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Zahájení nového školního roku - vítáme nový školní rok 2015 - 2016
Vážené paní učitelky, páni učitelé, zaměstnanci školy, vážení rodiče, děvčata a chlapci.
Dovolte mi, abych vás všechny přivítala u příležitosti zahájení nového školního roku.
Vítám mezi námi také váženého hosta, místostarostu města Kroměříže a poslance parlamentu ČR pana
magistra Radka Vondráčka, se kterým se za malou chvíli vydáme osobně pozdravit naše nejmenší
žáčky a jejich rodiče, pro něž je dnešní den jistě obzvláště slavnostní.
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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, přátelskými setkáními i soutěžením.

Jako každoročně do vás vkládáme svá očekávání a své naděje a věříme, že vzdělávání pro vás bude
radostí a výzvou a že každý z vás udělá všechno pro to, abychom nedopadli jako vesničané v
následujícím příběhu, bez kterého by se tradiční zahajovací proslov snad ani nemohl obejít.
„ V jedné vesnici uspořádali velkou slavnost. Vykrmené tele daroval na slavnost notář, k pití měl
každý donést láhev vína, kterou měl vyprázdnit do společného sudu. Vše bylo krásné. Hudba
hrála, všichni se náramně bavili, dokud se nezačalo podávat víno. Vyšlo najevo, že v sudu je čistá
voda
A vy už určitě víte proč? Každý si totiž myslel, že to nikdo nepozná, když do sudu jen on místo
vína naleje láhev čisté vody.
Škola je vlastně také takový sud, do kterého každý odevzdává to dobré, co vytvořil svou prací.
Jestliže ji nedělá poctivě, jestliže se snaží všemožně vyhnout svým povinnostem a spoléhá jen na
ostatní, podvede nejen druhé, ale nepřímo také i sebe. „
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Přeji všem, aby nám slavnostní nálada dnešního dne vydržela co nejdéle, a doufám, že pomyslné víno,
které budeme na konci společně stráveného školního roku ochutnávat, bude stát za to. Úspěšný školní
rok 2015/2016.
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Škola v číslech
Pro rychlý přehled použiji pár čísel. 71 pedagogů a 20 správních zaměstnanců učí a vychovává, krmí a
všemožně zabezpečuje 934 žáků. V jednotlivých ročnících máme 4 nebo 5 tříd, jejich celkový počet ve
škole je 39. Ve čtyřech učebních pavilonech mimo jiné najdete přes padesát kmenových nebo
odborných učeben, dvě tělocvičny, šest heren školní družiny a jeden školní klub.

Co se o nás říká
To na co jsme pyšní a na čem si zakládáme, se už tolik čísly vyjádřit nedá. Udělala jsem si rychlý
průzkum veřejného mínění na sociálních sítích.
Říká se o nás, že jsme přísní. Tomu nevěřte, jsme jen natolik přísní, nakolik to naše děti potřebují.

Také se o nás říká, že si dovedeme postavit děti tak zvaně „do latě“. Tomu taky nevěřte. Stejně jako
jinde staví naše děti do latě nás a my se každý den učíme, jak ten nerovný boj ustát.
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Také jsem si přečetla na facebooku, že na Slovaně už nevědí „co by“ a vychovávají namyšlené
matematiky a rozjívené sportovce. Tak tady bych se obzvlášť důrazně ohradila. Třídy s rozšířenou
výukou matematiky a tělesné výchovy jsou staré téměř jako škola sama, osvědčily se a zájem o ně trvá
a my na nich nebudeme nic měnit.
Ale teď už doopravdy. Jsme rádi, že si na naše internetové stránky můžeme dát nálepky Škola
podporující zdraví, Mezinárodní bezpečná škola, Rodiče vítáni nebo Etická škola bronzového stupně.
Jsme rádi, že se těšíme trvalému zájmu dětí a jejich rodičů a doufáme, že to tak bude i nadále.
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Jak to u nás vypadá
Jsme pyšní na naši krásnou školu, která v posledních letech prošla řadou stavebních úprav. A co je
tedy ve škole nového?
Pokračuje plánovaná rekonstrukce toalet. V průběhu roku jsme dokončili opravy hygienických
buněk obsahujících toalety pro dospělé osoby ve škole, v době prázdnin zahájíme opravy žákovských
toalet prvního pavilonu (buňka u školního klubu) včetně tzv. požární vody a příčné kanalizace,
rozvodných systémů elektřiny a obkladů
V minulém kalendářním roce se nám podařilo zajistit poslední dva vchody školy, tedy školní klub a
školní družinu kamerovými systémy.
V budoucnu nás čeká stavebně i finančně náročná rekonstrukce obložení chodeb všech pavilonů –
situace prozatím řešena místními úpravami zaměřenými na akutní problémy, řešení estetické
stránky, opravy schodů a stávajících šaten - podlahové krytiny, zábradlí, vnitřní vybavení
Podařilo se provézt údržbu a nátěr plotu kolem celého areálu školy, v době hlavních prázdnin
budou natřeny všechny šatny a zábradlí schodů na jednotlivé buňky.
Vyměnili jsme informační ceduli u vstupu do školy a rádi bychom barevně dořešili vstupní nádvoří
Na začátku prázdnin provedeme převedení vnitřního informačního systému školy na nový subjekt
poskytující technické prostředky odpovídající požadavkům současné doby, se kterým se budeme
postupně „sžívat“ a po pečlivém uvážení postupně přidávat další funkce.
Již v současné době funguje nový systém pracovních mailů na všechny pedagogické pracovníky
školy, jednotlivé adresy budou přidány do kontaktů na web stránky školy a dopsány do ŽK
Web stránky školy se rozrostly o nové informační záložky, postupně by se měla plnit zejména sekce
určená pro rodiče. Na stránky takřka každý den přibývají nové aktuality, fotografie a videa.
Již zhruba půl roku funguje stránka důvěry on line, která se nám velmi osvědčila a jejíž fungování se
budeme snažit zajistit i v době dovolených.
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Jak jsme si letos vedli
30. června 2016 si naši žáci ze školy odnesou 7 006 jedniček, 1953 dvojek, 996 trojek, 367 čtverek a
14 pětek.
Co mohou tato čísla o naší škole naznačit. Tak především to, že Slovan, který oslavil před třemi lety
40 let své existence, je stále největších základní školou ve Zlínském kraji. Pak také samozřejmě
vypovídají mnohé o výsledcích žáků.
Hodnocení školních výsledků – začnu z lepší strany - 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
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Kolik nás bude příští rok
Také díky modernímu a pěknému vybavení stále trvá zájem žáků a jejich rodičů o naši školu, který nás
velmi těší a motivuje k další práci.
Pro příští školní rok jsme opět naplnili čtyři první třídy a podařilo se nám také částečně vyrovnat
úbytek žáků způsobený odchodem žáků na osmiletá a šestiletá gymnázia, přijímáme žáky jiných škol,
letos zejména do pátého ročníku.
Počet tříd pro příští školní rok bude snížen o jednu třídu na 2. stupni (v letošním roce odchází 5
devátých tříd).
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Novinky letošního roku
Hodnocení jednotlivých aktivit jsem letos pojala jako výčet akcí, které nás v v určitém směru odlišují
od ostatních škol a prezentují naši školu navenek.
Hlavní novinkou letošního roku bylo navázání družební spolupráce s partnerskou Základní školou
Nábrežie mládeže v Nitře. Její žáci a učitelé nás navštívili v říjnu loňského roku a my jsme jim
návštěvu oplatili ve druhém červnovém týdnu. Jedná se o sportovní školu zaměřenou na hokej a
atletiku, ale také cizí jazyky, která se té naší v mnohém podobá.

