a na část prázdnin budou mimo provoz.
Celkově lze říci, že web školy v posledním roce velmi ožil, což je možné sledovat na jeho
návštěvnosti.
V letošním školním roce jsme započali výměnu vnitřního vybavení tříd: byl zakoupen kompletní
nábytek do jedné třídy a ve čtyřech třídách byly vyměněny desky žákovských lavic. Byl zakoupen
nábytek do jednoho oddělení školní družiny.

Ve školní knihovně byla provedena kompletní adaptace prostoru, výměna podlahových krytin,
osvětlení, polic a vytvoření pracovního místa pro práci asistentky se žákem.
Bývalý sklad pomůcek I. stupně byl adaptován na pracovnu školní speciální pedagožky, která byla
kompletně vybavena pomůckami.
Do studovny II. stupně byly zakoupeny nové notebooky.
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Jak jsme si letos vedli
Hodnocení školních výsledků: 63 % 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 hodnocení nedostatečnou. Takových žáků bylo na konci roku 6, ale tři z
nich mají ještě celé 2 měsíce na to, aby uspěli v opravných zkouškách a známku si vylepšili.

V rámci oddílu hodnocení akcí letošního školního roku začneme těmi nejvýznamnějšími nebo
nejdiskutovanějšími a našimi největšími úspěchy.
Když jsem si vypisovala z plánů všechny akce končícího školního roku, opět jsem musela konstatovat,
že škola přináší svým žákům možnost vyžití ve všech oblastech. Ráda bych využila této příležitosti a
poděkovala našim vyučujícím, protože bez jejich práce by se žádná z akcí nemohla uskutečnit. A
protože se velmi často jedná o práci nad rámec jejich povinností, je třeba ji obzvláště ocenit.
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Jako škola jsme několikrát během roku dokázali, že jsme schopni organizačně zajistit řadu
velkých akcí. Za všechny bych připomenula Sportovní hry seniorů města Kroměříže s účastí
partnerských měst, návštěvu družební školy z Nitry, zápis do první třídy spojený s velikonočním
jarmarkem pro veřejnost, okresní kola atletických soutěží, okresní kola fyzikálních soutěží,
zahraniční zájezdy nebo adaptační a sportovní kurzy.
Spolupráce s kroměřížskými seniory klubu Unesco navázaná v minulém roce se úspěšně rozvíjí a i
v letošním roce proběhly v prostorách našeho venkovního sportovního areálu sportovní hry seniorů,
ve škole jsme také přivítali naše bývalé zaměstnance v rámci Dne úcty ke stáří vyhlášeného městem
Kroměříž.
Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s družební školou Nábrežie mládeže v Nitře. V letošním roce nás
navštívili žáci 5. ročníku s vedení školy. Naši žáci pro ně připravili kulturní vystoupení a
komentovanou prohlídku školy.
Ve středu 17. května navštívili naši školu žáci a učitelé družební školy ZŠ Nábrežie mládeže z Nitry.
Tentokrát za námi přijeli páťáci - jedna třída hokejistů a jedna třída žáků s rozšířenou výukou
jazyků. Paní vychovatelka Paličková s kytaristkami školního klubu jim ve školní hudebně připravily
milé přivítání. Po kulturním programu, zpestřeném společným zpěvem populárních písní, se svých
slovenských kamarádů ochotně ujali naši páťáci a ukázali jim celou školu. Po obědě si Slováci
vyzkoušeli kvalitu našeho hřiště při fotbálku a ocenili vybavení školního klubu deskovými hrami.
Jejich cesta pak pokračovala do ZOO Lešná a odtud zpět na Slovensko.
Těšíme se na další společné setkání.
Žáci pátých tříd ZŠ Slovan.
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Letošní návštěvu rodičů našich budoucích prvňáčků jsme spojili s úspěšnou akcí pro veřejnost –
velikonočním jarmarkem. V rámci programu jarmarku si mohli návštěvníci oživit a vyzkoušet
tradiční zvyky a obyčeje, zakoupit velikonoční ozdoby nebo zvolit velikonoční kraslici roku.
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Mediálně nejsledovanější akcí letošního roku bylo Mistrovství České republiky v mini fotbale žáků
základních škol, které se v květnu pořádalo v Kroměříži na stadionu HS. Naše škola se se ctí zhostila
nejen četných pořadatelských aktivit, ale ve velké konkurenci nezapadla a naši chlapci se umístili na
třetím místě. Celá akce byla ukázkou výborné spolupráce a ochoty našich vyučujících a v tisku i
televizních přenosech byla velmi dobře hodnocena.
Naši žáci se uplatnili nejen v roli pořadatelů a organizátorů, ale připravili hodnotný doprovodný
kulturní program. Velmi pečlivě se připravili na roli diváků.

Přinášíme zpravodajství z posledních dvou školních dní, které byly pro naši školu velmi výjimečné.
Nejlepší hráči minifotbalu ze základních škol se sjeli do Kroměříže. Ve čtvrtek a pátek 25. a 26. května
se na stadionu SK Hanácké Slávie Kroměříž odehrálo finále dalšího z řady turnajů o Pohár
ministryně školství. Patronem akce byl bývalý český reprezentant Zdeněk Grygera.
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Vítězi republikového finále se nakonec v Kroměříži stali chlapci z 33. ZŠ Plzeň a mezi dívčími týmy si
pohár odvezly hráčky ZŠ Praha Eden. Zahanbit se však nenechali ani domácí, chlapecký tým ZŠ
Slovan Kroměříž totiž vybojoval bronzové medaile. Tým Slovanu se na stupně vítězů dostal i navzdory
zranění brankáře, ke kterému došlo už během prvního zápasu.
Ředitelka soutěže paní Svatava Ságnerová v rozhovoru pro tisk mimo jiné řekla: „Myslím si, že akce
se vydařila po všech stránkách, a to od té organizační až po stránku hráčskou. Divácká kulisa byla
také fantastická a počasí nám všem neskutečně přálo, takže myslím, že každý kdo na stadion Hanácké
Slavie přišel, tak si našel to své.
ZŠ Slovan, která byla spolupořadatelem této akce, se své role zhostila velmi dobře, a tak bych touto
cestou ráda poděkovala:
Našim půvabným a tanečně nesmírně nadaným Neonkám a jejich velitelce Šárce Jerglové. Holky, byl
na vás krásný pohled.

Dále děkujeme dvanáctce nosičům informačních cedulí za důstojnou reprezentaci školy a přispění ke
zdárnému průběhu oficiálních ceremonií. Holky a kluci, zvládli jste to na jedničku.
Děkujeme všem podavačům míčů, kteří se za brankami všech osmi hřišť naběhali často víc, než
samotní hráči. Kluci, byl na vás spoleh a dostali jste se i do televize.
Obrovský dík patří našim atletům a gymnastům, kteří pod vedením našich učitelů nacvičili dynamické
vystoupení na hymnu Sportuj ve škole. Panu zástupci Klimkovi sice přibylo pár stříbrných vlasů, ale
výsledek stál za to. Doufám, že jsme vás neviděli naposledy.
Za nádherné profesionální vystoupení děkujeme ladným mažoretkám Kontrasty Hulín, které dodaly
závěrečnému ceremoniálu potřebný lesk a vážnost a předpokládám, že mnohé dívky by je moc rády
následovaly. Pokud by se některá z vás chtěla v budoucnu stát mažoretkou, přijďte se poradit za
Verčou do IX. C nebo Lídou do IX.A, heslo zní: Mažoretky.
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Nyní se dostáváme k těm, kteří si po celou dobu turnaje zasloužili naši největší pozornost, k našim
hráčkám a hráčům, kteří s odvahou a odhodláním nastoupili do boje proti nejsilnějším týmům z celé
republiky.
Obzvláště naše děvčata měla výchozí pozici velmi obtížnou, protože jejich družstvo se vytvořilo teprve
nedávno právě za účelem reprezentace školy. Protože jsem sledovala všechny jejich zápasy, mohu říci,
že děvčata měla mnohokrát velmi blízko k vítězství, většina bojů se odehrávala před brankou soupeřů,
byly aktivní v útoku, ale chybělo jim to pověstné sportovní štěstí. O kvalitě jejich hry svědčí i výsledná
skóre zápasů, která byla vždy vyrovnaná. Naše hráčka Denisa Veselá se dostala i do Týmu snů a
kapitánka družstva Sára Stavjaniková je hvězdou druhého televizního přenosu ČT sport, kde je jí
věnován samostatný medailon. Takže holky, děkujeme, jste naše hvězdy a stejně jako váš trenér pan
Klimek.
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Úspěch naší chlapecké dvanáctky snad nepotřebuje žádné komentáře. Vyrovnané skóre vašich zápasů
stejně jako u děvčat ukazuje, že jste bojovali jako lvi, nic jste nepodcenili a soupeřům nedali nic
zadarmo. I v oslabení bez brankářské jedničky jste obhájili třetí pozici a všechno to povzbuzování a
nadšené skandování našich diváků jste si zasloužili na sto procent. Patriku Trampotovi a jeho
komplikovaně zlomené ruce přejeme, aby se úraz hojil, jak nejrychleji to jen půjde a stejně jako
všichni účastnění profesionálové oceňujeme, že neopustil svůj tým a podržel kluky až do konce turnaje.
Zvláštní ocenění zaslouží i dva naši hráči, kteří zaujali pozice v Týmu hvězd: Jirka Sigmund a kapitán
našeho družstva Štěpán Heinz.
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Za úspěchem našeho družstva učitelů a pořadatelů, kteří se postavili proti týmu významných
osobností, stojí rovnou měrou jejich sportovní výkony stejně jako vaše skvělé bouřlivé povzbuzování.
Myslím si, že diváci to měli tentokrát velmi jednoduché, protože tento zápas byl skutečnou
dramatickou show, která nenechala ani jednoho diváka v klidu. Za všechny bych vyzvedla výkony pana
učitele Gregora, jehož trumpeta se stává legendární, a to nejen v naší škole.
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Také v letošním roce jsme děti vedli a inspirovali k charitativním činnostem. Realizovala se
dlouhodobá spolupráce s nadačními fondy a sdruženími a v rámci celé školy se ze
samostatné iniciativy našich žáků VIII. A uskutečnila rozsáhlá sbírka na podporu psího útulku Čápka.
V letošním roce se podařilo oživit činnost školního parlamentu, který se scházel pod vedením paní
učitelky Málkové. Parlament složený ze zástupců tříd II. stupně se zúčastnil také celoměstských aktivit
a ve škole zrealizoval zajímavé akce a soutěže.
Dne 27. 1. 2017 se vybraní členové školního parlamentu zúčastnili akce města pod názvem „Školní
fórum“, která se konala v Knihovně Kroměřížska. Setkali se zde žáci 8. a 9. ročníku základních škol v
Kroměříži se zástupci města, společně pak ve skupinkách diskutovali o rozvoji města, kultuře, sportu,
sociálním a životním prostředí, dopravě.
Výstupem této události byla formulace 10 problémů města Kroměříže očima žáků, kterými se město
bude dále zabývat. Celkově se akce vydařila, naši žáci ji hodnotili kladně a příštího fóra se jistě znovu
s nadšením zúčastní.
Výčet zajímavých akcí bych zakončila zmínkou o nové formě závěrečného rozloučení s našimi žáky
9. ročníku, která je spojením dvou akcí: plesu deváťáku a závěrečným rozloučením. Naší motivací
bylo umožnit většímu procentu rodičů účast na rozloučení se školou, které se doposud konalo v
dopoledních hodinách a pro mnohé bylo tedy nedostupné. Výstavba nového areálu Floria nám pak
poskytla prostor potřebný pro realizace takto velké akce.
Letošní zkušební ročník se ukázal jako velmi úspěšný a podle ohlasů zúčastněných rodičů, žáků i
učitelů bude mít své pokračování.
Školní rok je za námi a my se opět musíme rozloučit s našimi deváťáky. Že jsme to letos opět zvládli s
noblesou a grácií hodnou Slovanu vás přesvědčí následující videa a fotografie.
Rádi bychom upozornili naše příznivce z řad veřejnosti, že v letošním roce proběhlo slavnostní
šerpování a vyřazení žáků 9. ročníku přímo na plese v sále areálu Floria. Úpravu jsme provedli s
cílem umožnit rodičům účast na této slavnostní příležitosti.
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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 s našimi absolventy je skutečnou přehlídkou elegance a galantniho chování.
Naši deváťáci byli letos slavnostně šerpováni a povýšeni do řad absolventů za přítomnosti svých
rodičů a přátel ve velkém sále výstaviště Floria.
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Po úvodním slovu paní ředitelky ve svých závěrečných proslovech zavzpomínali zástupci jednotlivých
tříd 9.A, 9.B, 9.C, 9.D na léta minulá. Své posluchače nejen dojali, ale také rozesmáli a všechny třídy
si zaslouží naši velkou pochvalu. Třídní učitelky Gabriela Zavadilová, Libuše Liplová, Olga Letková a
Alena Pekařová je letos překvapily připravenými promluvami, které doprovázely šerpování každé ze
tříd. Nezapomněli jsme ani na ocenění nejlepších žáků.

