
HLÁŠENÍ 19. 2. 2020 

Dobré ráno Slovane. Vyslechněte si další hlášení Slovanovců. 

Nejprve nám dovolte vyhlásit výsledky některých soutěží, které se konaly 

v posledních týdnech.  

V úterý 28. ledna se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, 

které se zúčastnilo 17 žáků osmého a devátého ročníku. Do 

okresního kola, které proběhne 26. února, postupují 2 nejlepší žáci: 

Jakub Těreško z 8.B a Jan Hudeček z 9.A. Všem zúčastněným žákům 

patří poděkování a nejlepším řešitelům přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

Ve čtvrtek 30. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže 2. tříd. 

Nejlepší recitátoři byli Elena Merenusová, Tadeáš Rýc a Jakub Zapletal. Všem, 

kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou přípravu. 

  V průběhu měsíců říjen až únor proběhlo školní kolo chemické 

olympiády. Přihlásilo se do něj 6 statečných z devátých tříd. 

Museli projít nástrahami studijní teoretické části, praktickou 

částí a kontrolním testem. Přes všechna úskalí zdárně prošli 

a podle získaných bodů se seřadili takto: 

Na 3. místě skončila Lucie Večerková z 9.A. 

Na 1.- 2. místě shodně skončili Bronislava Panzarová a Patrik Haderka, 

oba z 9.A. Přejeme jim hodně štěstí do okresního kola, které se koná ve středu 

26. února na ZŠ Zachar. Umístění všech účastníků si můžete přečíst na nástěnce 

u kabinetu chemie. Děkujeme za přípravu a účast všem dalším zúčastněným 

žákům, kteří nedosáhli na mety nejvyšší, a to Míši Chybíkové, Elišce Křížové a 

Danu Formanovi. 

Dne 14. února se vydaly 6. třídy na exkurzi do 

Anthroposu v Brně, kde žáky doprovázely paní učitelky 

Zavadilová, Krejbichová, Hausmajerová a Liplová. V planetáriu 

žáci zhlédli 3D program hvězdný cirkus“ a poté vyplňovali 

pracovní list na téma „dějiny lidstva“. Všichni se bavili, 

exkurze se žákům líbila.  



A nyní se pojďme podívat na to, co si pro nás tento týden ve škole připravil.  

V úterý se vydaly třídy 9.A a 9.C na filharmonii do 

Zlína s paní učitelkou Němečkovou a Katrňákovou. 

V pátek se za tímto kulturním zážitkem vypraví pro 

změnu třídy 8C a 8E s paní učitelkou Němečkovou a 

Zavadilovou.  

 

V pátek se dále koná okresní přebor fyzikální soutěže 

pro 9. ročník. Soutěž se bude konat pod vedením paní 

učitelky Mihaldové v učebně fyziky a chemie.  

 

V pátek se také koná akce „žákovské fórum“, kterou pořádá město 

Kroměříž. Naši školu bude reprezentovat 8 žáků, kteří budou debatovat se 

zástupci města i žáky jiných škol o změnách v našem městě. 

V neděli 23. února vyjíždí žáci 4. ročníku na zimní školu v přírodě. Žáky 

bude doprovázet paní učitelka Dřímalová, Jerglová, pan učitel Adamík a 

Mrázek. 

Příští týden ve čtvrtek všechny třídy druhého stupně navštíví Dům 

kultury, kde žáci zhlédnou pořad o Kolumbii od 10. hodin  

 

 Službu v jídelně a úklid kolem školy má tento týden třída 9B, které 

děkujeme. Příští týden službu přebírá 9A.   

 

To už je od nás pro dnešní den vše, přejeme hezký den. 

KONEC HLÁŠENÍ 