12

Návštěva družební školy z Nitry – co jsme napsali do novin
Družba mezi Kroměříží a slovenskou Nitrou trvá již řadu let. Před více než dvaceti lety probíhala družba i
na úrovni základních škol. Žáci i učitelé Základní školy Slovan Kroměříž se rozhodli, že se pokusí družbu
mezi školami opět obnovit.
Ve středu 7. 10. 2015 přijelo ze Základní školy Nábrežie mládeže z Nitry 35 dětí, pro které jsme připravili
bohatý sportovní, kulturní i společenský program. Po slavnostním přivítání ve školním klubu a obědě ve
školní jídelně byla pro naše hosty připravena prohlídka dominanty našeho města – kroměřížského zámku.
Následovala komentovaná prohlídka města v dobových kostýmech pod vedením Mgr. Evžena Petříka,
zpestřená ukázkou dobových zbraní a vystoupením mistra kata. Slovenští hosté byli naším městem i jeho
historií uchváceni. Po slavnostní večeři, kterou servírovali ve školní jídelně žáci 8. A třídy, jsme se
přesunuli do hudebny školy, kde si pro naše hosty připravili žáci školního klubu skvělé vystoupení
zakončené koncertem kytarového souboru. Čtvrtek byl věnován především sportu a byl zahájen atletickým
čtyřbojem. Žáci z Nitry si poměřili síly se sportovci všech kroměřížských škol. Sportovní štěstí přálo
domácím reprezentantům, atletům a atletkám ze Slovanu se dařilo. Ti, kdo nesportovali a nefandili, šli
obdivovat krásy kroměřížské Květné zahrady. Po slavnostním rozloučení a předání si dárků odjeli naši
hosté plni dojmů na Slovensko. Jsme moc rádi, že se nám družební setkání vydařilo. Atmosféra byla
natolik přátelská, že už se nemůžeme dočkat, až se za našimi novými přáteli vypravíme do Nitry.
Plánujeme jarní turistické setkání. Chceme pokračovat v budování přátelských vztahů dvou blízkých
národů.
Žáci a učitelé ZŠ Slovan Kroměříž
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A na konci školního roku jsme se i my podívali do krásného slovenského města Nitra

Aneta Šišková, žákyně VIII.A napsala
Ve dnes 15. a 16. června jsme se vydali do ZŠ v Nitře.
Jela 8.A a 9.B, páni tělocvikáři, naše paní učitelka, paní ředitelka a paní zástupkyně.
Velice se nám tam líbilo. Poznali jsme nové kamarády a jsme za to velmi rádi. Objevili jsme nové
památky. Vybraní jedinci sportovali na hřišti, zatímco my jsme si procházeli Nitru. Počasí nám příliš
nevyšlo, hned první den nám pršelo, ale i tak si myslím, že výlet byl velmi vydařený a jsme za tuto
zkušenost všichni moc rádi.
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Na začátku dubna jsme v rámci Dne úcty ke stáří vyhlášeného městem Kroměříž přivítali ve škole
naše bývalé zaměstnance, pro něž žáci a učitelé připravili několik interaktivních dílen, občerstvení a
kulturní program. V září příštího školního roku chystáme na našich sportovištích sportovní hry
kroměřížských seniorů za účasti návštěvníků z partnerských měst.
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Velký počet návštěvníků jsme v předvánočním období ve škole uvítali i v rámci Dne otevřených
dveří a vánočního jarmarku. Letos se k nám připojily také naše paní kuchařky s barevnou a nápaditě
servírovanou ochutnávkou zdravých svačinek, která sklidila velké uznání.
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K začátku letošního školního roku se váže také zavedení nové tradice, která se doufám ujme a bude
dále rozvíjet. Jedná se o navázání užší spolupráce mezi prvňáčky a žáky osmých ročníků, která je
zahájena hned v prvních dnech školy při společných obědech ve školní jídelně a pokračuje dalšími
společnými akcemi, které připravují nejen osmáci pro své malé kamarády, ale i opačně.
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V prvních zářijových dnech žáci našich čtyř osmých tříd podpořili své nejmenší kamarády a navázali tak s
nimi spolupráci, která jim určitě vydrží po celé dva roky.
Přečtěte si, co o tom napsala Nikola Petlachová z VIII.A.

Dne 3. a 4.září žáci z třídy 8.A navštívili prvňáčky z 1.A, aby jim pomohli s obědem. Každý měl svého
prvňáčka, o kterého se pečlivě postaral ve školní jídelně. Do jídelny je žáci dovedli za ručičku a ukázali
jim, jak to všechno chodí.
Prvňáčci byli moc šikovní. Za odměnu dostali od osmáků malé dárečky. A na oplátku prvňáčci ukázali
osmákům, co všechno se již naučili.
Pro obě strany to určitě byl nezapomenutelný zážitek. I obě paní učitelky byly velmi spokojené.
Za 8.A Nikola Petlachová
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V letošním roce jsme věnovali zvýšenou pozornost podpoře výuky jazyků. Prvňáčci absolvovali
první rok dvouletého audio orálního kurzu AJ, žáci a učitelé se v rámci projektu EU, na který jsme
získali dotaci, mohli vzdělávat metodou blended learning, což je kombinace on line výukového
programu a procvičování konverzačních dovedností s lektorem.
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Díky navázané spolupráci s agenturou Jazyky online mohou naší žáci a všichni učitelé během celého
příštího školního roku využít cenově naprosto exkluzivní nabídku celoročního domácího
internetového kurzu pro studium libovolné úrovně jazyků dle své vlastní volby.
Velký zájem byl v letošním roce mezi žáky osmých a devátých tříd o intenzivní konverzační
jazykový kurz agentury Talk talk, která k nám na školu vyslala dva zahraniční lektory.
Na podporu jazykového vzdělávání je zaměřen i projektový den II. stupně Škola hrou v rámci
zářijového Evropského týdne jazyků, děti z I. stupně měly příležitost zhlédnout anglické divadlo a
žáci II. stupně se podívali tradičně do Anglie, Rakouska a Polska a letos poprvé také do Francie.
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Na Slovaně rádi cestujeme
Žáci ZŠ Slovan velmi rádi cestují po Evropě, letos na podzim si za cíl své cesty vybrali Paříž.
Přečtěte si, co o své cestě napsali:
Druhý říjnový týden v pondělí dopoledne jsme se vypravili na školní zájezd do Paříže. Přežili jsme ve
zdraví den i noc v autobuse, aby nás ráno přivítala deštivá Paříž v době dopravní špičky. Všichni jsme
se shodli na tom, že v Paříži bychom opravdu nikdy řídit nechtěli. Naštěstí se počasí umoudřilo, takže
výhled z Eiffelovy věže byl naprosto okouzlující ať už z druhého či třetího patra.
První den na nás čekal maraton po městě na řece Seině… zhlédli jsme mnoho památek, budov,
náměstí i mostů. Za všechny jmenujme aspoň některé: Tuilerijské zahrady, kde jsme si odpočinuli u
rybníčku na slunci, most Alexandra III., třídu Champs Elysée včetně Vítězného oblouku i Muzeum
parfémů Fragonard. Večer jsme se ubytovali na dvě noci v Hotelu F1 na pařížském předměstí.
Druhý den po snídani jsme navštívili čtvrť La Défense, které se přezdívá pařížský Manhatten. Je to
moderní čtvrť plná obchodů a kanceláří. Odtud vedly naše kroky do umělecké čtvrti Montmartre s
návštěvou baziliky Sacré Coeur a nákupem suvenýrů v úchvatných obchůdcích. Poté jsme se přesunuli
do Latinské čtvrti, navštívili chrám Notre-Dame, nakrmili z ruky velmi ochočené holuby a vypravili se
k Louvru a její skleněné pyramidě. Odtud jsme se vydali podél nábřeží Seiny k přístavišti, abychom
absolvovali hodinovou plavbu lodí po řece a mohli se podívat na celou řadu pamětihodností z jiného
úhlu. Vyzkoušeli jsme si ozvěnu pod pařížskými mosty. Plavbu jsme si užili i navzdory zatažené
obloze a silnému větru. Tím náš druhý den v Paříži skončil.
Třetí den nás čekala návštěva Disneylandu, na kterou se mnozí z nás těšili nejvíce. Užili jsme si v
zábavním parku celou řadu atrakcí i adrenalinu nejen na horských dráhách a prokázali jsme i
vzájemnou solidaritu při nedorozumění se vstupenkami. Ve večerních hodinách jsme se vypravili na
zpáteční cestu domů, během které jsme odevzdali vypracovaný kvíz o Paříži, a ti nejlepší z nás byli
odměněni. Celou dobu nás provázel příjemný a pohodový průvodce Patrik, který znal pařížské reálie,
protože jako chlapec trávil ve Francii každé prázdniny. A nás, kteří se učíme francouzský jazyk,
ohromil svou bezvadnou francouzštinou.
V pátek po poledni náš zájezd skončil. Užili jsme si spoustu legrace, dozvěděli se mnoho nových
informací a odnesli spoustu krásných vzpomínek.
Našim „francouzským“ paním učitelkám dalo jistě spoustu práce zájezd připravit, ale určitě se to
vyplatilo.
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V souladu s prioritami současného základního školství jsme zaměřili svoji pozornost také na rozvoj a
podporu technického vzdělávání. V rámci tzv. šablony 57 rozvojového programu vzdělání pro
konkurenceschopnost se nám podařilo získat prostředky na kompletní nové vybavení školní dílny.