Ocenění žáků 2017
Jeden z posledních úkolů, které museli vaši třídní učitelé splnit, mnohým z nich zamotal
hlavu.
V některých případech je volba žáka či žákyně k ocenění jednoznačnou záležitostí, někdy
je to ale velmi těžké rozhodnutí. My zde nyní přivítáme šest žáků, kteří byli vyvoleni, ale
jsem si jistá, že ve všech třídách by se jistě našla spousta dalších a většina třídních učitelů
si nalezla další způsoby, jak je ocenit.
Můžeme považovat za náhodu, že oba ocenění žáci ze třídy IX. A mají příjmení začínající na
písmenko Z. Náhodou ale určitě nebude, že je to právě slečna Izabela Zbořilová a pan Jiří
Zvoníček.
Obě tyto významné osobnosti matematické třídy se nesmazatelně zapsaly do síně slávy školy
Slovan, a to nejen svými významnými úspěchy.
Izabela získává ocenění formou knižních poukázek od předmětové komise dějepisu za postup
a účast v celostátním kole dějepisné olympiády, a my přidáváme poděkování za reprezentaci
školy v celé řadě dalších soutěží.
Jiří získává ocenění třídy a třídní učitelky za obětavost, vstřícnost, práci pro třídu a také za
mnohonásobnou reprezentaci školy v celé řadě vědomostních, dovednostních i sportovních
soutěží. Oběma děkujeme a blahopřejeme.
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Aby k nám dívka oceněná ve třídě IX. B nemusela sama, poprosíme žáka, který zde bude
reprezentovat třídu IX.D, aby ji doprovodil na podium. Potlesk nyní patří slečně Simoně
Miklíkové a panu Filipu Hrabalovi.
Simona, i když by se na první pohled mohla jevit jako tichá a nenápadná dívka, nás
mnohokrát přesvědčila o nezdolnosti a odhodlanosti. Ať už se to týkalo jejich výkonů při
reprezentaci školy ve volejbale, nebo v rámci jejího druhého sportu – karate, v němž patří mezi
nejlepší juniorky v České republice. Paní učitelka oceňuje její práci pro třídu, kde zvláště
v poslední době plní nelehkou roli organizátora třídních akcí.
Při volbě Filipa si paní učitelka třídní nechala poradit od jeho spolužáků, kteří o něm říkají, že
je …cituji….šikovný, hodný, chytrý, pracovitý, společenský, kamarádský a spolehlivý, umí
uklidnit třídu, dokáže bránit a chránit slabší a je spravedlivý. Je jasné, že je její oporou a
zaslouží si ocenění za třídu IX.D.

Také zástupci třídy IX. C si při doprovodu na podium vystačí sami. Paní učitelka se ani při
největší snaze nemohla rozhodnout, a proto sem zveme dva zástupce třídy: slečnu Vendulu
Spáčilovou a pana Václava Dobeše.
Vendula a Václav získávají ocenění za vynikající studijní výsledky, aktivní přístup k plnění
školních i mimoškolních úkolů, spolehlivost, nadhled a kamarádské vystupování během celé
školní docházky. Oběma přejeme, aby se jim i na střední škole dařilo držet tento vysoký
standart.
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Nejen všem oceněným ještě jednou přeji hodně úspěchů a splnění všech velkých cílů,
které si v životě budou dávat.
Naší 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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Dále přidávám velmi příjemnou informaci, že paní učitelka Světlana Hajdinová v letošním roce
převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje ocenění za celoživotní práci a významný přínos pro
rozvoj učitelské profese, což je ocenění nejen velmi uznávané, ale v historii školy zatím jedinečné. Je
příkladem nám všem, kteří bychom ji v budoucnu chtěli následovat.
Rádi bychom informovali naše současné i bývalé žáky, rodičovskou veřejnost a další příznivce školy
Slovan, že naše paní učitelka, výchovná poradkyně, kolegyně a kamarádka Světlana Hajdinová si v
pondělí 11. dubna převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje Ocenění pedagogických pracovníků
Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělání mladé generace.

Z návrhu na ocenění citujeme slova, která paní učitelku charakterizují:….Po vystudování Univerzity
Palackého Olomouc, obor matematika - deskriptivní geometrie v roce 1985 pracovala na Základní
škole Chropyně. Od roku 1988 působí jako učitelka matematiky, etické výchovy, výchovy k občanství a
výchovy ke zdraví na ZŠ Slovan Kroměříž. Po absolvování příslušného vzdělání pracuje na škole také
jako výchovná poradkyně a koordinátorka ŠVP a koordinátorka projetu Zdravá škola.Trvale rozvíjí
své pedagogické, didaktické a metodické dovednosti. Podporuje využívání informačních technologií ve
výuce. Ve své práci je vždy tvůrčí a metodicky činná.Paní učitelka Světlana Hajdinová je velkou
propagátorkou etické výchovy, kterou v letech 2005 až 2007 postgraduálně vystudovala. Jako
certifikovaná lektorka Etického fóra ČR pomáhá školám implementovat tento doplňující vzdělávací
obor. Své bohaté praktické zkušenosti z výuky etické výchovy zúročila při tvůrčí autorské práci na
učebnici, pracovních listech a metodické příručce Etické výchovy pro 8. a 9. ročník, které byly v roce
2014 jako součást ucelené řady zařazeny do seznamu učebnic pro základní školy v ČR.Vlastní
pedagogická činnost paní učitelky Hajdinové je praktickým příkladem etických hodnot. Svým
příkladným přístupem k dětem dokáže šířit ve svém okolí pohodovou atmosféru. Vždy ráda a ochotně
poradí žákům, rodičům i kolegům. Jejím každodenním cílem je utvářet kladný vztah žáků i učitelů k
sobě navzájem, ke školnímu životu. Její výchovné působení výrazně ovlivnilo nejednoho žáka či
absolventa školy.
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Světlana Hajdinová je spolehlivá a oblíbená nejenom v kolektivu svých kolegů, ale také mezi žáky.
Patří mezi velmi aktivní učitele, kteří svým originálním způsobem oživují žákům výuku. Svými
aktivitami přesahuje rámec školy i města. Prezentuje a propaguje školu v regionálním tisku, snaží se o
propojení školy se životem. Její vynikající práce a profesní zápal zvyšují prestiž pedagogů v očích
veřejnosti. Je příkladem učitelky, která se pro tuto velmi náročnou, ale i krásnou profesi narodila….
Paní učitelce také touto cestou gratulujeme a přejeme jí i sobě, aby ještě dlouhá léta ve zdraví
„osvětlovala“ cestu nejen žákům, ale i učitelům, pro které je velkým příkladem k následování.
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Také v letošním roce jsme věnovali zvýšenou pozornost podpoře výuky jazyků. Jednalo se o první
školní rok, kdy probíhala výuka anglického jazyka ve všech ročnících. Audioorální kurz byl realizován
v prvním i druhém ročníku.
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Na podporu výuky jazyků jsme se zaměřili i při spolupráci s agenturou jazyky on-line, která poskytla
našim žákům a učitelům možnost domácího studia zvoleného jazyka formou metody Blended learning.
V tradičním květnovém týdnu se uskutečnil také intenzivní konverzační jazykový kurz agentury
Talk - talk, tentokrát pro žáky 9. ročníku..
V hodinách francouzského jazyka se žáci tříd 9. A a 9. B věnovali již řadě témat. Hovořili například o
sportu, denním režimu, rodině, jídle a stravování. V únoru byla na programu móda a odívání. Aby si
žáci procvičili i mluvenou francouzštinu, uspořádali si v hodině kreativní módní přehlídku. Každý z
žáků si vyzkoušel jak roli modelky či modela, tak i moderátora. Procvičili si již známou slovní zásobu,
naučili se i nová slovíčka. A kromě toho všeho si všichni užili i spoustu legrace.
Mgr. Romana Katrňáková
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Již třetím rokem mají žáci 9. ročníku možnost zúčastnit se intenzivního jazykového kurzu s rodilým
mluvčím. Letos na naši školu dorazil Christian Prendergast ze Severní Karolíny. Žáci dostali
příležitost zlepšit a procvičit své komunikační a jazykové schopnosti v praxi. Rozšířili si slovní
zásobu, zdokonalili výslovnost a zvýšili sebejistotu v ústním projevu. Brzy žáky opustil ostych při
komunikaci v anglickém jazyce a bezesporu prožili zajímavý a obohacující týden
Na podporu jazykového vzdělávání je zaměřen i projektový den II. stupně Škola hrou v rámci
zářijového Evropského týdne jazyků, děti z I. i II. stupně měly příležitost zhlédnout anglické divadlo
a žáci II. stupně se podívali tradičně do Rakouska, Polska, Německa a Švýcarska.
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Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se konal zájezd do Vídně pro žáky 7. a 8. ročníků. Celkem jelo 86 dětí a 5
učitelů. Hlavní organizátorkou byla paní učitelka Radka Petříková. Zájezd zajistila cestovní kancelář
Frčíme s.r.o.
Navštívili jsme spoustu zajímavých míst. Nejprve jsme si prohlédli Hundertwasserův dům, odkud jsme
se autobusem přemístili k zámku Schönbrunn, k letní rezidenci Habsburků. Pak jsme jeli do Haus des
Meeres, kde jsme mohli obdivovat až 10 000 živočichů – mořské ryby, želvy, hady krokodýly, opice. Z
nejvyššího patra budovy je krásný výhled na celou Vídeň, který nám ale bohužel trochu pokazila mlha.
Během dne jsme samozřejmě navštívili i několik tradičních vánočních trhů. Ty nejhezčí a nejznámější
se každoročně konají před radnicí.
Kromě suvenýrů jsme si domů přivezli spoustu pěkných zážitků a věříme, že se do Vídně zase někdy
vrátíme!
Tomáš Kočař VIII. C

30

31

Dne 6. června 2017 vyrazila naše škola na cestu do Německa, Švýcarska a v neposlední řadě
Lichtenštejnska. Vyjeli jsme v 6 hodin ráno z Hanáckého náměstí a následovala asi 10 hodinová cesta
do muzea letadel v Sinsheimu. Baden-Baden jsme kvůli dopravní zácpě nestihli a všichni z toho byli
hodně smutní. Zanedlouho jsme dorazili do Rustu na ubytování u Europaparku. Večer jsme grilovali. I
když nám počasí nevyšlo a hodně pršelo, grilování jsme si i tak užili.Na druhý den jsme šli do
Europaparku, do kterého se každý moc těšil. Já si ho osobně se svojí skupinkou moc užila a velké
atrakce jako je Silver Star nebo Blue Fire jsme si vychutnali nejvíce. Park byl rozdělený na státy, ale
my jsme to vůbec neřešili, protože jsme jen běželi sem a tam k dobrým atrakcím. Hodně unavení jsme
se večer vraceli na ubytování a zase jsme grilovali, poté jsme si jen tak povídali a šli spát. Poslední
den jsme se už sbalili a šli jsme do autobusu na další dlouhou cestu do Basileje. Tam jsme si prohlédli
různé památky. Potom jsme jeli do Curychu, kde jsme se podívali na Alpy a drahé obchody, poté jsme
měli rozchod a někteří z nás po dlouhém hledání navštívili námi vyhledávaný McDonald. Po projití
tohoto města byli všichni tak unavení, že už chtěli jet domů, ale ještě jsme měli před sebou zastavení ve
Vaduzu, kde se nám všem také moc líbilo. V autobuse jsme se dívali na film a povídali si. Ve večerních
hodinách se nikomu nechtělo spát, ale kolem páté hodiny už všichni tvrdě spali. Poté jsme unavení, v 7
hodin ráno, dorazili domů a byli rádi, že protentokrát nemusíme do školy. Výlet jsme si hodně užili a
do Europaparku bychom se určitě ještě někdy rádi podívali
Monika Matulíková 9.A
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Úspěšně jsme rozvíjeli navázanou spolupráci s našimi partnery ze středních a vysokých škol a
partnerskými podniky s cílem vézt naše žáky při volbě povolání.
Všichni žáci osmého a devátého ročníku absolvovali program Úřadu práce Kroměříž určený žákům
základních škol, společně s třídními učiteli navštívili burzu středních škol na Domě kultury a během
roku se podívali téměř do všech středních škol v Kroměříži v rámci programů, které tyto školy
připravují pro partnerské základní školy.
Dne 12. 10. 2016 se část naší třídy 9. A vydala na exkurzi na veterinární školu Exkurze začala velmi
dramaticky - návštěvou pitevny. Pro nás děvčata to bylo velmi obtížné, dostali jsme se totiž do
nezvyklého prostředí a na pohled, který se nám nabízel, jsme nebyly moc připraveny.
Poté jsme se odebraly do učebny chemie, kde jsme se teoreticky i prakticky seznámily s technikou
ohýbání skla. Nakonec jsme si doplnily kvíz týkající se vajec, V něm jsme se dozvěděly spoustu nových
informací, např. jak se správně uchovávají a že se dělí na různé druhy.
Tato naše malá návštěva byla velmi poučná a zajímavá, nabyly jsme nových zkušeností a udělaly si
alespoň trochu obrázek, co studium veteriny obnáší. Máme teď jasněji minimálně v rozhodnutí, zda
bychom tuto školu chtěly i v následujících letech navštěvovat.

