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Dobré ráno Slovane, vítejte u posledního říjnového hlášení. Co se na naší 

škole tento týden událo a co nás teprve čeká? 

V úterý se vydala třída 4D na dopravní hřiště.  

V Morkovicích naši školu reprezentovali naši 

sportovci z 6. až 9. ročníku, 

proběhlo zde totiž utkání ve 

florbalu. Žáky doprovázel p. uč. 

Mrázek.  

Třída 8. ročníku včera absolvovala teambuildingový preventivní program.  

Dnes vyrazí třídy 6A a 6C na návštěvu do okresního archivu v průběhu 1. 

a 2. vyučovací hodiny. Hoši ze třídy 9B dnes budou naši školu reprezentovat 

v halovém fotbalu v Morkovicích, žáky doprovází p. uč. Nakládalová. Přejeme 

hodně úspěchů. Třída 3A dnes absolvuje návštěvu knihovny.  

A co zítra? Třída 4B se vypraví na dopravní hřiště, spolužáci ze 4C pro 

změnu navštíví Muzeum Kroměřížska. 

Na závěr týdne v pátek budou o sportovní úspěch bojovat naše dívky, 

vyjedou totiž do Kojetína soutěž ve volejbalu. Holky, držíme palce.  

 

Službu v jídelně a úklid kolem školy má na starost třída 8C, které 

děkujeme. Po prázdninách se služby ujme třída 8B.  

 A nyní nám dovolte vyhlásit výsledky „klokana“. Ve 

čtvrtek 17. 10. se 41 borců z 8. a 9. tříd utkalo v soutěži 

„Přírodovědný klokan“. Čekalo na ně celkem 24 otázek 

z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Nutno říci, že 

všichni žáci přistoupili k řešení otázek zodpovědně, ale 

vítězem se může stát jen jeden. Soutěž ovládla třída 9.A, 

když její žáci získali prvních ý příček. Nejlépe si vedla 

Bronislava Panzarová s 69 body, která zvítězila nad spolužáky Honzou 



Hudečkem s 67 body, Lucií Večerkovou a Patrikem Haderkou, kteří získali 

shodně 66 bodů. Blahopřejeme a všem děkujeme za účast.  

Na závěr nám dovolte popřát vše nejlepším k svátku těm, kteří tento 

týden slaví. Ptáte se, kdo má tento týden svátek? Brigita, Sabina, Teodor, Nina, 

Beáta, Erik, Šarlota a Zoe.  

 

Tímto se dnes s Vámi rozloučíme, přejeme krásný dne. 
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