
HLÁŠENÍ 13. 11. 2019 

Dobré ráno Slovane. Vítejte u pravidelného hlášení. Pojďme si nejprve 

připomenout akce minulých týdnů.  
 

Výuka českého jazyka nemusí být jen nuda. Žáci 8.A si pod vedením paní 

učitelky Ferenzové připravili k prezentaci slohový útvar - výklad a pozvali ke 

zhlédnutí své mladší spolužáky. Témata výkladů pojali někteří osmáci velmi 

zodpovědně a netradičně. Nechyběly ochutnávky, soutěže ani 

čtyřnohý mazlíček. Jak se ukázalo, nebylo vůbec jednoduché 

zaujmout posluchače a přirozeně vystupovat před neznámým 

publikem. Přísná porota, složená ze žáků 6.D, na vše dohlížela. 

Snažila se objektivně zhodnotit vystoupení osmáků podle 

zadaných kritérií. Tyto hodiny byly pro obě třídy velkým přínosem.  

 

Rádi bychom také připomněli návštěvu šesťáků v archivu. K čemu slouží 

archiv? Co je to depozitář? Jak vypadá listina z doby Marie Terezie? Odpovědi 

na tyto otázky i další otázky dostali žáci šestých tříd při 

dějepisné exkurzi do Státního okresního archivu 

Kroměříž. Šesťáci tak mohli rozšířit své znalosti získané 

ve škole. Po počítačové prezentaci přišla na řadu 

nejzábavnější a nejzajímavější část programu - 

prohlídka skutečných archiválií a typářů. Také byste rádi archiv navštívili? 

V červnu budete mít příležitost - koná se totiž den otevřených dveří a všichni 

jsou vítáni.  

 

A nyní se pojďme se podívat na události tohoto týdne. 

V pondělí navštívila třída 3B Knihovnu Kroměřížska s paní učitelkou 

Janouškovou.  



V úterý absolvovala třída 8.A preventivní program. V tento den dále 

proběhla přehlídka středních škol na Domě kultury, které se zúčastnily všechny 

třídy 9. ročníku.  

Ve středu, tedy dnes, se přehlídky středních škol zúčastní všechny třídy 

8. ročníku. Konkrétně třídy 8A,B,D, E v průběhu 5. - 6. vyučovací hodiny, třída 

8C v průběhu 7. - 8. vyučovací hodiny.  

Ve středu se dále koná soutěž ve florbalu v Holešově, naši školu zde 

reprezentují žáci 6. - 7. ročníku, žáky doprovází p. uč. Droščák.  

Třída 4.D s p. uč. Dřímalovou navštíví v 10 hodin Knihovnu Kroměřížska.  

 

A co čtvrtek? Tento den bude důležitý opět pro naše sportovce, a to žáky  

z 8. a 9. ročníku. Ti nás budou reprezentovat ve 

florbalu v Holešově. Hoši, držíme palce.  

Poslední den tohoto týdne bude poučný pro 

třídu 8C, která absolvuje exkurzi v Praze.  

 

 

Celý týden má službu třída 8A, které tímto děkujeme. Od pondělí se 

služby ujme třída 7E. 

  Příští týden v úterý se konají třídní schůzky a konzultace. Touto zprávou 

se s vámi rozloučíme, přejeme hezký den. 
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