Dne 19. 10. 2016 se zástupci tříd devátého ročníku vydali na soutěž v psaní na klávesnici, která se
odehrávala na obchodní akademii.
Na zahájení tohoto našeho krátkého pobytu na této škole jsme si vyslechli pár slov od ředitele školy,
kterým nás přivítal a zároveň uvedl do následující hodiny, která nás čekala. Poté, co jsme byli usazeni
na svých místech u počítačů, jsme měli možnost krátce se zaučit do systému funkce programu,
abychom byli alespoň trochu připraveni na následující soutěž. Přepisovat text v časovém limitu a bez
chyb, na klávesnici v naprosto cizím programu, bylo pro mnohé z nás velmi obtížné, ale už po chvilce
práce s již zmíněným programem jsme se všichni dostali do cviku a všem nám to šlo. Tato zkušenost
nám předala trochu nových dovedností a snad za všechny z nás mohu říct, že jsme se všichni dobře
bavili.
Za deváté třídy Terezie Hladilová, 9. A
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Žáci 9. ročníku navštívili katedru mineralogie VUT Brno.
Žáci 8. ročníku se podívali do provozu Chropyňských strojíren, do Plastiky a podniku VAK.
Žáci 7. – 9. tříd se tradičně zapojili do Soutěže mladých odborníků na COPTU Kroměříž a soutěže
Holešovská regata - Netradiční plavidla.
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V letošním roce jsme se věnovali řadě preventivních aktivit: V rámci dopravní výchovy, která se
realizuje ve školní družině a ve čtvrtém ročníku absolvovali všichni žáci 4. tříd závěrečný program na
dopravním hřišti a obdrželi průkaz cyklisty.

Opět se nám podařilo organizačně zvládnout dva ročníkové projektové dny dlouhodobého projektu
Mezinárodní bezpečná škola – pro 7. ročník Den s partnery BŠ ve spolupráci s Městskou policií,
Hasiči a Střední zdravotnickou školou Kroměříž. Na přípravě tohoto dne se podíleli i žáci
zdravotnického kroužku, kteří přispěli vlastním samostatným programem.
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V úterý 28. března byl pro sedmé třídy připraven již tradiční projektový den, který žáky seznamuje se
zajímavou, ale také velmi náročnou prací hasičů, policistů a záchranářů.
Během dne jsme navštívili hasičskou stanici, kde jsme se dozvěděli, co všechno hasiči dělají, a
prohlédli jsme si hasičská auta.
Na školním hřišti nám představili svoji práci policisté, předvedli nám práci s policejními psy a ukázali
nám několik prvků ze sebeobrany.
Na Střední zdravotní škole v Kroměříži pro nás paní učitelka Petříková se svými pomocníky připravila
4 stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci (např. resuscitaci).
Další aktivity na „stmelení“ kolektivu pro nás v naší tělocvičně nachystali vyučující TV, pan učitel
Droščák a pan učitel Krejčiřík.
Celý den se vydařil a určitě bychom si ho rádi zopakovali.
Za 7. ročník Adéla Novotná,7.D
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Na prevenci je zaměřen také projektový den 8. ročníků Kam vede tvá cesta, jehož součástí je
beseda s protidrogovou tematikou, zkušební jízdy vozidlem autoškoly a společný projekt žáků 1. a 8.
ročníku Bezpečná cesta do školy.
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Na prevenci sociálně patologických jevů byly zaměřeny besedy Kouření tvá volba v 5. ročníku,
Rizikové chování mládeže pro 9. ročník, PEER program v 8. ročníku, Bezpečný internet nebo
Prevence šikany a další.
Zajímavou a mediálně známou akcí byly besedy programu Seznam se bezpečně, které pro naše žáky
zprostředkovala Střední hotelová škola Kroměříž.
Také v rámci celoškolního projektu Zdravá škola proběhla řada tradičních i nových aktivit jako jarní
Týden zdraví a bezpečí. Projekt Zdravé zuby probíhající na celém prvním stupni byl doplněn
programem pro první třídy Zdravé zoubky realizovaný ve spolupráci s DM drogérií.

V průběhu celého roku fungoval tzv. Jídelní klub, ve kterém se zástupci jednotlivých tříd schází
s vedoucí školní jídelny a prodiskutovávají tematiku zdravého školního stravování.
Od letošního roku spolupracuje školní jídelna s nutriční terapeutkou a nabízí možnost dietního
stravování pro žáky s poruchami příjmu potravy, zejména dia stravu a bezlepkovou dietu.
Pozornost byla věnována také ekologii. Žáci třetích ročníků absolvovali programy lesní pedagogiky
v přírodě.
Do plánu práce školy již tradičně patří další ekologicky motivované akce: sběr kaštanů k léčivým
účelům, sběr starého papíru, při kterém jsme překonali loňské maximum.
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Africké horko by se nám určitě moc líbilo, zvláště těm, kterým se stýská po sluníčku. Naši čtvrťáci si
teplé dny připomněli alespoň v rámci výukového programu ve Zlínské ZOO.
14. října 2016 v pátek jsme jeli na výlet do ZOO Lešná ve Zlíně. Ochladilo se, a tak jsme se jeli zahřát
výukovým programem „V Africe je pěkně horko“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o
zvířatech, která žijí v Africe a v Etiopii. Také jsme byli v Amazonii, kde poskakovaly opice a létali
ptáci. Jeden pták nás pěkně prohnal. Největším zážitkem pro nás bylo krmení rejnoků. Výlet se nám
moc líbil a těšíme se na další.
Žáci 4. tříd
Žáci naší školy se jako pořadatelé i jako soutěžící zúčastnili ekologicky zaměřených aktivit Zdravého
města Kroměříž, jako jsou například Dny bez aut nebo Evropské dny mobility.
Dne 21. září 2016 se naše třída zúčastnila akce na dopravním hřišti pod názvem ,,Den bez aut“.
Chopili jsme se role pomocníků, např.: figurantů (zraněných) nebo jsme dohlíželi na plnění úkolů.
Akce se též zúčastnila policie, zdravotníci a studenti střední zdravotnické školy. I když bylo sychravé
počasí, dobrou náladu nám to rozhodně nezkazilo. Den jsme si moc užili, děkujeme všem za moc
vydařenou akci. Jsme pyšní, že jsme se mohli zúčastnit takového dopoledne.
Vanda Koukalová a Monika Matulíková, IX. A
Ve čtvrtek 22. září se na Velkém náměstí v rámci akce "Týden mobility" a "Den bez aut" utkala
družstva kroměřížských základních škol v jízdě na kole a testech znalostí dopravních značek a
předpisů. Naši školu reprezentovalo z II. stupně družstvo deseti žáků ve složení: Vašek Tepera, Ondra
Škrob, Tomáš Stavinoha, Dominik Šťastník, Ondra Petráš, Jan Pukl, Tomáš Ivánek z 8.A, Filip Dočkal
z 8.B , David Sedlařík a Adam Blanarovič z 8.C.
Všichni zúčastnění se naplno zapojili do všech disciplín, zejména do závodu "3 kola kolem náměstí".
Přestože účast veřejnosti byla malá, nikomu z nich to neubralo na úsměvu na tváři a krásné pozdně
letní odpoledne si dokázali užít.
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Jako každoročně žila škola sportem.
V zimních měsících se uskutečnil LVK – lyžařský a snowboardový pro žáky 7. ročníku v areálu
Čenkovice, v květnu žáci 9. ročníku absolvovali turistický kurz ve Slovenském ráji.
V zimních měsících se mohli žáci I. i II. stupně zdokonalit v bruslení, během celého roku probíhal
základní plavecký výcvik žáků 3. ročníku.
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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, kde jsme postoupili do krajských kol. Zabodovali jsme také ve volejbale, basketbale,
florbale, plavání nebo vybíjené.

Dne 20. dubna se výběr žáků čtvrtých a pátých tříd zúčastnil okrskového kola fotbalové soutěže Mc
Donald´s cup. I přes nepřízeň počasí se jim podařilo vyhrát své zápasy a vybojovat postup do dalšího
kola. Tým nastoupil ve složení: Bata Tomáš, Buček Štěpán, Dřímal Vlastimil, Ďurkáč Dominik, Frkal
Tomáš, Hříbek Mikuláš, Klečka Jan, Pochylý Lukáš, Sedláček Tomáš, Sedlák David, Svoboda Jiří,
Zdráhal Filip. Našim fotbalistům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším
kole.
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V úterý 13. června proběhl na plaveckém bazéně v Kroměříži Regionální přebor v plavání
žáků1.stupně základních škol.
Celkem se zúčastnilo 7 základních škol. Jednotlivci soutěžili ve své kategorii (od1. do 5. tříd) mezi
chlapci a dívkami. Dále se závodilo ve štafetách. Naše škola byla opravdu velmi úspěšná. Štafety 1.,
2., 3., 4. tříd získaly 1. místo, štafeta 5. tříd vybojovala 2. místo.
Závody byly úžasné, všichni hrdě a s nadšením reprezentovali svoji školu.
ZŠ Slovan zvítězila v celkovém pořadí škol a získala tak pro tento školní rok putovní pohár SZMK.
Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci naší školy!
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V úterý 20. 6. 2017 se na hřišti Sokol Kroměříž konal turnaj ve vybíjené „O HANÁCKÉ KOLÁČ“
žáků 3. a 4. tříd. Ve skupině třetích tříd výběr žáků získal krásné třetí místo. V kategorii čtvrtých tříd
naši sportovci neprohráli žádný zápas a vybojovali krásné první místo. Odměnou jim byl koláč, na
kterém si všichni pochutnali. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a i přes úmorné
vedro za velké sportovní nasazení!
Mgr. Petra Dřímalová, Mgr. Alena Dubová

Naším největším sportovním úspěchem bylo vítězství v krajském kole přespolního běhu v kategorii
starších žáků a následná reprezentace kraje v republikovém finále. V silné konkurenci a po výborném
výkonu všech zúčastněných žáků se družstvo ZŠ Slovan umístilo na krásném čtvrtém místě ze
všech čtrnácti krajů České republiky. Určitě je nutno vyzvednout i individuální výkon Petra Žďáry,
který v kategorii jednotlivců obsadil vynikající třetí místo.
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Naši žáci se osvědčili jako organizátoři a rozhodčí řady sportovních soutěží, úspěšně probíhala
spolupráce s SK Hanáckou Slávií Kroměříž.
Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění v Rožnově pod
Radhoštěm.
Nadešel den „D“ a žáci tří šestých tříd a pětice učitelů vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm na tři dny,
aby stmelili své kolektivy a vzájemně se všichni lépe poznali. Počasí bylo slunečné a velmi teplé po
celou dobu pobytu. O plné žaludky bylo dobře postaráno pětkrát denně.
V krásném prostředí Rožnova je čekaly tři dny plné her. Aby se všichni v tom množství zúčastněných
lépe orientovali, každá třída měla trička v jiné barvě, která si společně popsali a pokreslili. Dozvěděli
se spoustu zajímavostí o svých spolužácích, ale i třídních učitelích, co je baví, co mají rádi, co dělají
ve volném čase. Naučili se táhnout za jeden provaz při záchraně třídního Titaniku, důvěřovat si a
spoléhat jeden na druhého při „sedu v kruhu“, zasoutěžili si o nejlépe opečený špekáček, vyzkoušeli
svou statečnost na stezce odvahy, popustili uzdu své kreativitě při vytváření děl z přírodnin, procvičili
si pravopis při „běhacím diktátu“, užili si hodně legrace a spoustu dalšího.
Jedno odpoledne navštívili podnik na výrobu svíček Unipar, odkud si odnesli svíčku, kterou sami
obarvili.
Pochopili, že užiteční pro třídní kolektiv jsou nejen spolužáci aktivní a draví, ti, kteří mají neotřelé
nápady, ale i ti, co se drží spíše vzadu a jednají rozvážně. Také zjistili, jak důležitá je vzájemná
komunikace, respekt a tolerance.
Ze seznamovacího pobytu si mnozí odvezli diplomy a mnoho drobných odměn, za které děkujeme všem
rodičům, kteří tyto dary poskytli.
Stal se z nich kolektiv, našli mezi svými vrstevníky nové kamarády a zjistili, že je jejich třídní učitelé
nikdy nenechají na holičkách a vždycky tu budou pro ně, aby jim podali pomocnou ruku a pomohli jim.
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a v areálu Sokolovna Roštín.
Žáci VII.B využili krásného počasí konce minulého týdne a alespoň na jeden den se připojili ke svým
kamarádům na adaptačním pobytu v Roštíně.
Bylo krásné čtvrteční ráno a my sportovci jsme nemuseli do školy. Těšili jsme se, že horký letní
zářijový den strávíme v přírodě.
Pan učitel Adamík pro nás připravil pěší výlet na rozhlednu Brdo. Ne že bychom tak rádi chodili, ale
představa, že se nemusíme učit, byla přece jen lákavější. Vlakem jsme se dopravili do Zdounek a odtud
nás čekala procházka mezi sklizenými lány a lesem. Po namáhavé cestě jsme konečně vystoupali k cíli.
Před námi se rozprostřela nádherná rozhledna. Tady na nás už čekali rovněž sportovci, šesťáčci, kteří
vyšli ke stejnému cíli, ale z Roštína. Zdolali jsme pár schodů a rozhlédli se po okolí. Protože bylo
pěkné počasí, viděli jsme rovinu Hané, kopečky Chřibů i okolní vesnice.
Jako odměna nás na zpáteční cestě čekalo společné opékání špekáčků na hájence v Roštíně a také
koupání v bazénu. Celý výlet se vydařil a my se vraceli domů plní úžasných dojmů.
Žáci VII.B
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Všechny první třídy absolvovaly týdenní školy v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, II. AC se
vypravili na Roštín, paní učitelky II.B a II.D připravily pro děti příměstskou školu v přírodě.