Žáci 9. ročníku si mohli vyzkoušet práci v dílnách střední školy COPT v rámci společného projektu
Návrat k řemeslům. Navázali jsme také perspektivní spolupráci s Chropyňskou strojírnou, kde se naši
žáci mohli podívat přímo do provozu moderního podniku.
Velkou pozornost jsme v letošním roce věnovali také volbě povolání. Všichni žáci osmého a devátého
ročníku absolvovali program Úřadu práce 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.
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 prvního stupně jízdy
zručnosti na kolech nebo koloběžkách připravené společností Besip.
Opět se nám podařilo uskutečnit 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.
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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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Projektový den 8. a 1. ročníků – Bezpečná cesta do školy
Dne 22.4. se naše třída 8. A spolu s ostatními osmičkami účastnila se celodenního projektového dne v
rámci projektu Bezpečná škola Slovan.
První 2 hodiny jsme si vyslechli poučnou besedu o drogách a vlastně o životě jako takovém s panem
Romanem Povalou, která mnohé z nás chytila za srdce.
Po přednášce jsme se odebrali do 1. A, kde jsme se s dětmi bavili o tématech bezpečnosti, např.: kde si
hrát, jak jezdit na kole, jaké nosit chrániče… Děti byly velmi šikovné. Za odměnu si od nás odnesli
různé hračky, bonbóny nebo papírové panáčky s chrániči.
Poté jsme si šli vyzkoušet jízdu autem, ze které mnozí z nás měli nervy nadranc, ale pan učitel nám
pomáhal natolik, že jsme se nakonec neměli čeho bát.
Celý projektový den dopadl skvěle a myslím, že jsme se všichni bavili i poučili.
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Na prevenci sociálně patologických jevů byly zaměřeny besedy Kouření tvá volba v 5. ročníku,
Rizikové chování mládeže pro 9. ročník, Čas proměn určený dospívajícím chlapcům a dívkám 6.
ročníku a mnohé další.

Žáci III.B se seznamují s prací policistů.
V úterý 1. března jsme navštívili pracoviště Policie ČR v Kroměříži na ulici Březinova. Objektem nás
provedla paní Mgr. Simona Kyšnerová.
Prohlédli jsme si celu předběžného zadržení či policejní auto. Dozvěděli jsme se, jak se nazývají
jednotlivé policejní útvary a k čemu slouží, k čemu se cvičí a využívají policejní psi či koně a jakou
techniku policie využívá. Nakonec jsme si nechali nasadit pouta a sejmout otisky prstů. Paní
Kyšnerová nás pozvala na akci Den s policií, která se koná v sobotu 18. června na Velkém náměstí v
Kroměříži.
Zpět jsme se vraceli plni zážitků, díky kterým by se někteří z nás chtěli stát v budoucnu policisty.
Musíme se ještě ale hodně učit, protože policista musí mít minimálně maturitu.
Žáci 3.B s paní učitelkou Olgou Haráskovou
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Také v rámci celoškolního projektu Zdravá škola proběhla řada tradičních i nových aktivit, jako jarní
Týden zdraví a bezpečí, program Zdravá pětka zaměřený na správné stravování.
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Jako každý rok i letos jsme si užili Týden zdraví formou zdravých svačinek, které si naši žáci
připravovali v rámci výuky pracovní výchovy. Nechystali svačinky jen sobě, ale nabízeli je k
ochutnání i svým spolužákům. Nabídka byla zajímavá i chutná neboť se po ní jen zaprášilo
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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, a
celá škola se účastnila programu na podporu třídění odpadu s názvem Tonda obal.
Do plánu práce školy již tradičně patří další ekologicky motivované akce: sběr kaštanů k léčivým
účelům, sběr starého papíru
Aprílová škola ve III.C
Aspoň jednou stát před tabulí a nebýt tím, kdo je zkoušený ... Alespoň jedenkrát klást otázky a
nemuset je zodpovědět ... Moci někdy vyvolat svou paní učitelku ... Že je to jen sen? Jen nesplněné
přání? Kdepak! To je apríl!
V pátek 1.4.2016 se tato přání stala ve třídě 3.C skutečností. Do třídy přibyla nová žákyně Martička a
s ní mnoho mladých pedagogů. V projektovém dni "Aprílová škola" si děti vyzkoušely, jaký je to
pocit stát před tabulí, vyvolávat své kamarády i paní učitelku, zodpovídat zvídavé dotazy, opravovat
zadané úkoly, vymýšlet činnosti tak, aby se nikdo nenudil, prostě učit.
Svou nezkušenost nahradili malí učitelé nadšením, pílí a pečlivostí, s jakou si pro ostatní připravili
pracovní listy, obrázkové odměny a dokonce i originální třídní knihu.
Atmosféra plná smíchu, legrace a veselí určitě dělala čest prvnímu dubnovému dni, i když se mnohdy
mladí vyučující zapotili ve snaze udržet pozornost a plné zaujetí všech zúčastněných.
Zkrátka : AŤ ŽIJE APRÍL!
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Jako každoročně žila škola sportem.
V zimních měsících se uskutečnily dva LVK – lyžařský a snowboardový pro žáky 7. ročníku
v areálu Čenkovice a Kurz běžky pro žáky sportovní 8. a 9. třídy na Pradědu, v květnu žáci 9. ročníku
absolvovali turistický kurz ve Slovenském ráji.

Přečtěte si, co napsaly žákyně VIII.B Karolína Machová a Simona Miklíková o letošním ročníku:
Každý den jsme měli dvoufázový trénink. Dopoledne se učila technika a odpoledne se jezdilo na
menší výlety: na Praděd nebo také na Švýcárnu. Předposlední den jsme se vypravili na celodenní
výlet, který měl 27 kilometrů. Tato 27 kilometrová túra směřovala na Červenohorské sedlo. Všichni
jsme přeřili ve zdraví a s nesmírnou radostí jsme se vrátili do svých hotelových pokojů. Někteří z nás
šli po náročném dnu relaxovat v hotelového wellness. Kurz jsme si velmi užili. Děkujeme všem
učitelům, co to tam s námi přežili, za to, že nás naučili základům běžkařského sportu.
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V zimních měsících se mohli žáci I. i II. stupně zdokonalit v bruslení, během celého roku probíhal
základní plavecký výcvik žáků 3. ročníku.
V závěru školního roku vyvrcholila sportovní soutěžní sezóna účastí našich žáků v řadě krajských
soutěží. Velmi úspěšní jsme byli v atletických soutěžích Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj nebo
OVOV.

Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Ve dnech 10. - 12.9 2015 se vybraní žáci z devátých a osmých ročníků zúčastnili republikového finále
v soutěži „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Přečtěte si článek, který napsala jedna ze
soutěžících Adéla Nábělková ze třídy IX.A.
Ve dnech 10. - 12.9 2015 se vybraní žáci z devátých a osmých ročníků zúčastnili republikového
finále v soutěži „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Skupina osmi žáků pod vedením paní
učitelky Liplové odjela ve čtvrtek ráno do Prahy kde se soutěž konala. Hned po příjezdu se žáci
ubytovali na kolej v pražských Dejvicích a po té šli se prohlédnout historickou Praze. Navštívili
Pražský Hrad, Staroměstské náměstí s Pražským Orlojem, Karlův Most a Václavské Náměstí. Po
návratu z procházky se odebrali do vysokoškolské menzy, na nachystanou večeři. Po večeři
následoval nácvik slavnostního nástupu na atletickém stadionu Juliska.
V pátek 11.9. hned po snídani jsme odešli na hřiště kde bylo už slavnostní zahájení,které pronesla
olympionička Věra Čáslavská. Pár slov řekli také zakladatelé OVOV Roman Šebrle s Robertem
Změlíkem. Pak mohl začít první soutěžní den. Páteční disciplíny byly: běh na 60 metrů, skok do
písku, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo a shyby. Ale v sobotu, v den odjezdu se také
závodilo. Mezi sobotní disciplíny se řadily kliky, sedy lehy, hod míčkem, trojskok a běh na jeden
kilometr. Po dokončení všech disciplín, proběhlo slav-nostní vyhlášení vítězů a předání cen pro
vítěze, které proběhlo za účasti olympioniků Šárky Kašpárkové a Roberta Změlíka.
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Žáci ze základní školy Slovan se umístili na pěkném 21.místě z celkového počtu 40-ti družstev.
V rámci obou soutěžních dnů, jsme měli všichni možnost se osobně setkat i s dalšími olympioniky,
například s Taťánou Kocembovou, která byla patronkou našeho družstva.
Adéla Nábělková, 9.A
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Zabodovali jsme také ve volejbale, basketbale, přespolním běhu a florbale.
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Největším sportovním úspěchem pak bylo 2. místo v republikové kvalifikaci v minifotbale chlapců a
3. místo v republikové kvalifikaci v basketbale dívek.
Naši žáci se osvědčili jako organizátoři a rozhodčí řady sportovních soutěží, úspěšně probíhala
spolupráce s SK Hanáckou Slávií Kroměříž.
V úterý 21. 6. 2016 se výběr žáků třetích tříd účastnil turnaje ve vybíjené O hanácký koláč
Čekalo na ně 5 soupeřů, kteří se nemínili vzdát bez boje. Během zápasů byly vidět strhující souboje,
rychlé přihrávky, nemilosrdné trestání chyb v podobě vybití. Kluci se i v zápalu hry snažili brát ohled
na dívčí část týmů, a za to jim patří velké poděkování. Naši žáci vyhráli všechny zápasy a mohli
oslavovat první místo. Čekala na ně zasloužená sladká odměna – hanácký koláč. Tým bojoval v
sestavě: Bednář Nicolas, Bláha Jakub, Difko Antonín, Dočkal Marek, Ďurkáč Dominik, Formanová
Sofie, Kopp Ondřej, Nádeníček Václav, Ošmera Adam (kapitán), Sedlák David, Švajda Marek,
Ulman Samuel, Zapletalová Laura
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Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění na Rusavě a v areálu
Sokolovna Roštín, třída VI.D se vydala s paní učitelkou třídní na čtyřdenní stmelovací pobyt do
Liberce.
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Seznamovací soustředění šestých tříd
9. září 2015 jsme se vydali na třídenní seznamovací kurz na Rusavu. Zažili jsme spoustu zážitků,
seznamovacích soutěží. Užili jsme si lesa, vody, zvířátek. Plnili jsme zeměpisné úkoly s buzolou,
předváděli scénky, stavěli domečky z přírodnin, závodili v diktátech v českém a anglickém
jazyce. Hráli jsme vybíjenou, přetahovali se lanem. A báli jsme se kostlivce na večerní stezce
odvahy. Prožili jsme báječné tři dny plné smíchu, radosti a zábavy.
Žáci Slovanu 6. A + 6. C a paní učitelky
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První a druhé třídy absolvovaly týdenní školy v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a na Roštíně,
paní učitelky II.B a II.D připravily pro děti letošní novinku…příměstskou školu v přírodě.

Malí piráti z I.B a III.D na škole v přírodě
Dne 23. 5. 2016 začala pirátská výprava pro 49 pirátů z 1. B a 3. D. Rozhodli jsme se, že zakotvíme na
ostrově Roštín.
Během osídlování a drancování ostrova na nás čekaly nejrůznější úkoly a nástrahy. Museli jsme prokázat
svoji všestrannost – sportovní, výtvarnou a hudební. Vytvořili jsme si vlajky, složili pokřiky a na
dobrodružné výpravy (někdy i noční) vyráželi za zpěvu pirátské hymny. Během celé výpravy jsme museli
táhnout za jeden provaz, starší se snažili pomáhat mladším. Na závěr na nás samozřejmě čekal poklad a
setkání s hlavním korzárem. Celá výprava se obešla bez úrazů, objevily se jen drobné šrámy. Ale každá
plavba má svůj cíl – a naším hlavním cílem byl bezpečný návrat. A to se nakonec podařilo. V pátek 27. 5.
jsme se vylodili v domovském přístavu přímo do náruče našich nedočkavých rodičů.
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Žáci naší školy se ve velkém počtu účastnili vědomostních a dovednostních soutěží (Matematický
Klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, zeměpise, dějepise a
další). Z významných umístění bych zmínila především 2. místo v krajském kole Zeměpisné
olympiády.

V dovednostní Soutěži mladých odborníků obsadili naši žáci 1. a 3. místo, 2. místo jsme si odnesli i z
Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Naše škola každoročně hostí mladé fyziky v rámci Okresní fyzikální soutěže.
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Hravá věda

Výukový program Hravá věda pro třeťáky
V úterý 6. října 2015 proběhl ve třetích třídách výukový program "Hravá věda".
Mgr.Radek Chajda, autor mnoha populárně naučných knih pro děti a spolutvůrce soutěžního
televizního pořadu Úžasný svět techniky, dětem poutavou formou ukazoval zajímavé pokusy, při
nichž děti zapojily své smysly i fantazii. Bez složitých aparatur a přístrojů, jen s využitím běžných
věcí z domácnosti, jim předvedl pár experimentů. Svou zručnost si ověřily při výrobě vlastního padáku
pro plyšáka. Děti byly velmi nadšené a všichni věříme, že toto setkání nebylo poslední.
Mgr.Marta Šustková
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Fotosoutěž „Ulov živočicha“ s mottem „Jaro v přírodě místo u PC“ proběhla v dubnu letošního
školního roku ve vybraných šestých a sedmých třídách.
Ve fotosoutěži se objevilo a na chodbě II. pavilonu ZŠ Slovan bylo vystaveno 29 foto úlovků.
První místo ulovila Alena Dudíková, 7.C s hlemýžděm, druhý byl Adam Košárek ze 6.A s křečkem,
třetí Kristýna Jiříčková ze 6.A s ještěrkou.

Všem soutěžícím patří poděkování za čas strávený lovem v přírodě.
Ve školním roce 2016/17 plánujeme fotosoutěž „Ulov živočicha“ s mottem „ Podzim v přírodě místo u
PC“.
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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.
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Téměř všichni žáci prvního stupně se vypravili do Městského divadla Zlín, 6. a 8. ročník navštívil
Zlínskou filharmonii.
Návštěva Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Naše škola se v tomto školním roce již potřetí vydala za hudbou Filharmonie Bohuslava Martinů do
Zlína. Všechny tyto koncerty pro školy se konají v překrásném Kongresovém centru, které je laděno
do fialové barvy a u stropu poletují bílí motýliJ Název letošního představení zněl „ Sny a vášně
romantismu“. Kongresové centrum bylo téměř zaplněné. Byl tam velký orchestr, který dirigoval pan
Miloš Machek. Pan dirigent měl krásný žlutý frak a vždycky nám o každé skladbě či skladateli
pověděl nějakou zajímavost. Součástí koncertu byla i projekce fotografií na plátně, abychom si lépe
představili, o čem skladby jsou. Na koncertě zazněly např. skladby od Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany, Petra Iljiče Čajkovského nebo třeba známá předehra z Carmen od Georgese Bizeta. Koncert
se nám všem líbil a zanechal v nás hluboký zážitek.
Návštěva III.C v Rádiu Kroměříž
Exkurze do Rádia Kroměříž
Ve čtvrtek 11. února 2016 žáci třídy 3. C navštívili studio Radia Kroměříž. S radostí využili nabídku
maminky své spolužačky Barborky Pluhařové a prohlédli si prostory, které by běžně neviděli. Radioví
moderátoři Leoš Slaměna a Miroslav Karásek je seznámili se svou atraktivní prací a umožnili jim
alespoň trošku nahlédnout pod pokličku moderátorské kuchyně. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely
rozhovor v přímém přenosu a ověřily si, že tato práce, ačkoliv se zdá velmi zábavná, je i hodně
náročná. Možná právě mezi nimi najdeme příštího moderátora nebo moderátorku.
Exkurze se všem velmi líbila a potvrdila přátelské spojení mezi rodiči a naší školou.
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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 jako je například Kroměřížsko-slovanská superstar.