50

51

52

Žáci naší školy se ve velkém počtu účastnili vědomostních a dovednostních soutěží (Matematický
klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, anglickém jazyce,
zeměpise, dějepise a další).
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V lednu a dubnu se konala okresní kola matematické olympiády v jednotlivých kategoriích.
V této postupové soutěži nás reprezentovalo 19 nejúspěšnějších matematiků - vítězů školních kol.
Na nejvyšší umístění dosáhla Amálie Stoklasová ze 7.A, která v konkurenci základních škol a také
víceletých gymnázií našeho okresu vybojovala krásné 2. místo, a Vendula Milotová ze třídy 8.A na
krásném 3. místě.
V kategorii 5. tříd se nejlépe umístila Martina Pavlasová z 5. B na 4.- 8. místě, mezi šesťáky pak byl
nejlepší Patrik Haderka ze 6.A na 5.-7.místě a z 9.tříd nás nejlépe reprezentovala Michaela
Dittrichová, která dosáhla na 10.-11. místo.
Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci školy.
Poděkování si zaslouží i všechny vyučující matematiky, které opravovaly tuto náročnou soutěž a
doprovázely žáky do Holešova.
V úterý 24. dubna se vybraní žáci čtvrtých tříd zúčastnili olympiády v anglickém jazyce. Čekaly je tři
nelehké části – poslech, překlad a mluvený projev. S připravenými úkoly se vypořádali dobře, někteří
dokonce i s úsměvem. Hodnocení nebylo jednoduché, protože předvedené výkony byly vyrovnané a o
nejlepších rozhodovaly drobnosti.

Žáci naší školy se neztratili ani v krajských kolech (zeměpisná olympiáda - , chemická olympiáda - a
další). Na nejlepší umístění dosáhly v letošním roce žákyně 9. ročníku. Izabela Zbořilová postoupila
do celostátního kola dějepisné olympiády, kde úspěšně reprezentovala naši školu.
Každoročně se naši úspěšní žáci 8. a 9. ročníků zapojují do Dějepisné olympiády. Tato soutěž má
několik postupových kol. Ne vždy se však podaří někomu z nich dostat se až do kola nejvyššího –
republikového.
Tato soutěž nyní dosáhla svého vrcholu, kdy se konalo kolo ústřední – republikové. Tohoto kola se
účastnili ti nejlepší ze všech krajů celé republiky. Uskutečnilo se v Brně, trvalo celý týden a pro
soutěžící zde byla zorganizována i řada akcí a zájezdů.
Žákyni naší školy Isabelle Zbořilové, ze třídy 9.A se podařilo úspěšně postoupit z kola školního, přes
okresní do krajského a odtud se probojovat do tohoto kola nejvyššího. Reprezentovala zde tedy nejen
naši školu, ale i náš celý Zlínský kraj.
I zde si vedla velmi dobře a my na ni tedy můžeme být právem velmi pyšní.
Věřím, že si ze všech konaných kol odnesla spoustu nových znalostí a zkušeností, které jistě zúročí ve
svém dalším studiu na střední škole.
Děkujeme Isabelle za tří měsíční pečlivou a náročnou přípravu na všechny kola této soutěže a za
snahu, kterou věnovala při vytvoření závěrečné písemné práce i s prezentací spojenou s účastí v tomto
republikovém kole.
Také ji tímto děkujeme za tuto výbornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších podobných
studijních úspěchů.
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Tereza Hladilová postoupila do krajského kola olympiády v AJ, kde se umístila na 3. místě.
Dne 15. 3. 2017 se sjeli do Valašského Meziříčí nejlepší angličtináři osmých a devátých ročníků ze
Zlínského kraje, aby si porovnali své znalosti v krajském kole Soutěže v cizích jazycích – anglický
jazyk kategorie II A. Náš okres reprezentovala Terezka Hladilová ze třídy 9. A. V testovaných
dovednostech „listening, reading a speaking“ obsadila nádherné 3. místo. Terezce gratulujeme a
přejeme mnoho úspěchů a krásných zážitků v dalším studiu angličtiny.

Postupu do kraje a velmi dobrého umístění jsme dosáhli v zeměpisné a chemické olympiádě.
Jako každý rok tak i letos se na naší škole konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Nejúspěšnější
řešitelé v daných ročnících postoupili do kola okresního, které se konalo 21. 2. 2017 v Bystřici pod
Hostýnem. Ve velké konkurenci, kterou tvořili i studenti gymnázií, se naši žáci dokázali umístit nejen
na velmi pěkných místech, ale dokonce obsadit i stupně vítězů a budou tak naši školu reprezentovat 22.
3. 2017 v krajském kole v Uherském Hradišti.
Naše škola každoročně hostí mladé fyziky v rámci Okresní fyzikální soutěže a Fyzikální soutěže žáků
9. ročníku.
V pátek 25. listopadu 2016 se na naší škole konala tradiční fyzikální soutěž pro žáky 9. tříd a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Účastníci řešili 6 úloh z vybraných oblastí fyziky. V konkurenci 18 příznivců fyziky z Arcibiskupského
gymnázia, Gymnázia Kroměříž, ZŠ Oskol, 1. ZŠ Holešov, Církevní základní školy a ZŠ Slovan si
nejlépe vedl Štěpán Březovják z (Gymnázia Kroměříž). Na stupně vítězů ho doprovodili Šimon Sukup
(Arcibiskupské gymnázium) a Štěpán Marek Řihák (Gymnázium Kroměříž). „ Nepopulární“
bramborovou medaili získali Lucie Vojtušová z 9. A ZŠ Slovan a Tomáš Tesař z Církevní základní
školy. První pětici uzavírá Jiří Zvoníček z 9. A ZŠ Slovan.
Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Za vyučující fyziky Mgr. Olga Letková
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Tradičně velmi úspěšní byli naši recitátoři připravovaní vychovatelkou školního klubu. V nejmladší
nepostupové kategorii 1. – 3. tříd jsme obsadili první a třetí místo, v kategorii 4. – 5. tříd pak první a
druhé místo. Žákyně Nela Setinská nás úspěšně reprezentovala v krajských kolech.
Do krajského kola se probojovali také naši mladí šachisté.
V průběhu celého roku jsme se snažili podporovat rozvoj našich žáků obou stupňů v oblasti kultury.
Již tradičně navštěvují naši žáci několikrát za rok Muzeum a Knihovnu Kroměřížska, filmová
představení v kině Nadsklepí a výchovné pořady na Kulturním domě.
V pátek 21. dubna 2017 se některé třídy naší školy vypravily do Domu kultury v Kroměříži na dvě
představení od zlínské společnosti Divadelní centrum. Specializují se na anglicko-české inscenace,
které mají u diváků velmi pozitivní ohlasy.
Žáci 3. – 5. ročníků zhlédli divadelní představení „Puss In Boots“. Klasickou pohádku Kocour v
botách herci vynikajícím způsobem odehráli dvojjazyčně, s humorem zakomponovali moderní prvky
tak, že celé představení mladší žáci sledovali s velkým zaujetím. I scéna byla velmi nápaditě
promyšlená.
7. a 8. třídy viděly závěrečný díl trilogie „Peter Black“. Hlavní hrdina Peter zdědil velké rodinné
sídlo, měl ho opravit a zpřístupnit veřejnosti, což se mu na konec podařilo. Zajímavý příběh všechny
zaujal vtipnými dialogy, pestrou hudební stránkou i různorodou scénou.
Žáci i pedagogové byli nadšeni. Už teď se těšíme na další představení!
Každá dívka sní o tom, že jednou bude krásná nevěsta, oblékne si svatební šaty, prožije pohádkovou
svatbu. Slečnám ze třídy 4. C se to v pátek 11. 11. 2016 podařilo.
Při výukovém programu v kroměřížském muzeu se seznámily se svatebními tradicemi, vyzkoušely si
sváteční šaty, staly se nevěstami. Pozadu nezůstali ani chlapci, jenž jako ženichové nevěděli, kterou
překrásnou nevěstu si vybrat dřív.
Velkým bonusem bylo i seznámení se se základy etikety podle pana Ladislava Špačka. Na svůj velký
svatební den jsou nyní děti vybaveny znalostmi o správném stolování, zdravení, vzájemném
představování se.
Výstava je jako vždy skvělá a již teď se těšíme na program vánoční.
Mgr. Marta Šustková
První zážitek ze soudní síně mají za sebou naši žáci IV.D. Pro tentokrát to zvládli s úsměvem a my jim
přejeme, aby to tak bylo vždy.
Dne 9. 11. 2016 jsme se hned ráno vydali k budově Okresního soudu v Kroměříži. Bezpečnostní
prohlídka u vstupu proběhla dobře (jen paní učitelka měla nůžky:-)) a my jsme se mohli s tímto
úřadem blíže seznámit. Prohlédli jsme si jednací místnosti, zadržovací cely, oblékli soudcovský talár a
vyzkoušeli jeho židli. Lavice pro obžalované a pro návštěvníky jednání nám přišly hodně nepohodlné,
stejně jakou pouta, která nás tížila na rukou. Naštěstí justiční stráž neztratila klíče! Zúčastnili jsme se
soudního líčení, kde jsme viděli v akci paní soudkyni a státní zástupkyni. Musíme uznat, že jejich práce
není rozhodně snadná. Velký dík patří členům justiční stráže, kteří odpovídali na naše všetečné dotazy
a panu Slezákovi, který se nám ochotně věnoval a připravil pro nás pěkné dopoledne. Co dodat
závěrem? Ať příští návštěva je zase jen příjemnou exkurzí!
Žáci IV.D
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Téměř všichni žáci prvního stupně se vypravili do Městského divadla Zlín, vybraní žáci II. stupně
navštívili Zlínskou filharmonii.
Za kulturním zážitkem se tentokrát naši žáci 7. ročníku vydali až do Zlína. Přečtěte si, jak se jim
jazzový koncert líbil. Dne 21. října jsme se my, 7. A a 7. B, vydali na výchovný koncert do Zlína do
Kongresového centra. Ráno jsme vyjeli již v 7.30 od Knihovny Kroměřížska, abychom na půl devátou
vše hladce stihli. Avšak uzavřená dálnice nám trošku zkomplikovala cestu, a tak jsme přijeli s mírným
zpožděním, takže do sálu jsme usedali v průběhu první skladby. Nikdo od toho moc nečekal, říkali jsme
si: ,,No co, výchovný koncert!“ ale nakonec se z toho vyklubalo skvělé jazzové vystoupení. Slyšeli jsme
spoustu populárních skladeb, dověděli jsme se něco o jazzových představitelích a z balkónku, na
kterém jsme seděli, byl perfektní výhled na samotné muzikanty. Poté jsme odcházeli na náměstí a čekal
nás rozchod ve Zlatém jablku. Někteří šli na oběd, jiní do 5D kina, další zase nakupovali dárky na
Vánoce. Po dvanácté hodině jsme se vraceli zpět domů. Výlet se nám moc líbil…
Úzce spolupracujeme s oběma základními uměleckými školami v Kroměříži, které v našich
prostorách realizují výuku pro nejmladší děti. Účastníme se jejich výchovných koncertů a beneficí a
soutěží. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení divadelního souboru ZUŠ (představení Tilda) a
výchovný koncert pro naše žáky Zuška - zuška.

Velmi silným zážitkem bylo představení divadelního souboru ZUŠ s názvem Tylda. Slova našich žáků
jsou velmi výstižná a my bychom rádi touto cestou poděkovali za krásný kulturní zážitek.
Dne 24. října jsme někteří navštívili Starý pivovar v Kroměříži, kde se konalo divadelní představení
pod názvem Tylda. Po přivítání a usazení to vše začalo. Příběh zpracovával židovskou tématiku za 2.
světové války. Chvílemi bylo až hrobové ticho a výkony všech herců, ač se jednalo jen o pár let starší
kamarády, byly neuvěřitelné. Na počátku příběhu bylo pár úsměvných scén, avšak na konci jsme viděli
ubrečené tváře svých spolužáků i učitelů. Po takovém silném zážitku se nám popravdě nechtělo ani
zpět do školy.
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Z dalších kulturních akcí bych připomněla například koncert vážné hudby ve Sněmovním sále
zámku v rámci festivalu Forfest, komponovaný taneční pořad Dance show, koncert sboru Gymnázia
Kroměříž, koncert kroměřížských konzervatoristů.
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V rámci výuky historie i novodobých dějin připravila předmětová komise dějepisu 2 tematické
besedy s hosty: Třicetiletá válka a II. světová válka. Všichni žáci 9. ročníku se podívali do Památníku
svědomí lidstva v Osvětimi.
Během celého roku vycházely školní časopisy Žáček a Slovanoviny, které si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy v sekci práce žáků. V letošním roce opět vyšel sborník nejlepších
žákovských prací.
Nezapomínali jsme také na exkurze a vzdělávací programy.
Žáci se tradičně podívali do Technického muzea v Brně, Planetária a muzea Antropos, do Archo
skanzenu v Modré, ale také na fakultu mineralogie VUT Brno, do jaderné elektrárny Dukovany, do
úpravny vody nebo
Velmi oblíbené jsou mezi žáky II. stupně zeměpisné pořady v Kině Nadsklepí. V letošním roce to
byly pořady Vietnam a Filipíny.
Výuku fyziky v šestém ročníku doplnil tzv. Energy truck společnosti EON, který přivezl svoji
expozici až na nádvoří školy.
Řada našich žáků si vyzkoušela interaktivní expozice projektu Vida Brno a Malého světa techniky
v Ostravě.
Zemí zázraků bychom mohli nazvat vědecký park VIDA v Brně. Našim osmákům se zde velmi líbilo a
jistě se i něco nového dozvěděli. V úterý 11. 10. 2016 jsme společně s ostatními žáky 8. tříd navštívili
zábavný vědecký park VIDA v Brně.
Mohli jsme zde spatřit, ale hlavně si vyzkoušet mnoho zajímavých fyzikálních pokusů. Bylo tam pěkně
a velmi jsme si to užili
Kdo navštíví tento park, odnese si mnoho zážitků.
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V letošním roce nás opět navštívili zaměstnanci Záchranné stanice pro exotická zvířata
z Pelhřimova a přivezli s sebou řadu známých, ale hlavně neznámých zvířat. Výtěžek ze vstupného a
sbírka sušených potravin poslouží této stanici jako zdroj příjmu.
V předvánočním období na naši školu opět zavítal p. Miroslav Hořák se svými svěřenci ze záchranné
stanice Ikaros z Pelhřimova.
Letos se na něho těšili žáci 2. stupně, kteří zhlédli výchovně vzdělávací program pod názvem
Poznáváme exotická zvířata.
Pan Hořák s sebou přivezl například hada škrtiče, fretku, činčilu, chameleony, agamu, ježka, strašilky
nebo malého tarbíka. Záci se dověděli mnoho zajímavých informací o jejich životě, možnostech chovu
a odvážnější si zvířata mohli i pohladit.
Na tato setkání se naši žáci velmi těší a pan Hořák je nikdy nezklame.
Jako poděkování za vstupné, které je určeno na provoz stanice, posílá pan Hořák žákům ještě
fotografie ze stanice a přidává vzkaz: "Ještě jednou vám chci poděkovat za spolupráci, za hezké přijetí
a dárky a popřát všem nádherné vánoční svátky."
S pozdravem Miroslav Hořák
Také my děkujeme za krásné a srdečné setkání a zpříjemnění vánočního těšení. Třeba někteří z nás
najdou pod vánočním stromečkem nějakého exotického mazlíčka.
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7. Školní projektové dny
Součástí školního života jsou i netradiční školní dny.
V rámci projektu Počítače ve výuce kroměřížských základních škol již tradičně proběhl projektový
den celého druhého stupně Škola hrou. Tento projektový den, který je zaměřen na výuku cizích
jazyků a poznávání historických, zeměpisných, kulturních a sportovních tradic našich evropských
sousedů je součástí Týdne evropských jazyků, v rámci kterého se žáci mohou seznamovat s našimi
sousedy v řadě akcí, rozhlasových relací, soutěží a zajímavých nabídek ve školní jídelně.
Poslední zářijový týden patří v naší škole již tradičně jazykům našich evropských sousedů.
Seznamujeme se nejen s jejich jazyky, ale také s kulturou, zvyky a obyčeji, historickými památkami a
krásami přírody.
V rámci tohoto týdne zavítali naši nejstarší žáci k malým kamarádům z druhých tříd. Přečtěte si, co
nám o tom napsala naše stálá reportérka Tereza Hladilová.
Dne 27. 9. se naše třída IX.A a čtyři žáci z IX.B vydali do 2.A, abychom je naučili jednoduché základy
německého jazyka. Seznámili jsme je s barvami, čísly a přečetli jim krátkou básničku o podzimu.
Druháčci byli velmi šikovní a pracovali s velkou pílí. Doufáme, že si hodinu užili alespoň tak hezky
jako my.
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V předvánočním období proběhly projektové dny zaměřené na zkvalitnění školního a třídního
klima, v letošním roce pod názvem Dny dobré vůle. K tomuto období patří již tradičně také Andělská
pošta a vánoční jarmark a vánoční zpívání, ale také vánoční programy v jednotlivých třídách a
předmětech.

22. 12. se všichni žáci prvního stupně těšili do školy na projektový den. Cílem projektového dne s
názvem Den dobré vůle bylo hravou formou a vlastními prožitky navodit atmosféru Vánoc. Žáci ve
skupinách plnili zadané úkoly z jednotlivých vyučovacích předmětů s vánoční tématikou. Nejvíce je
bavily křížovky, hádanky a doplňovačky. Seznámili své spolužáky se zvyky a tradicemi, které dodržují
ve svých rodinách. Velký úspěch měly vánoční rýmovačky, u kterých se žáci dobře pobavili. Na závěr
se notně zapotili u skládání stromečku z jednotlivých dílků. Projektový den jsme společně ukončili
rozdáváním dárečků a vánočním přáním.
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Vybraní žáci 8. a 9. ročníku i letos několikrát navštívili Střední veterinární školu v Kroměříži, aby
se v jejich laboratořích zdokonalili v chemii a přírodopise v rámci společného projektu.
Dne 12. 10. 2016 se část naší třídy 9. A vydala na exkurzi na veterinární školu Exkurze začala velmi
dramaticky - návštěvou pitevny. Pro nás děvčata to bylo velmi obtížné, dostali jsme se totiž do
nezvyklého prostředí a na pohled, který se nám nabízel, jsme nebyly moc připraveny.
Poté jsme se odebraly do učebny chemie, kde jsme se teoreticky i prakticky seznámily s technikou
ohýbání skla. Nakonec jsme si doplnily kvíz týkající se vajec, V něm jsme se dozvěděly spoustu nových
informací, např. jak se správně uchovávají a že se dělí na různé druhy.
Tato naše malá návštěva byla velmi poučná a zajímavá, nabyly jsme nových zkušeností a udělaly si
alespoň trochu obrázek, co studium veteriny obnáší. Máme teď jasněji minimálně v rozhodnutí, zda
bychom tuto školu chtěly i v následujících letech navštěvovat.
Terezie Hladilová za 9. A
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Měsíc březen byl v letošním roce věnován výchově ke zdraví a bezpečí, která patří k hlavním
prioritám školy Slovan. V tomto měsíci proběhl nejen jarní Týden zdraví, ale také další zaměřené
projektové dny: Den s partnery BŠ ve spolupráci s Městskou policií, Hasiči a Střední zdravotnickou
školou Kroměříž a Projektový den 8. ročníků Kam vede tvá cesta, jehož součástí je beseda
s protidrogovou tematikou, zkušební jízdy vozidlem autoškoly a společný projekt žáků 1. a 8. ročníku
Bezpečná cesta do školy.
V pátek 31. března jsme měli zdravé svačinky. O tom, že jsme šikovní, se přišli přesvědčit i sedmáci.
Pracovali jsme ve skupinkách, všechny dobroty vypadaly lákavě. Sedmáci však nejlépe hodnotili
ovesné sušenky, ovocný špíz a řepovou pomazánku.
Zdravé svačinky jsme si moc užili a těšíme se na další rok. Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.
Sofie Formanová, Anna Heviánková, 4.A
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V úterý dne 28. 3. 2017 jsme měli projektový den. Začali jsme na kroměřížské Střední zdravotnické
škole. Mile nás uvítali a zavedli do šaten. Zde jsme si odložili své věci a rozdělili se do čtyř skupin.
Podle čísla skupiny jsme navštěvovali jednotlivá stanoviště.
Naše skupina začala na stanovišti číslo dvě – přenos zraněného. Nejdříve jsme ošetřili zlomený kotník,
zhotovili nosítka ze dvou dlouhých dřevěných tyčí a mikin. Pak jsme zraněného naložili na nosítka a
museli jsme projít překážkovou dráhou. Následně jsme se přesunuli na třetí stanoviště – resuscitace
utonulého. Každý si vyzkoušel oživení, které nebylo vůbec lehké. Nakonec jsme ale byli úspěšní a
získali devět bodů z deseti. Nasměrovali nás k dalšímu stanovišti – co dělat, když nás uštkne had a
pokouše pes. Správně jsme ošetřili všechna zranění a dověděli se spoustu nových věcí. Čekalo nás
poslední místo, kde jsme řešili srážku cyklisty s bruslařkou. Tady jsme se museli vypořádat s četnými
pohmožděninami, a dokonce i otevřenou zlomeninou. Ze začátku jsme zpanikařili, ale po chvíli jsme se
vzpamatovali a začali spolupracovat. S obvazy jsme nakonec vše zvládli a tím naše návštěva skončila.
Velmi se nám líbilo, že celou akci připravili mladí zdravotníci v čele s paní učitelkou Petříkovou.
Průměrný věk dětí byl dvanáct let, a proto jim patří náš velký obdiv. Celá akce byla skvělá, protože
jsme si odnesli spoustu nových vědomostí a cenných zkušeností.
Beáta Poláchová a Amálie Stoklasová 7.A
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Spolupráce 1. a 8. ročníků není jednorázovou záležitostí. Jednotlivé třídy se setkávaly už od prvních
školních dní našich prvňáčků a při všech důležitých aktivitách je doprovázeli jejich starší kamarádi.
Tato spolupráce, jejíž tradici jsme zavedli v minulém školním roce, pokračovala i mezi žáky 9.
ročníku a jejich partnerskými druháky.
Dne 20. 12. se naše třída 9. A zašla podívat k našim kamarádům do 2. A, kde jsme se je snažili
hravou formou pobavit a zároveň je i něčemu přiučit. Bylo vidět, že se naši malí kamarádi dobře
bavili, předpokládáme tedy, že jsme svou práci odvedli dobře.
Je fajn, že druháci nebyli jediní, kdo si z celé akce něco odnesli. I my jsme se pobavili a zároveň jsme
získali další zkušenosti s prácí s tolika dětmi najednou.
Za třídu 9. A Terezie Hladilová
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V listopadu proběhl také projektový den věnovaný přípravě obyvatel k obraně státu tzv. POKOS
Ve středu 2. listopadu 2016 navštívili naši školu vojáci 7. mechanizované brigády z Hranic na
Moravě, kteří si připravili pro osmé ročníky zajímavý program, jež doplnil naše znalosti tohoto tématu
z vyučování. Žáci I. stupně si mezitím mohli na nádvoří školy prohlédnout a vyzkoušet přivezenou
vojenskou techniku.
Na prvním stanovišti nám paní z armády, která se stará o pořádání projektů pro školy, vysvětlila, co
vlastně Armáda České republiky v našem státě znamená. Seznámila nás s hodnostmi vojáků a prostory
jejich působiště.
Poté nás jeden z vojáků seznámil s různými zbraněmi a technikou používanou i v armádě. Na druhém
stanovišti nám armádní sestřičky ukázaly různé druhy první pomoci. Také jsme měli možnost vyzkoušet
si resuscitaci zraněného, na tu se hned přihlásil můj spolužák. Bylo to prý velmi náročné.
Na závěr nám pověděli mnoho věcí o oblečení vojáka v boji a význam použití plynových masek. A tím
jsme se rozloučili s celou "Armádou z Hranic".
Děkujeme všem vojákům, kteří nám věnovali svůj čas a přivezli přímo k nám do školy spoustu
zajímavých pomůcek.
Třída 8. A
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Letní sportovní a branné dny jsme v letošním roce nahradili dvoudenním Mistrovstvím České
republiky v mini fotbale žáků a žákyň, na kterém jsme se významně pořadatelsky a divácky podíleli.
Pro mnohé naše žáky to byl první kontakt s takto významnou a rozsáhlou sportovní událostí.
Ctili jsme tradice a zvyky - prvňáčci vítali jaro a topili Morenu, tradičním jarmarkem jsme oslavili
Velikonoce a nezapomněli jsme ani na Mikuláše, Halloween a svátek svatého Patrika.
Letos se na naší škole konal opět vánoční jarmark. Hned ráno 15. 12. 2016 se sešlo mnoho prodejců žáků z naší školy a vše mohlo začít. K vidění a pořízení byly drobné dárečky, vánoční perníčky a
ozdoby. Z pohledu prodávajících i kupujících se nám jarmark všem moc líbil a příjemně nás naladil. A
již teď se těšíme na další rok.
Veronika Slováčková, Adriana Žůrková, 6.D
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Opět jsme se přesvědčili, kolik tvořivých dětí tu máme. Zakoupit jsme si od nich mohli překrásné jarní
a velikonoční dekorace. Součástí jarmarku byla dílna, kde si někteří odvážlivci vyzkoušeli pletení
pomlázky pod vedením pana Nováka, kterému asistovaly děti v krojích. V kavárně nabízely naše
šikovné žákyně ze 7.A pestré občerstvení. V průběhu jarmarku se hlasovalo o nejhezčí kraslici.
Vítězkou soutěže se stala Vendula Milotová z 8.A, na 2. místě se umístila Pavlína Bartáková z 9.C a
3.místo získal Patrik Šišák z 1.A.
Děkujeme všem, kteří na jarmark zavítali, a také všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci celé
akce!
Velikonoční jarmark se vydařil a už teď se těšíme na další ročník!
Milada Ferenzová, Eva Zavadilová, Martina Zavadilová
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Žáci, ale také učitelé a rodiče si užili slavnostní okamžiky jako je zahájení školního roku v prvních
třídách, školní společenský večer, pasování prvňáčků na čtenáře nebo ples 9. ročníků.