KROMĚŘÍŽSKO-SLOVANSKÁ SUPERSTAR
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se Kroměříž rozezvučela zpěvem populárních písní. Konala se totiž
"KROMĚŘÍŽSKO-SLOVANSKÁ SUPERSTAR“ - soutěž pořádána již šestým rokem Základní
školou Slovan ve spolupráci s SZUŠ D-Music.
Jedná se o pěveckou soutěž, kde si spousta mladých lidí poprvé zazpívá na mikrofon v doprovodu
instrumentálních nahrávek. Někteří jsou dokonce tak nadaní, že jsou schopni vlastního doprovodu na
hudební nástroj.
Ve čtyřech vypisovaných kategoriích se zúčastnilo téměř 30 soutěžících. Repertoár písniček, které si
zpěváci sami vybrali, byl různorodý. Zaznívaly songy české, slovenské a nechyběly ani anglické písně.
Všem soutěžícím patří obdiv za projevenou odvahu, protože každý z nich podal velmi pěkný výkon.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali za 5. a 6. třídu Veronika Handlová s českou interpretací písně
"Hallelujah" a Michaela Suchá s písní Happy together, za 7. a 8. třídu Nikol Nováková s písní Šípková
Růženka a v nejstaší kategorii 9. tříd zvítězila Alexandra Herzánová s písní Your Song. Myslím, že za
všechny nadšené diváky mohu říci, že jsme prožili velmi příjemné dopoledne a už nyní se těšíme na
další ročník této soutěže.
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Z dalších kulturních akcí bych připomněla například Anglické divadlo pro 3. – 5. ročník,
komponovaný taneční pořad Dance show, koncert sboru Gymnázia Kroměříž, koncert kroměřížských
konzervatoristů, filmové představení Nikolas Winton Síla lidskosti a další.
Velmi úspěšně se v letošním roce rozvíjela oboustranná spolupráce se Střední pedagogickou školou.
Řada jejich studentek si plnila praxi v odděleních naší školní družiny, v prostorách jejich školy
absolvovali naši mladší žáci tělovýchovný program Airtrack. Žáci II. stupně pak navštívili představení
Poema a program s tematikou hendikepovaných spoluobčanů Kroměříž bez hranic. Školní družina se
zúčastnila vyhlášení soutěže amatérských animovaných snímků Animág 2016.

Během celého roku vycházely školní časopisy Žáček a Slovanoviny, které si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy v sekci práce žáků. V letošním roce poprvé vyšel také 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 skanzenu
v Modré
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ale také na fakultu mineralogie VUT Brno, do jaderné elektrárny Dukovany nebo do kroměřížského
archivu, či Kovozoo
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V rámci výtvarné soutěže Hravý architekt se žáci 4. ročníku podívali do Prahy, kde byly vystaveny
jejich kresby a prezentována turistická destinace Kroměříž.

IV.A v Praze s projektem Hravý architekt
Žáci IV. a se zúčastnili výtvarného projektu Hravý architekt. Přečtěte si článek paní učitelky Lenky
Klechové a prohlédněte si fotografiie z návštěvy Prahy.
Dne 15. 9. 2015 se žáci IV. A třídy zúčastnili zájezdu do Prahy. V minulém školním roce se zapojili
do mezinárodního výtvarně- architektonického projektu „Hravý architekt“ pro děti základních škol,
který byl součástí festivalu Architecture Week Prague.
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V ranních hodinách jsme vyjeli vlakem do Hulína, poté nás Zlínský expres dopravil na pražské Hlavní
nádraží. Metrem jsme se přemístili na stanici Malostranská a odtud jsme se pěšky vydali na Pražský
hrad. Po krátkém přivítání v Jiřském klášteře si děti mohly prohlédnout spolu s panem architektem
Zdeňkem Lukešem okolí Pražského hradu, potom nás pan architekt Petr Chotěbor zavedl k Chrámu
sv. Víta, a řekl nám o něm několik zajímavostí. Samozřejmě jsme si tuto unikátní stavbu mohli
prohlédnout také zevnitř. Po krátkém odpočinku jsme s panem architektem Miroslavem Řepou zhlédli
výstavu věnovanou krajům České republiky, jejich významným stavbám a také zajímavým stavbám po
celém světě. „Třešničkou na dortu“ byla pro děti výstava vlastních obrázků v Rožmberském paláci,
které kreslily v hodinách výtvarné výchovy. S panem architektem jsme se rozloučili písničkou a
poděkovali mu za velmi pěkné povídání, které doplnil humorem sobě vlastním.
Na závěr našeho putování jsme zavítali do ateliéru, kde pro děti začala skutečná tvorba, ve které
využily svou kreativitu a nápady, spolupracovaly na stavbě obřího domu z kartonových krabic,
modelovaly, kreslily plány, stavěly si z dřevěných kostek.
Příjemně strávený čas velmi rychle utekl a my jsme odjížděli zpět do Kroměříže. Cesta tam i zpět
proběhla bez problémů, odměnou pro děti bylo opětovné setkání s rodiči na vlakovém nádraží.
Děkujeme vedení školy za to, že nám umožnilo zúčastnit se této akce, která byla pro děti silným
zážitkem a možností setkat se s mnoha pozoruhodnými lidmi.
Třídní učitelka Mgr. L. Klechová
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Velmi oblíbené jsou mezi žáky II. stupně zeměpisné pořady v Kině Nadsklepí. V letošním roce to
byly pořady Peru a Afrika – kolébka lidstva.
Výuku fyziky doplnil tzv. Energy truck společnosti EON, který přivezl svoji expozici až na nádvoří
školy, přímo v našich prostorách byly instalovány dvě astronomicky zaměřené expozice hvězdárny
Valašské Meziříčí.
V letošním roce nás opět navštívili zaměstnanci Záchranné stanice pro exotická zvířata
z Pelhřimova a přivezli s sebou řadu známých, ale hlavně neznámých zvířat.
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Součástí školního života jsou i netradiční školní dny. Kromě již výše jmenovaných proběhlo i
několik dalších.
V předvánočním období proběhly projektové dny zaměřené na zkvalitnění školního a třídního
klima, v letošním roce s tématem Úspěch pro každého. K tomuto období patří již tradičně také
Andělská pošta a vánoční jarmark.
PROJEKTOVÝ DEN - ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO
Každé dítě potřebuje úspěch. A nejen dítě! O nás dospělých to platí stejně tak! Je to zlaté pedagogické
pravidlo, psychoterapeutická zásada a psychologická poučka
22. prosince 2015 se na naší škole konal projektový den pro žáky prvního stupně s názvem Úspěch pro
každého. Úkolem pedagogů bylo nalézt pro každé dítě nějaký okruh zájmů a činností, v nichž by děti
zažily úspěch.
Každý žák měl možnost užít si svůj úspěch při plnění nejrůznějších úkolů, hádanek a kvízů. Všichni
prokázali notnou dávku šikovnosti a zručnosti při skládání tangramů a důvtip při tvůrčím psaní. Svůj
talent prokázali při pohybových a uměleckých aktivitách (tanci, zpěvu, hře na hudební nástroj i hraní
pohádek). Každý se alespoň na chvíli stal nejlepším v některé z velkého množství činností her a
aktivit.
Projektový den se dětem líbil. Všichni pracovali aktivně a s chutí.
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Žáci 9. ročníků se i v letošním roce osvědčili jako organizátoři branně sportovního dne pro I. i II.
stupeň.
Vybraní žáci 9. ročníku i letos několikrát navštívili Střední veterinární školu, aby se v jejich
laboratořích zdokonalili v chemii a přírodopise.
Všichni žáci 9. ročníků v rámci své závěrečné práce projektu Bezpečná škola navštívili třeťáky
s připraveným preventivním programem.
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.
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Jak jsme zaútočili na Holešovskou regatu
Onoho slavného dne se uskutečnila nevídaná ofenzíva zvláštních bojových vozidel. Fotograf zastihl
proud útočících vojsk při překonávání vodní překážky v zahradě holešovského zámku. V čele drtivého
klínu se řítilo vozidlo SLOVANSKÝ TANKOBIJEC! Úžasný to pohled!
Autor ofenzívy: generál major Petr Krejča Žukov;
hlavní konstruktéři: majoři Jája Zrcátko a Drtič Drozdowskij
členové tankového závodu TraktorUral:
pojezdové ústrojí a torzní tyče – desátník Martin Malík
korba – poručík Richard Fochr a podpraporčík Jakub Šrámek
tanková věž – desátníci Lukáš Doležal a Adam Kadlčík
velkorážný kanón – praporčík Viki Hourová
kamufláž – praporčík Saša Herzánová
Doprovodná píseň – NA POLI TANKY GRACHOTALI – sbor
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Školní družina, školní klub
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. V středisku volného času Šipka pak děti
navštěvovaly kroužky Mladý strážník, Keramika a Ekohrádky.
Děti chodili plavat, bruslit, navštěvovali dopravní hřiště, filmová představení, chodili na vycházky do
přírody a do Podzámecké a Květné zahrady, sportovali a porovnávali své síly a dovednosti v řadě
vědomostních i obratnostních soutěží.
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 Talent 2016, Miss družinka
nebo Prima kluk.
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Na mimoškolní činnost žáků starších se zaměřuje školní klub.
V letošním roce jsme požádali o navýšení kapacity školního klubu na 115 dětí.
S výsledky řady literárně, hudebně a výtvarně zaměřených kroužků se na konci roku mohli seznámit
nejen naši žáci, ale i rodiče.
Školní klub nás reprezentoval na celé řadě akcí pořádaných našimi partnerskými organizacemi,
recitátoři, hudebníci, divadelníci a loutkaři účinkovali v 18-ti veřejných vystoupeních.
Divadelní soubor nastudoval originální pásma pohádek, loutkové divadlo. Mladí hudebníci nás
potěšili kytarovými koncerty.
Paní vychovatelka ve školním klubu se také podílela na přípravě našich velmi úspěšných žáků
v literárně – dramatických soutěžích, ale také podávala pomocnou ruku žáčkům, kteří si nevědí rady
s učením.
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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, ples žáků 9. ročníků nebo
slavnostní rozloučení s našimi absolventy.