Dále přidávám velmi příjemnou informaci, že paní učitelka Světlana Hajdinová v letošním roce
převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje ocenění za celoživotní práci a významný přínos pro
rozvoj učitelské profese, což je ocenění nejen velmi uznávané, ale v historii školy zatím jedinečné. Je
příkladem nám všem, kteří bychom ji v budoucnu chtěli následovat.
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8. Školní klub, školní družina
Tradičně je u rodičů a žáků prvních a druhých tříd velký zájem o školní družinu.
V 6 oddělení 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. Ve středisku volného času Šipka pak děti navštěvovaly
kroužky Mladý strážník a Keramika.
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Děti chodily pravidelně plavat, bruslit, navštěvovaly dopravní hřiště, filmová představení, chodily na
vycházky do přírody a do Podzámecké a Květné zahrady, sportovaly a porovnávaly své síly a
dovednosti v řadě vědomostních i obratnostních soutěží. Program družiny zpestřovaly paní
vychovatelky řadou zajímavých naučných přednášek, letos se zaměřili na poznávání zahraničních
zemí.
Celým rokem je provázel projekt zaměřený na ochranu zdraví a osobní bezpečí „Červená kapka“ a
děti mohly prezentovat své nadání v tak populárních soutěžích jako je Superstár 2017, Miss družinka
nebo Prima kluk.
Za dětmi do družiny přicházeli také hosté se svým programem, jako na příklad zástupci městské
policie nebo instruktoři tanečních a sportovních oddílů. Děti se několikrát podívaly do psího útulku.
Vychovatelky školního klubu doprovázely děti na školách v přírodě a připravili pro ně i tajemný závěr
školního roku spojený se spaním ve škole.
Na mimoškolní činnost žáků starších se zaměřuje školní klub.
V letošním roce se do školního klubu přihlásilo 115 dětí. V průběhu roku 2016 jsme si požádali o
navýšení kapacity školního klubu na 115 dětí, kapacita je tedy zcela zaplněna.
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Z kroužků, které spadají do činnosti školního klubu, byl v letošním roce největší zájem o Recitační
kroužek (48 žáků ve třech skupinách), Loutkáře (32 žáků), Kytaru bez not (36 žáků ve čtyřech
skupinách), Výtvarku (28 žáků), Cvičení z českého jazyka (32 žáků) a Divadelní kroužek (15 žáků).
S výsledky řady literárně, hudebně a výtvarně zaměřených kroužků se na konci roku mohli seznámit
nejen naši žáci, ale i rodiče:
10 x vystoupil divadelní soubor s představením Sněhurka, mimo jiné také v představení pro seniory
a bývalé zaměstnance školy. 3 x se na veřejnosti prezentovali loutkáři (Dům kultury, výstaviště Floria
a Dětský svět) a 8 x byl uspořádán kytarový koncert.

V úterý 25. dubna se naše třída 9. A opět sešla se svou partnerskou třídou 2. A. Společně jsme se
vydali na divadelní představení hrané našimi kamarády z ostatních ročníků. Školní klub si pro nás
připravil divadlo O Sněhurce.
Myslím, že deváťáci i druháci si tento zážitek jako vždy velmi užili a pobavili se. Za všechny snad můžu
říct, že představení bylo pěkné, herci byli moc šikovní a mají náš obdiv. Za organizaci společné akce
jsme od druháčků opět neodcházeli s prázdnou, ale každý z nás si od toho svého svěřence odnesl ručně
vyrobený čtyřlístek pro štěstí, který nám udělal velkou radost.
Za třídu 9.A Terezie Hladilová
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Školní klub nás reprezentoval na celé řadě akcí pořádaných našimi partnerskými organizacemi.
Recitátoři, hudebníci, divadelníci a loutkaři letos účinkovali na 21 veřejných vystoupeních.
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Paní vychovatelka ve školním klubu se také podílela na přípravě našich velmi úspěšných žáků v
literárně – dramatických soutěžích, ale také podávala pomocnou ruku žákům při přípravě na talentové
zkoušky.
Žáci školního klubu pomáhali při zápise do prvních tříd, nabízeli své výrobky na školních jarmarcích a
ve velkém počtu nás potěšili roznáškou andělské pošty.
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Jménem všech žáků 9. tříd bychom Vás
chtěli pozvat na

PLES devátých tříd
Kdy? 27. 6. 2017
Kde? výstaviště Floria
Zahájení: 17:00
Ukončení: 21:00

Vážené dámy a pánové, milí žáci, dnes už mohu říct naši absolventi.
Bude to trvat už jen pár dní a vy se nadobro rozloučíte se školními lavicemi, ve kterých
jste trávili svá dětská léta. Když se teď na vás dívám, rozhodně jako děti nevypadáte.
Kluky možná trošku víc škrtí límečky u košil a holky udržují rovnováhu na vysokých
podpatcích jen s vypětím všech sil, ale ten pohled rozhodně stojí za to. I když se my
dospělí, vaši rodiče a učitelé se na vás díváme s pýchou a hrdostí a už teď se nám stýská
po těch malých uličnících, kteří si přece jen nechali do něčeho mluvit.
Když se ve vestibulu školy začnou tvořit hloučky žáků a učitelů diskutujících nad
vašimi vystavenými tably, konec roku je téměř nadosah. Dnes vám vaše tabla v tomto
sále pomáhají vytvořit kulisy vašeho velkého společenského vystoupení a jsou si
navzájem podobná jen zdánlivě.
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IX.A musím říct, že na rozdíl od většiny školních let, kdy jsme všichni pochvalně
kývali hlavami nad vašimi výkony, dnes s vámi souhlasit nemohu. Vaše studijní
výsledky, úspěchy v soutěžích nebo dobře zorganizované akce svědčí o tom, že jste si
to na Slovanu rozhodně jenom neodseděli. I vaše tablo dýchá originalitou a dobře
promyšleným záměrem. Ať se vám ty vaše dobře promyšlené záměry daří naplňovat i
bez podpory a povzbuzování vaší paní učitelky třídní, která by, kdyby to jen trochu šlo,
za vás často i dýchala.

Dobrý večer,
za třídu 9. A Vás vítáme na našem závěrečném plese.
Dnes jsme se tady sešli, abychom zakončili jednu důležitou etapu našeho života.
Ta začala v šesté třídě na začátku září 2013. Naše první seznámení proběhlo v Roštíně na Kamínce
a od té doby držíme partu. Šestá třída uplynula radostně a už tu byla sedmička.
V sedmé třídě nás naše paní učitelka třídní naučila, že nemáme sčítat hrušky s jablkama. Ale asi
nejvíc se nám do hlav zapsal lyžák, který byl nad očekávání skvělým zážitkem.
V osmé třídě jsme se pomalu začali zamýšlet nad tím, na jakou střední školu půjdeme. Naše šance
na umístění měly zvýšit naše dobré známky, ale ne vše se vždycky dařilo. Jako zkušení osmáci jsme
také dostali na starost děti z první třídy a ty nás vždycky dokázaly pobavit a rozesmát.
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Pak následovala devátá třída. Všichni jsme byli nervózní z přijímaček. Chtěli bychom poděkovat
nejen našim učitelům, ale i rodičům za to, že nás celou dobu povzbuzovali a drželi nad vodou.
Nakonec jsme přijímačky zvládli levou zadní a všichni jsme se někam dostali.
A co jsme se vlastně za ty čtyři roky naučili? Že když máte průměr 1,2, tak Vám z toho učitel stejně
může udělat trojku, nebo pokud chceme sestrojit nový trojúhelník, tak si ho můžeme pojmenovat: K,
L ,M, N. A co jsme se dozvěděli? Například, že neumíme opékat špekáčky a že bude ještě hůř.
Blížíme se ke konci. Chtěli bychom poděkovat všem vyučujícím, kteří nás ty 4 náročné roky učili. A
největší dík patří naší třídní Gabči Zavadilové za to, že nás celou tu dobu pronásledovalo zelené
kuřátko, za to, že jsme se naučili nenachytat se na špek a za to, že nás naučila používat slovní
spojení ,,hlava mapa‘‘ jak v mluvě, tak v praktickém životě.
A co říci na závěr? Doufáme, že nezůstaneme jen mlhavou vzpomínkou, ale že na nás budete
vzpomínat rádi a s úsměvem a že se nevidíme naposledy. A proto neříkáme sbohem, ale na
shledanou.
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IX. B už od září hrdě prohlašovala: „Už abychom byli odtud pryč!“ Přesto doufám, že
dnes byste to možná vzali zpět a prožili si aspoň kousek znovu a třeba i jinak. Dnes už
vám mohu prozradit jedno tajemství. Jsou třídy, na které se ještě dlouho vzpomíná, jsou
i takové, o kterých se nám učitelům zdají noční můry. Ale právě na takové se vzpomíná
nejvíc ze všech, protože se v nich učí nejen žáci, ale především jejich učitelé. Ceníme
si, že jste bojovali a soutěžili a za všech okolností se snažili stát si za svým a věříme, že
jsme vás naučili také ustupovat a ocenit dobrého soupeře. Zlomte vaz.

Vážení učitelé, milí rodiče a skvělí žáci!
Dnes nastal čas, kdy jsme my, deváťáci, pokořili naši školu a nezbývá nám, než předat žezlo dalšímu
ročníku.
Stojíme tu a vzpomínáme, jak jsme naší škole poprvé přáli dobrý den a najednou musíme říct
poslední na shledanou. Sice to s námi často bylo k nevydržení, nebo jindy jsem byli „nenápadní jako
zábradlí“, jak by řekla paní učitelka Hájková, ale snad tu po nás zbydou i pozitivní vzpomínky.
Například, když v hodině zeměpisu naše talentovaná sportovkyně Libuše Liplová vyvolala našeho
nejroztomilejšího spolužáka Zdeňka Zaorala a položila mu jednu záludnou otázku. Ta zněla: „Do
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jakého moře se vlévá řeka Labe?“. A Zdeněk sebejistě odpověděl, že v česku moře není. Na tento
okamžik nikdy nezapomeneme, stejně jako na větu vyšli krychli, koš nebo zrcadlo. A naším
nejoblíbenějším spojením POCEM nás zase k tabuli zvala paní učitelka Hajdinová.
Máme opravdu spoustu vzpomínek, které si budeme připomínat snad celý život. Myslíme si, že ty
poslední dva roky musely být s námi velmi obtížné. A to hlavně pro naši třídní učitelku Libuši
Liplovou a paní učitelku Ferenzovou. Naštěstí se dnes můžeme přesvědčit, že to ve zdraví přežily. A
za to jim a celému učitelskému sboru patří velký obdiv. Děkujeme.
Loučí se s vámi elita 9.B .
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IX. C to v jistém směru měla docela jednoduché. Vaše paní učitelka vás pomocí zcela
exaktních pokynů držela pevně v lajně nejen v matematice a fyzice, ale hlavně ve
vašem mnohdy složitém školním životě. Dokázali jste se vyrovnat s originalitou svých
spolužáků, i těch přidělených jen na dobu určitou a paní učitelku jste nakonec „nosili na
rukou“ a ona si vaši péči určitě zasloužila. Teď už na vás tam venku čeká váš vysněný
„trochu jiný vesmír“ a my vám přejeme, aby se vám cesta do nebeských výšin nezdála
příliš prudká.

Vážená paní ředitelko, rodiče, paní učitelky, učitelé, a milí spolužáci. Dnes nastal ten den, kdy
všechno skončí. Před devíti lety, jsme tuhle školu ani neznali a nyní ano. Uteklo to hrozně rychle a
právě dnes je ten významný den. Dnes tady stojíme naposledy, většina se třeba bude dále vídat, ale
nebude to ono.
V šesté třídě jsme spolu prožili neuvěřitelně moc vzpomínek. Naše první společná cesta vedla na
Kamínka, kde byl seznamovací pobyt. Mnoho další srandy jsme si užili i v sedmičce. Výlety do Brna
a hlavně lyžák. Pár dní nás opět víc sblížilo, některé až dopodrobna.
Osmá třída byla hodně pekelná, měli jsme hodně problémů a neuměli jsme se vstřícně chovat, a
proto náš výlet byl pouze po Kroměříži, protože nic jiného jsme si nezasloužili. Začala devátá třída a
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vypuklo to nejhorší. Přijímačky se blížily a my se neustále drtili a učili. Nějak jsme si začali
uvědomovat, že spolu už tu dlouho nebudeme. Jeli jsme na třídenní výlet do Fryštáku do domu
Ignáce Stuchlého. Zažili jsme nespočetně moc vzpomínek, jak srandovních tak emotivních.
Dnes to ale všechno nastane, my se rozejdeme a každý si půjde vlastní cestou. Naučili jsme se tu
spoustu věcí, ne jen nová učiva, ale i tolerovat spolužáky a respektovat ostatní. Naslouchat druhým
a dbát na pokyny učitele. Asi jako ve všech třídách naše vztahy s učiteli nebyly vždy ideální, a proto
jsme nebyli vždy nejhodnější.
Tímto vám všem učitelkám a učitelům chceme poděkovat, za ty pevné nervy s námi. Víme, že jste to
mysleli dobře, ale né vždy jsme si to uvědomovali.
Největší ,,DÍKY“ patří naší třídní paní učitelce Olze Letkové, za ty 4 roky s námi, i když jsme byli
občas na zabití, tak nás nikdy neopustila a zvládla to s námi. Takže ještě jednou děkujeme !
A s pozdravem ,,Ahoj“ odchází 9.C
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IX. D měla to štěstí, že mohla pracovat pod vedením dvou třídních učitelek. Paní
učitelka Sigmundová si vás hýčkala a trpělivě řešila vaše mnohdy speciální potřeby. A
právě ve chvíli, kdy jste potřebovali pevnou ruku, se před vás se srdcem na dlani
postavila paní učitelka Pekařová, která vás, stejně jako naši školu, nikdy nenechala ve
štychu. Vaše živé srdce obletělo celou republiku a já věřím, že kdykoli si na něho
vzpomenete, vzpomenete si i na základy, které si ze Slovanu odnášíte do života.

Vážená paní ředitelko, vážení rodiče, drazí učitelé, milí žáci!
Devět let na základní škole uplynulo jako voda a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. V první
třídě jsme se naučili číst, psát, počítat, ale také plno dalších věcí. Někteří chodili do jiných skupin v
cizích jazycích a tak jsme se příliš neviděli. V páté třídě jsme se museli rozdělit do matematických,
sportovních a tříd bez zaměření.
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Na druhém stupni se pro nás spousta věcí změnila, poznávali jsme nové učitele a třeba taky to, že se
musíme více učit a připravovat se do hodin. Patřili jsme k ukázněné třídě, takže s námi nebylo tolik
starostí. I přesto, že jsme nebyli všichni kamarádi, tak na různých výletech, či na lyžáku jsme si to
vždy společně užili.
Každý rok už od začátku jsme se opět těšili na prázdniny. Ale když jsme přišli do deváté třídy, vše se
změnilo. Všichni si uvědomili, že nebude lehké se rozloučit se všemi, které jsme poznali za naše
strávené léta ve škole. Ještě v prvním pololetí devítky jsme všichni pilovali naše známky. Pak přišlo
na přijímačky ze kterých byl snad každý vynervovaný. Jenže tento rok jsme měli dva pokusy, takže to
nebylo tak hrozné a každý se mohl na druhý pokus více naučit, co potřeboval. Všichni jsme se
nakonec někam dostali.
Po přijímačkách nám zbývalo už jenom málo dní, a tak jsme si je chtěli pořádně užít. Čekal nás
školní výlet, na který jsme se všichni moc těšili a také jsme si to na něm užili. Zažili jsme spolu
spoustu legrace a doufám, že se spolu znovu všichni potkáme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří nás učili od 1. – do 5. třídy i těm, kteří nás
skvěle připravili na přijímací zkoušky. Děkujeme i za to, že si z této školy odnášíme tolik vědomostí.
Poděkování také hlavně patří naší paní třídní učitelce Aleně Pekařové, která to s námi myslela
dobře, starala se o nás a hlavně to s námi vydržela.
Chtěli bychom se s Vámi rozloučit a poděkovat za společné prožití školních roků.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalším školním roce.
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Většina z vás se ve škole nakonec cítila dobře a my věříme, že se na Slovan ještě někdy
vrátíte překontrolovat své pozice. Už se ale neztratíte v davu mezi ostatními spolužáky,
už na vás nikdo nebude volat, abyste se přezuli, uklidili si boty a zamkli šatnu. Na jedné
straně budete rádi, že už nemusíte nikoho poslouchat, ale možná podvědomě tušíte, že
vám bude i něco scházet. Ne zrovna tyhle pokyny, ale ten pocit, že za vámi někdo stál,
někdo, kdo vám říkal, co máte dělat.
Přesto vás teď s důvěrou popostrčíme do života, protože víme, že to zvládnete. A
kdyby vás to náhodou zajímalo, tak ano, naši milí, letošní deváťáci, budete nám tu
moc chybět…

A TEĎ…HURÁ NA PRÁZDNINY!
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Mgr. Kateřina Mládková

2016 - 2017
Sborník malých
spisovatelů
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Vojtěch Trnčík
Knihovna a já
Knihovna je pro mě místem, kam vždycky zajdu, když chci
něco přečíst. Výhoda knihoven je to, že sem zajde více lidí, než do
obchodu. Někdo by řekl, že knihovna je vlastně obchod. To ale není
pravda! Zatímco v obchodě se knihy kupují, v knihovně se půjčují.
Je mnohem lepší si knihu půjčit, než za ni zaplatit. Do knihovny
také můžu zajít kdykoli, kdy je otevřeno.
Vždycky, když objevím nějakou sérii knížek, hned se do ní
začtu. To mě baví moc. Čtení! Každý večer čtu, a pak si chodím do
knihovny půjčit další knížky. Momentálně čtu „Správnou pětku“ od
Enid Blytonové. Ta knížka je napínavá, dobře napsaná – takže se
dobře čte. Škoda, že má asi jen dvacet dílů. Už jsem přemýšlel o
tom, že bych začal nějaké psát i sám. Moc nemám rád nějaké horory
a detektivky. Mám rád hezké příběhy, ale do toho zamíchané
dobrodružství a
sci-fi.
Knihovna je super v tom, že si mohu číst přímo v ní. Je to
prostě místo, kde mohu chodit sám, s rodiči, babičkou, se sestrou,
po škole, po kroužcích a vždy mě tu něco zaujme. Já bych
v knihovně nic neměnil, nechal bych to, jak to je. Proto je knihovna
mým oblíbeným místem v Kroměříži.
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Adéla Kolaříková
Cestování ve snu
Před tím, než se rozhodnete, že poletíte poznat zase jiný kus
světa, je velmi důležité se rozhodnout, kam vás to nejvíce táhne.
Takové rozhodování není jednoduché, každá země má své kouzlo.
Zkuste si proto představit, jak se procházíte. Různá místa, města,
hory, pláže.
Může se stát, že vás myšlenky vyšlou někam úplně jinam, než
jste si představovali. Pokud si takové představy oblíbíte, můžete za
jeden večer procestovat celou planetu Zemi. Samozřejmě se to nedá
srovnat s pocitem, že jste opravdu někde na dovolené, ale snění vám
vyvolá dobrou náladu, máte pocit, že jste velmi ušetřili vaše úspory.
Co se týče už toho pravého cestování, jsou totiž úspory na prvním
místě.
Řekněme, že výlet do Číny bude mít naprosto rozdílnou cenu
než výlet na Sněžku. Pravý cestovatel ale hledí hlavně na krásné
vzpomínky a volí cestu srdcem. Právě proto si lidé oblíbili cestování
ve snu.
Může si jej dovolit každý a není zde možnost, že by vás sežral
žralok, nebo byste doma zapomněli pasy. Zkrátka ideální dovolená i když pouze ve snu.
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Sabina Lehkoživová
Třídní klima
Naše třída? Když se zamyslím nad svou třídou, vybaví se mi
holky, kluci a naše paní učitelka. Někteří jsou vzrůstu vyššího,
někteří menšího, někteří jsou hubení a někteří silnější. Zkrátka
taková normální skladba. Tak jako všude se i u nás objevují tzv.
šprti, bonzáci, ale i dobří kamarádi a přátelé. Vesměs všichni
bychom měli být inteligentní, neboť jako třída „áčková“ jsme třídou
„elitní“. Stejně tak jako se od nás očekává, že jsme všichni
matematicky nadaní, což není vždy pravdou.
Když začne hodina, se vstupem vyučujícího zmlkneme a
snažíme se býti „ vzornými žáky“. Největší ticho nastává
v hodinách matematiky, fyziky a dějepisu. Každý z nás hledí do
stolu a modlí se, aby nebylo vyřčeno jeho jméno. Hrobové ticho
nastává v době, kdy nám paní učitelky rozdávají výsledky našich
písemných prací a my se předem děsíme, jak né úplně vynikající
výsledky oznámit našim rodičům. Je pravdou, že v nesnázích se
projevujeme jako dobrý kolektiv. Při zkoušení i písemných pracích
nenápadně gestikulujeme všemi směry a posíláme správné výsledky
o sto šest. I o přestávkách se snažíme společně zažít oddechové a
pohodové chvíle, chvíle, kdy se odreagujeme, zasmějeme nebo
vymyslíme nějakou lumpárnu. Ne úplně vždy táhneme za jeden
provaz a dokážeme se společně dohodnout na jedné věci např.
školním výletě, což asi není nic zvláštního, neboť každý z nás jsme
něčím odlišný.
Když nad námi tak přemýšlím, jsem vlastně ráda, že jsem
součástí našeho kolektivu. I když ne všichni jsou mi blízcí, našla
jsem mezi svými spolužáky spoustu kamarádů, se kterými trávím
čas i mimo školu. Jsme vlastně taková normální třída.
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Olga Gromesová
Kluzké listí
Letní prázdniny skončily, začala škola a s ní přišel i podzim.
Má maminka vždy velice ráda soutěžila s mým strýcem, kdo nasbírá
více kaštanů. Ale tyto plány jí nedovolila její nová práce, proto jsem
jí byla nucena pomoct. Naše rodina zdědila velký pozemek s mnoha
kaštany, kde jsme plánovali strávit odpoledne. V sobotu jsem si
pozvala kamarádky. Byly ochotné mi pomoci. Začaly jsme sbírat
kaštany. Když jsme byly na pěti kilogramech, zavolala mi máma se
slovy, abychom zrovna shrabaly listí. Její přání jsem zopakovala i
svým kamarádkám, které z toho taky nebyly zrovna nadšené.
Rozdělily jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina sbírala kaštany a
druhá hrabala listí. Já jsem si vylosovala druhou skupinu.
Odpoledne nám pomalu utíkalo, ale já jako každý normální teenager
jsem nebyla nadšená z hrabání listí i když práce byla skoro u konce.
Hromada listí, která byla již vyšší než já, mi stále připomínala moji
snahu. Dohrabávala jsem poslední listy, ale najednou jsem uklouzla
na vlhkém listu a zahučela do hromady listí. Zabořila jsem se do ní
až po nos, a když jsem z ní vykoukla ven, uviděla jsem pobavené
výrazy mých kamarádek, které v sobě dusily smích. Jako kouzlem
na mě přeskočila jejich dobrá nálada a všechny jsme naráz vybuchly
smíchy. Polovina z nich se ani neudržela na nohou a musely si
sednout na zem, aby neskončily jako já. Celé od listí. Když jsme se
uklidnily, dohrabaly poslední listy a odnesly jsme našich padesát
kilogramů kaštanů do garáže. Pomohly jsme si navzájem od sebe
odlepit zbylé listy, svlékly si přebytečné oblečení a uvařily si čaj.
Svalily jsme se na pohovku a spokojeně odpočívaly po dokončené
práci.
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Tomáš Ivánek
Sběratel, malíř, básník …
Vše kolem nás dokáže měnit. Stromy nechá opadat, listy
vybarví jako na paletě. Padají kaštany.
Konečně i děti, které skoro nikdy nevychází z domu, opustí své
herní konzole, X-boxy, počítačová doupata. Přestanou hledat
pokémony a začnout pátrat po kaštanech. Na podzim je jich kolem
nás neuvěřitelně mnoho. Kdo přinese do školy nejvíce?
Přes den již není takové teplo. Ti, co mají rádi opalování
a koupání, se mohou tak akorát čvachtat ve vaně a opalovat se jen u
trouby.
Najdou se i umělci, básníci a dospělí, pro které je tento měsíc
zajímavý z jiného úhlu pohledu. Malíři popadnou své skicáky,
barvičky, pastelky a tuhy. Vyhledají překrásnou krajinu a začne
vznikat umění. Vznikne obraz. Básníci se snaží zachytit
nezachytitelnou krásu přírodních úkazů slovy.
A rodí se básně …
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Kristýna Jakoubková
Obloha je šedivá
jak kožíšek myšky.
Veverky si na zimu schovávají šišky.
Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází:
„Tak tady mě máte!“
Barbora Čadová
Podzim se nám nahlásí.
Nesu chladné počasí!
Ranní mlhy, kapky deště,
chcete k tomu vítr ještě?
Namaluji listy stromům,
pak je sfouknu na zem k domům.
Udělám z nich pěkný pestrý koberec.
Dominik Adámek
Na podzim deštníky vytahujem
a holínky si nasazujem.
Musí se uklidit zahrádky
a posbírat ořechy na svátky.
Očesat hrušky, jablíčka,
ať má co zavářet babička.
Někde ještě v lesíčku
najdem pěknou bedličku.
Vítr fouká taky,
můžem pouštět draky.
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Victorie Trvalová

Podzim
Obléká si kabát z mlhy,
raduje se z kapek deště.