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.

65

Že se nezadržitelně blíží konec školního roku poznáme u nás na Slovaně podle toho, že se žáci 9. tříd
změní v pohledné mladé pány s motýlky a kravatami a nádherné slečny ve společenských šatech.
Závěrečný ples a také závěrečné rozloučení s našimi absolventy je skutečnou přehlídkou elegance a
galantního chování.

66

O jeho důstojný a slavnostní průběh se letos opět postarala paní učitelka
Hajdinová…..
30. červen je každý rok významným dnem pro všechny, kteří končí základní školu a ze světa zábavy a
her se vydávají do neznámých končin dospělého světa. Tak se i tato naše družina za krátký čas rozejde
za svými sny a cíli.
Jsme zde proto, abychom se pokochali pohledem na naše chrabré bojovníky a sličné krásky a tak
trochu provedli rekapitulaci jejich pobytu na naší vzdělávací půdě.
Ano, je to tak, přátelé.
Jste skuteční bojovníci, protože jste třeba vyhráli boj se zákeřnou ABECEDOU a někteří jste se ji i
celou naučili psát. Ovšem podpásovky jako písmeno F nebo Q vás občas dostaly na kolena.
Nájezdy VYJMENOVANÝCH SLOV vás drtily celých devět let a většina z vás by asi v referendu
hlasovala za zrušení jednoho i - je jedno, kterého, hlavně ať je jen jedno.
Zákopová válka NÁSOBILKY taky slušně kosila vaše řady. Ale s KALKULIHO PŘÍSTROJEM na
lavici, pod lavicí, v mobilu, prostě v dosahu jste kvalitně útoky odráželi.
A bylo hůř. Přišly útočné zbraně těžkého kalibru. Přesto nikoho z vás neporazila ta lítá saň CHEMIE,
co na vás chrlila kvanta prvků a sloučenin, přemohli jste i dračici MATEMATIKU s jejími vzorci a
závorkami a ďáblice FYZIKA s optickými paprsky a elektrickými obvody si ani neškrtla.
Někteří však měli namále a téměř podlehli nájezdníkům z cizích zemí, anglických a zvláště
německých. Tvrdě jste odráželi náboje zvané slovíčka, aby vás probůh něco nezasáhlo, a před
mluvnickou rojnicí jste prchali a mizeli rychlostí blesku. Ale střela FIRST trefila přesně.
A což teprve když se objevili tři útočníci - DĚJEPIS, ZEMĚPIS A PŘÍRODOPIS. To byly boje, až z
toho slepé mapy zíraly jak jojo, letopočty se zakódovaly do šifry Mistra Leonarda a neživé organismy
obživly.
Vcelku snadno jste zdolali barikády zvané VÝCHOVY a vybojovali třeba vítězství nad bílým
papírem. Také občasné brumendo znělo z hudebny tak hrozivě, že by se i husité lekli. Ale na druhou
stranu jste byli zaskočeni záludností motyky a rýče, že bez vás nehnou ani prstem. Ovšem
nejriskantnější pro vás byl pohyb na polích tělocvičných, proto jste se často uchylovali do lazaretů, k
felčarům, abyste snad neuhynuli na mor a choleru…
Ale tím váš příběh zdaleka nekončí. Své další urputné boje však budete svádět na jiných bojištích, svá
vítězství si užijete v jiných prostorách a poučení z proher si ponesete do jiných časů.
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Z proslovu ředitelky……
Vážené dámy a pánové, milí žáci, dnes už mohu říct naši absolventi.
Bude to trvat už jen pár minut 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 diskutujících nad vašimi vystavenými tably, je
to signál, že konec roku je takřka nadosah. I pro nás učitele je těžké se u nich pokaždé nezastavit,
protože jsou vždy stejně originální jako vy sami.
9. A stoupala do výšin a létala v oblacích, celé roky se snažila pozměnit rozhodnutí své paní učitelky
třídní a musím říct, že se jim to s většími či menšími úspěchy na obou stranách dařilo vymanévrovat
pěkně po větru.

Celým školním životem letošní sportovky se proplétal bojovný duch pana učitele třídního. Válčili jste
vždycky statečně, dlouhé hodiny společného školního „utrpení“ z vás vytvořili pevný třídní kolektiv, a
pan učitel přebíhal frontu s bílým praporem nad hlavou tak vynalézavě, že tím ostatním kolegům
občas pocuchával nervy.
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Ani 9. C nenechávala žádnou ze svých dvou třídních učitelek usnout na vavřínech, natožpak v houpací
síti. Ale vzhledem k tomu, že se obě nakonec rozhodly vychovat vlastního potomka, nemohly být roky
strávené s vámi až tak odstrašující.