Zbylé listy v barvách duhy,
stromy křehnou v chladném dechu,
na pařezu sedí v mechu.

Zažertuje s vločkou sněhu,
cítí jeho chladnou něhu.

Podobné drahým kamenům
barevné listy padají,
od korun dolů ke kmenům
podzimní píseň zpívají.
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Vendula Milotová
Měsíc draků

Září, říjen, listopad,
podzimní jsou měsíce,
na pouštění draků
těšíme se velice.

Chodíme na procházku
pouštět draka na provázku.
Barevné listí na zem padá,
podzim nám nastává…
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Šimon Lejsal
Podzimní mentolky

Na podzimní deštík
využiješ deštník.
Na podzimní větr
potřebuješ svetr.
Na první mrazíky
uvař si čajíky.

Jestli nechceš být bledý,
musíš pít čaj vřelý.
Někdy místo čaje s citróny,
dej si mentolové bonbóny.
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Sabina Lehkoživová
Už chytám rýmu
Už je podzim, všichni zjistí,
na zem totiž padá listí.
Všude louže, všude bláto,
kdopak asi může za to.
Děti doma lepí draky,
venku je pouští až nad mraky.
Podzim je prima,
ale mě vždy chytne rýma.
Podzim končí, připravte si čepice,
brzy přijdou chumelenice.
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Sára Salvetová
Podzimní svetry

Začal nám podzim, všichni se těší.
Sbírání kaštanů každý teď řeší.

Vytáhneme svetry, babičky přes léto pletly.
Už to zas začíná, padá to listí.
Za chvíli zima, to jsme si jistí!

Všichni se těšíme na podzimní prázdniny.
Sbalíme kufry, svoje i sestřiny,
všichni se radují, volají hurá.
Až na to, že pak zas bude škola.
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Olga Gromesová
Diamanty
Mám přátele, co si stěžují, na neutuchající hluk v hodinách,
létající neidentifikovatelné předměty a nejapné poznámky. Nechci
naznačovat, že kolektiv mojí třídy tvoří jenom spolužáci posedlí
pravidly a suchaři.
I u nás se mihne kulička papíru či výbuch nevhodného smíchu,
trvajícího většinu vyučovací hodiny. Kdybych chtěla, určitě najdu
na každém z nich minimálně tři vlastnosti, které se mi hnusí.
Z jakého důvodu bych vás měla obtěžovat těmito nepříjemnostmi,
když vám můžu vaši náladu zlepšit?
Já mám ve třídě největšího smíška všech dob. Vtipálka, co mě
vtáhl do příběhu dne. Pozorovatele, který mě již tolikrát překvapil.
Nevýrazného človíčka, zabývajícího se pomáháním ostatním.
Osůbku, s níž si rozumím, aniž by o tom věděla. Okouzlují úsměv,
co vábí kluky okolo. Spolehlivost, bez níž bych se neobešla. Malou
studnu tajemství, ne-li drbů. Drobného hudebníka, škádlícího
známé. Klubko vtipů a nekončicích rozhovorů, kolikrát o ničem.
Magickou až zářivou krásu, smíchanou s jistotou naděje, opory,
přátelství a porozumění v jakékoli situaci, pod ještě nádhernější
skořápkou. Nakonec kouzlo souznění a nepopsatelného přátelství,
za něž bych dala ruku do ohně. A mnohem víc. Jenom se podívat.
Prokouknout tu zablácenou skořápku obalenou pozlátkem.
Odhalit diamant schovaný v každém z nás. Vidíte jej?
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Tomáš Ivánek
Dovolená na Kubě nebo v lese
A je to tu zase…dva měsíce prázdnin. Pro většinu dětí to jsou
dva měsíce, kdy se nemusí učit a nemají žádné povinnosti. Spát,
odpočívat, válet se. Žádný pevný ubíjející řád, škola, která utváří
osobnost.
Bohužel pro mne to jsou dva měsíce volna, kdy nemám co dělat
a jsem doma sám, popřípadě cestuji se svojí sestrou. Avšak někdy se
promění prázdniny na vskutku zajímavé dny.
To je tehdy, když má maminka volno. V té chvíli jsme
pohromadě všichni a můžeme konečně vyrazit na rodinnou
dovolenou. Najednou je mi úplně jedno, kam jedeme. Důležité je, že
jsme spolu. Tento rok jsme vyrazili na chatu do Jeseníků, kde sestra
zároveň s přítelem vlastní dům a menší farmu. Bylo to pět
neskutečných dní, kdy jsme projeli Jeseníky. Zavítali jsme do polské
Nisy. Řeknete si, Polsko? My jsme si to pěkně užili u velkých
vodopádů a koupali se v krásném jezeře.
Procestoval jsem a viděl již spoustu míst světa, ale stále jsou pro
mě nejmilejší dovolené v kruhu rodiny. Trávím chvíle volna s přáteli
mých rodičů. Byl jsem v Itálii, Řecku, Egyptě, Tunisku, na Mallorce.
Ale byl jsem tam vlastně sám. Je úplně jedno, jedete-li na dovolenou
třeba na Kubu nebo jen do nedalekých lesů. Hlavní je to, že trávíte
čas s blízkými lidmi.
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Vendula Milotová
Milota z Milotic

Letošní prázdniny byly plné neobyčejných zážitků. Vykoupala
jsem se v Máchově jezeře. Navštívila jsem babičku a dědu na
venkově a strávila pěkné chvíle se sestrou na táboře.
A
co teprve prázdninové putování na jižní Moravu do Milotic?
Nachází se zde krásný zámek. Společný rodinný výlet jsme
podnikli, protože moje příjmení je podobné názvu města.
Byl krásný slunečný den. Obloha zářila, jako by ji malíř
vymaloval.
Jedním z důvodů naší návštěvy zámku byla možnost zapůjčení
zámeckého oblečení a šatů z 19. století. Tuto možnost jsme využili.
Já jsem si vybrala růžové šaty a moje sestra fialové. Naši rodiče
oblékli kostýmy pro pár. Proměnili se v pana hraběte a paní
hraběnku.
Procházeli jsme se okolo zámku a odpočívali v zámeckém
parku. Po celou dobu jsme pořizovali mnoho fotografií. Jedna
kolemjdoucí zvolala směrem k tatínkovi: „Á, pan hrabě!“ A tatínek
s úsměvem odvětil: „Ano, pan hrabě Milota z Milotic s hraběnkou a
princeznami. “Ve starodávném oblečení jsme se cítili jako vznešená
rodina. Škoda, že hraběcí čas uběhl jako voda. V srdci mi zůstanou
nádherné vzpomínky. Nevíte-li, kam s rodiči na výlet, vypravte se
do Milotic.
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Olga Gromesova
Pohled na svět
Celý můj vysněný první prázdninový den s přáteli se rozplynul
jako pára nad hrncem, když mi rodiče u snídaně oznámili, že
pojedeme do lesa tábořit.
Tuhle novinu bych unesla, kdyby se z výletu nevyklubalo
celých čtrnáct dní. S kyselým výrazem jsem šla zavolat mojí partě,
že na schůzku nepřijdu, protože vyrážíme s rodiči tábořit a ať mě
neshání následující dva týdny. Nebyli z toho nadšení. Během
chystání věcí a jídla, přenášení batohů do kufru auta, se rodiče
snažili mě rozveselit. Moje námitky, že jsme se měli sejít s partou,
na ně nijak nezapůsobily. Jen mě odbyli s tím, že na to mám celý
zbytek prázdnin. Na to jsem sice už neměla co říci, ale stejně jsem
nejásala radostí.
Konečně jsme vyjeli na pětihodinovou cestu, do uší jsem si
dala sluchátka, abych nemusela poslouchat veselé štěbetání mých
rodičů. Než jsem se nadála, usnula jsem díky klidné hudbě, která se
mi linula do uší. Probudila jsem se, když jsme jeli lesní cestou a
zaparkovali vedle staré škodovky.
Z auta vystoupila drobná paní a začala vytahovat batohy.
Nejspíš se chystali k nedalekému jezeru. Docela mě překvapilo,
proč jí nepomohl člověk, co seděl na předním sedadle. Viděla jsem,
že si něco mumlá. Abych pochopila počínání oné tajemné osoby,
sundala jsem si sluchátka a zaposlouchala se do monologu.
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Pán otevřel dveře auta. Básnil o lese a o všem, co bylo kolem
nás. Povídal o krásné zeleni, o slunečních paprscích a mracích
putujících po obloze. O barevnosti různorodých ptáčků, kteří zpívali
v korunách stromů nad námi. Při každém slově se pousmál, jako by
právě objevil pohádkové království, od něhož konečně našel klíč.
Usmála jsem se také a najednou jsem byla ráda, že jsem s rodiči
v krásné přírodě. S příjemným pocitem, dobrou náladou a
otevřenýma očima jsem dál pozorovala a naslouchala rozhovoru
milých starších lidí.
Ale to co jsem spatřila, mi vyrazilo dech. Ten pán byl slepý.
Najednou jsem si uvědomila výjimečnost toho okamžiku a
rozplakala jsem se. Lítostí i radostí. Byla jsem šťastná, že mám tu
možnost vidět všechny krásy kolem sebe. Po zbytek dovolené jsem
už neremcala a užívala si každičkou chvíli s rodiči. Přála bych
všem, aby prožili takovou chvíli.
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Sára Salvetová
Vůně prázdnin
Zazvonil poslední zvonek, všichni vyběhli ven.
Začaly prázdniny, no není to sen?
Venku je teplo, květy tak voní.
Už ani nevím, jak bylo v loni?
Aktovku odhodím daleko od sebe,
prázdniny dalo mi snad samo nebe!
Skočit hned do vody,
nehledat důvody!
Navštívit rodinu
nejen na hodinu!
Všechny zážitky vydrží navždy.
Těší se každý!
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Jan Vacula
Budoucnost
Nemyslím si, že budoucnost pro nás bude moc dobrá. Přibude válek
a nemocí. Nastane nedostatek jídla, vody a prostoru. Vzhledem
k těmto problémům budou státy válčit, pomocí dronů, robotů a
ničivých bomb. Kvůli tomu bude Země zamořena, zničena a bude
téměř neobyvatelná.
Ale vždy, když lidé stojí nad propastí, změní se. Vzhledem k těmto
událostem budeme donuceni zachránit vše, co zbylo, a zkoumat
nové způsoby recyklace vody, nové způsoby pěstování a zpracování
plodin a hlavně cesty do vesmíru.
Založíme první kolonii na Měsíci, Marsu a nedalekých asteroidech
s důležitými surovinami. Když řeknu „průzkum vesmíru“,
představíte si velkou raketu s raketoplánem, díky ní ale můžeme
dovážet suroviny i na Zemi jako třeba vodu, kovy a možná i jídlo.
Úžasné bude, když zlepšíme technologii 3D tisku, protože pak
nebudeme potřebovat velké továrny produkující znečištění, ale
vytiskneme, co budeme potřebovat. A myslím, že budeme ve
vesmíru chovat i zvířata, ale bude to těžké.
Za pár desítek let už nebudeme stavět kolonie, ale rovnou
terraformovat celé planety a postavíme nová velká města a státy.
V daleké budoucnosti dosáhneme i cestování rychlostí světla a
postavíme velké vesmírné lodě s nadějí na osídlení nových galaxií a
nalezení nových forem života.
* Terraformace je proces pozemštění planety - změna atmosféry, teploty a přírodních podmínek, aby se co
nejvíce podobaly zemi.

117

Jan Vacula
Future
I don’t think the future will be very good. We will have more wars
and new diseases. We will need more food, water and space.
According to this, states will fight with drones, robots, destructive
bombs and many people will die. Because of these conflicts the
Earth will be toxic and almost destroyed.
But when people are on the edge of the abyss they will change.
According to this event, we will be forced to save all what remains
and to start to research new technologies, like water recycling, better
food production and travels to space.
We will build the first colony on the Moon, Mars and near asteroids
with important resources. If I say “space exploration”, you will
imagine big rockets carrying space shuttles, but we can profit from
them and bring important resources like water, metals and maybe
food to the Earth. It will be amazing when we improve 3D printers
technology, because then we we won’t need big polluting factories
and we will be able to print all what we will need. I think we will
raise animals in space too, but it will be hard.
In few decades we won’t build colonies, we will terraform planets
and space and build new big cities and states. In far future we will
be able to travel with speed of light and to build big spaceships with
hope to colonize new galaxies and find new forms of life.
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