IX. D umístěná takřka na hlavní „štráse“ a tudíž neustále v hledáčku vševidoucího oka paní učitelky
třídní, skoro jako na instagramu dokázala vždycky nalézt skulinku a vymyslet něco originálního a
neotřelého. S technikou jste si rozuměli, vždyť první školní počítač hořel právě u vás.
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Také lehce pobavený úsměv pana učitele třídního IX. E občas trošku ztuhnul, když jeho „ženské“ a
„chlapi“ zase něco zajímavého vymysleli a zrealizovali. Na jejich obhajobu nutno podotknout, že se to
dělo jen čistě náhodně a vždycky samo od sebe.

Zvláště v posledních týdnech se zdálo, že většina z vás se tady cítila dobře a my věříme, že se sem
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.
I když jste už od září hrdě prohlašovali: „Už abychom byli odtud pryč!“, dnes byste to možná vzali
zpět a prožili si aspoň kousek znovu, abyste trošku oddálili to neznámé, co vás v září čeká a do čeho
už budete muset jít sami.
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…
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PROSLOV 9A
Vážená paní ředitelko, drazí učitelé, milí spolužáci a všichni zde přítomní.
Dnes jsme tady, abychom uzavřeli další etapu našeho života a připomněli si chvíle strávené na této
škole.
Přestože se to zdá jako včera, tak ode dne, kdy jsme poprvé vstoupili do naší třídy, uplynuly již čtyři
roky, během kterých jsme se dověděli, že i sběrač klestí je pěkné povolání, organika je úžasná věc,
jsou i horší věci, třeba neplánované těhotenství, a že použít tahák v hodinách chemie by znamenalo
položit hlavu na špalek s gilotinou.
Byli jsme matematická třída. Postupem času jsme téměř všichni získali alergii na tak často
opakovanou větu: „Vždyť jste výběrová třída.“ Jenže málo kdo ví, jaký výběr jsme opravdu byli.
Očekávaly se od nás vysoké výkony. Mnohé z učitelů jsme museli přesvědčit o tom, že v tempu pana
učitele Adamíka na ten Radhošť opravdu nevyjdeme, že fobie z vysokých lanovek, po zhlédnutí filmu
Frozen, se už taky nezbavíme, že zlínská Galaxie pro nás může být nebezpečná. Ani se od nás
neočekávalo, že budeme ti, kteří se dohadují s učitelským sborem, ti, kteří lijí vodu z okna, ti, kteří
způsobují hodinové zpoždění vlaku a ti, kteří dokážou zbavit učitele pojmu o čase a prokecat tak celou
hodinu.
Mimo tyto zážitky si odtud odnášíme spoustu vědomostí a důležitých životních zkušeností, které jste
se nám vy, páni učitelé a paní učitelky, pokoušeli předat. I když to tak nevypadalo, jsme vám za to
vděční. Děkujeme vám všem.
Největší dík však patří naší třídní učitelce Ivaně Zlámalové, která nám byla oporou po celé čtyři roky a
přežila to s námi ve zdraví.
Takže přátelé, mějte se krásně, odcházíme.
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PROSLOV 9B
Sešli jsme se na nádvoří naší školy proto, abychom se rozloučili, zasmáli a zavzpomínali na krásně
prožité čtyři roky v třídě 9. B. Jakoby to bylo včera, kdy jsme po úspěšném přijímacím řízení
nastoupili do velkého neznáma. Ztraceni tak, jako se ztrácí pouzdra/, sešity/, tašky/, dokonce i lavice v
naší třídě, jsme otevřeli dveře od naší školy a hledali naši novou třídu 6. B. Když jsme ji konečně
našli, s jistou nervozitou jsme očekávali příchod našeho učitele. A ten byl opravdu nezapomenutelný!
Překvapil nás nejen tím, jak vypadal, ale i slovy: Budu zlý, budu moc zlý. Časem jsme však pochopili,
že jeho výrok nebyl tak docela pravdivý.
Začali jsme utvářet nový kolektiv a po pár dnech jsme se sesedávali v jídelně kolem sebe a započali
naši oblíbenou hru. Skládali jsme všechno jídlo na jeden talíř a zkoušeli, kolik se nám tam toho ještě
asi vejde, než nám to celé spadne. Jako správnou sportovku nás trestali kliky.
Tato škola nás mnohému naučila. Dnes už víme, že neexistuje nic, co izolepa nespraví. Pokud
nechceme, aby se nám něco ztratilo, jednoduše to přilepíme. Ať už je to batoh/, brýle/, mobil či
spolužák.
Na této škole nás naučili věcem potřebným pro život. Například tělocvikářům děkujeme za dovednost
rychlého kotoulu vzad, který se nám hodí při letící ruce rodiče, které je mířena na naši tvář po ukázání
nové poznámky nebo koule. Naučili jsme se modlit, aby učitelé zapomněli na písemku. Díky některým
vyučujícím už víme, že nemáme psát nosem.
Je toho opravdu moc, co jsme na této škole zažili a na co budeme ještě dlouho vzpomínat. To nejlepší
si však ponecháme pro sebe, neboť co oči nevidí- to srdce, žákovskou, učitele a rodiče nebolí.
Odcházíme se spoustou vědomostí a dovedností, které jste se nám snažili předat. Všem vyučujícím
děkujeme. Navíc bychom chtěli poděkovat paní učitelce Hajdinové, za to, že byla vždy naší oporou a
samozřejmě největší dík patří našemu bezkonkurenčnímu třídnímu Drozdovi.
Teď už zbývá říct jen jediné slovo, které vždy říkávala paní učitelka Zezulová. A to je včil. Včil nám
tedy končí jedna etapa života a další začíná.
Slovane Zdar - Nazdar.
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PROSLOV 9.C
Školní rok 2015/2016 uběhl jako voda, a tak tu teď spolu všichni stojíme, abychom si řekli své
poslední na shledanou.
Než to ale uděláme, ráda bych vám řekla pár slov.
Na tuto školu jsem nastoupila až do 6. třídy a začátky opravdu nebyly lehké. Nová škola /, noví lidé /,
noví učitelé / a nové systémy. Je jasné, že ze začátku jsem byla vyděšená, i když to klidně mohlo být
způsobeno mým vzrůstem. Postupně se ale ukázalo, že lidé jsou tu povětšinou milí a vstřícní a moje
obavy polevily. Docela dobře jsem se dokázala zařadit do kolektivu, našla jsem si několik přátel a
spolu jsme zdolávali každodenní rutinu, která dokáže být opravdu vyčerpávající.
Když jsem sem přišla, na základní školu Slovan, byla jsem dívka bez sebevědomí, bej zájmu o okolí a
bez cíle. Během studia se však moje sebekritika dostávala do zdravých mezí a ať už díky učitelům
nebo přátelům, začala jsem si věřit. Našla jsem zde věci, které mě baví- ve slohu psaní, ve výtvarné
výchově malování, cizí jazyky a hudbu. Možná si teď říkáte, proč vám tu o sobě vykládám. Nedělám
to proto, abych vás unudila k smrti, ale proto, že chci, abyste dnes všichni, jak tu stojíte, pochopili, že
škola nám může mnoho dát. Počínaje vzděláním a konče vzpomínkami, jakou bude jednou i tento den.
Žádám vás, zapamatujte si to. Používejte to. A teď nemyslím ten všeobecný přehled, který nám tak
dlouho tlačili do hlavy. (I když něco se jistě hodit bude.) Mám na mysli všechny ty momenty, které z
vás utvořili Vás. Kromě toho, že Ludolfovo pí se rovná 3,14 a že ve slově „brzičko“ se píše měkké „i“,
nás naučili důvěřovat sami sobě, poradit si v nečekaných situacích (například při ztrátě klíčů od šatny),
naučili nás vyjádřit svůj názor, umíme být mírní a přitom důslední. Naučili nás rozhodovat se.
V posledním roce bylo jedno rozhodnutí velmi podstatné a to kam jít dál studovat. Nebyl to rok vůbec
lehký a tato volba taktéž. Přesto ale každý jeden z nás zvolil a já si celým srdcem přeji, aby naše volby
byly správné.
Chtěla bych tímto poděkovat všem učitelům, že to s námi nevzdali a dovedli nás až sem. Protože tohle
je den, kdy většinu z nás uvidí naposledy, tak, jak tu teď stojíme: mladé lidi plné síly, sebevědomí, s
vlastními prioritami a cíli, lidi schopné prosadit svůj názor, lidi plné života a energie a my můžeme jen
doufat, že teď po tajnu utírají slzy a říkají si: „Ano, stálo to za to.“
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PROSLOV 9. D
Dobré ráno, Slovane!
Bohužel, my už kaštánky ani papír sbírat nebudeme, protože odcházíme. A právě proto jsme se dnes s
Vámi přišli rozloučit a poděkovat všem ze Slovanu za to, že to s námi vydrželi.
Všichni si pamatujeme vstup do šesté třídy. Každý chtěl sedět sám a báli jsme se ostatních, než jsme
se navzájem lépe poznali. Brzy jsme se začali bavit víc, dělali jsme větší blbosti a stala se z nás lepší
banda. Časem někteří emigrovali na jiné školy, ale dobrý základ drží doteď.
Věříme, že jsme nebyli tou nejhorší třídou. Naučili jsme se toho hodně a patří se za to poděkovat.
Paní učitelce Mihaldové za to, že nás naučila zlomky převádět na koláč a na peníze. Jistě se nám to
bude hodit, až si vyděláme své první miliony. Přejeme jí, aby konečně našla tu chybu, kterou udělali
soudruzi z NDR.
Paním učitelkám z angličtiny jsme vděčni za to, že nás naučily šprechtit anglicky.
Dále děkujeme všem tělocvikářům! …(je to tam! Zhubli jsme pánové).
I když hubnutí šlo těžce, protože paní učitelka Letková nám stále nabízela šneky, řízky a další
nezdravé pochoutky.
Paní učitelka Krásná nás naučila důležité věci do života, jako například jak vyrábět alkohol a čichat
toluen.
Od paní učitelky Katrňákové jsme se například dozvěděli, že sloučenina CaCaO je ve skutečnosti
kakao.
Paní učitelku Ferenzovou možná zklameme tím, že neumíme tak dobře česky, jak by si představovala,
protože nepoznáme druhy vedlejších vět, větné členy a v gramatice taky plavem.
Ale největší poděkování určitě patří naším paním učitelkám třídním. Paní učitelka Málková se nás
ujala v 1. pololetí 9. třídy a roli třídní učitelky zvládla na jedničku. Stejně jako paní učitelka Hájková,
která o nás kromě té krátké přestávky pečovala celé čtyři roky… (klobouk dolů). Nebylo to lehké, ale
někteří se i ty polívky nakonec jíst naučili.
Na konci devítky už také umíme třeba hromadu vzorečků /, že světlo zabíjí tmu /, podepsat si úkol a
podobně, ale kromě tohoto základu ještě spoustu věcí, které nám jistě pomůžou v životě obstát, uspět a
užít si všechno to, co nás čeká.
Držte nám prosím palce.
S pozdravem „mějte se a smějte se“ se loučí 9. D.
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PROSLOV 9E
Je tomu přesně devět let, co jsme dostávali své první školní vysvědčení a náš pocit byl stejně
slavnostní a výjimečný jako dnes, kdy si neseme ze základní školy to poslední. Oba dva dny patřily a
patří k těm nejvýznamnějším v našem životě a všechno, co se odehrálo mezi nimi, nás změnilo do
dnešní podoby.
Já i mí spolužáci si ještě pamatujeme, jak jsme jako malí a zmatení šesťáčci se strachem a nejistotou
usedali do lavic v nové třídě a ani ve snu nás nenapadlo, že ti, co se na nás mračí z druhého kouta
třídy, budou naši nejlepší kamarádi nebo naše první lásky.
Nezaměnitelné cinkání klíčů budeme mít už napořád spojeno s příchodem našeho pana učitele třídního
Pavla Lehkoživa, který nás od prvních společných dní ujišťoval, že by za nás strčil ruku do ohně. /
Také to musel párkrát dokázat, protože s přestupem na druhý stupeň začalo těžké období nejen pro
nás, ale hlavně pro naše učitele. Už v šesté třídě nám začala vypadávat dvířka od skříní, / uvolněné
závěry od topení několikrát vytopily třídu, / v sedmičce poprvé opustily své panty dveře od třídy, aby
to pak několikrát zopakovaly a v osmičce přibyla díra v podlaze. Když k tomu přičteme židli na
schodech, zmrzlé učebnice pod okny třídy, matonku v květináčích a spadlé světlo, musíme říct, že to s
námi pan učitel neměl vůbec lehké. O to víc jsme ho měli rádi a oceňovali jsme, že nám pomohl
překonat mnohá těžká životní období.
Náš Slovan nás toho naučil hodně…Třeba už víme, že na „mixík“ je čas vždycky, i přesto, že jsme tři
hodiny pozadu, už umíme skákat z okna a roznásobovat závorky pomocí hromadného sexu. Taky jsme
pochopili, že na žízeň se umírá až za 7 dní a že 45 minut bez pití určitě zvládneme.
Jak tu nyní stojíme, v mysli se nám přehrávají společné chvíle: seznamovák, lyžák, třídní výlety a
školní akce, ze kterých jsme se vraceli nejen plni zážitků a nadšení, ale také jako stmelenější a
navzájem otevřenější kolektiv. Letos poprvé cítíme z nadcházejících prázdninových dnů určité
rozpaky a nejen čisté nadšení.
Už nikdy neuslyšíme z ranního rozhlasu naše „Dobré ráno, Slovane“, už nikdy společně nezasedneme
do lavic a nebudeme čelit nenadálé písemce z chemie. Ne, není to špatně, jen už nebudeme dál říkat
„my“. Najednou se rozutečeme a každý půjde dál svou vlastní cestou.
Rád bych proto poděkoval všem, našim rodičům, učitelům, spolužákům a přátelům, kteří nás vědomě
nebo někdy i tak mimochodem vybavili pomyslnou mapou, díky níž se na té naší cestě určitě
neztratíme.
Děkuji vám za pozornost.
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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.
Protože dámy mají přednost, začneme dámskou sekcí.
Prosím pány, kteří jsou pro dnešní den partnery jmenovaných dívek, aby je doprovodili sem k nám k
převzetí ocenění a věcného daru.
Slečna Tereza Zakravačová ze třídy IX.B a slečna Vendula Maurerová z IX.D získávají ocenění za
velmi dobré a stabilní studijní výsledky, aktivní práci pro třídu, milé a vstřícné vystupování a vzorné
plnění školních povinností.
Pan Jakub Koukal z IX. C a pan Bronislav Frank ze třídy IX.E byli oceněni za vynikající studijní
výsledky, aktivní přístup k plnění školních i mimoškolních úkolů, spolehlivost, nadhled a kamarádské
vystupování během celé školní docházky.
Na závěr jsme si ponechali třídu IX.A a já poprosím slečnu Natálii Zelenou a pana Martina Košťála,
aby se navzájem doprovodili sem k nám. Ve třídě IX.A oceňujeme dvě významné osobnosti, Natálku
za naprosto dokonalé školní výsledky a to i v rámci všech devátých tříd a Martina za mimořádně
aktivní práci pro třídu, spolehlivost a vstřícné jednání s učiteli i spolužáky.

Nejen všem oceněným ještě jednou přeji hodně úspěchů a splnění všech velkých cílů, které si v životě
budou dávat.
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Jan Amos Komenský kdysi řekl:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně
vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Na závěr našeho setkání vám tedy všichni přejeme úspěšný život plný nových poznatků, dobrých
přátel a velkých cílů. Ještě jednou se podívejte na SVŮJ SLOVAN, ROZLUČTE SE a vykročte
tím správným směrem. Já vám přeji ŠŤASTNOU CESTU.
Děkuji všem za vytvoření příjemné atmosféry. Uzavírám naše slavnostní setkání a závěrečným
potleskem se loučím s našimi absolventy.
Světlana Hajdinová

78

A královské žezlo a s ním vláda nad školou jsou
předány…..

29. 7. 2016
zpracovala Hana Ginterová
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