
Hlášení 24.10. 

Dobré ráno Slovane, vítáme vás u dalšího středečního hlášení. 
 

Co si pro nás připravil tento týden? 

V pondělí navštívila třída 9C úřad práce s paní učitelkou Mládkovou, v úterý se na 

úřad práce vydala 9A s paní učitelkou Morongovou.  

Dnes úřad práce navštíví třída 9D s paní učitelkou Petříkovou. 
V dnešní den také zhlédne celý 1. ročník divadlo Medová královna. 
 

A co nás čeká zítra (čtvrtek)? Naši školu navštíví 30 žáků a 5 učitelů z družební školy 
v Nitře. O naše kamarády se bude starat třída 8A. Pro návštěvu je připraven malý kulturní 
program, prohlídka školy, oběd a návštěva zámku. Věříme, že se u nás žákům bude líbit.   

Zítřejší den bude neobvyklý i pro 1. ročník, od 8 hod třídy 1A a 1B absolvují besedu o první 
pomoci, od 9 hod je tato beseda připravena pro třídy 1C a 1D. 

Třída 9B zítra navštíví úřad práce s panem učitelem Adamíkem. 
 

V pátek se vydá třída 4A s paní učitelkou Dostalíkovou na dopravní hřiště. Na jaře 
budou totiž všichni žáci 4. tříd usilovat o získání průkazu cyklisty a proto si mohou cvičně 
vyzkoušet jízdu na kole a plnit úkoly, které na ně čekají.  
V tento den se také koná minivolejbal v Kojetíně. Žáky doprovází paní učitelky 
Vaďurová a Krásná.  
 

 Další informace:    
Naše škola se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola, který má za cíl zlepšení 

školního stravování, celkové ozdravení života ve škole a zvýšení odpovědnosti nás všech 
za své zdraví. Snažíme se rozvíjet praktické dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr 
vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje. Navštěvujeme ekofarmy, 
pomáháme se sběrem jablek, učíme se pěstovat zeleninu a ovoce na školním pozemku. 
Chceme umět vše, co potřebujeme ke zdravému a úspěšnému životu.  
A jak se nám daří plnění našich cílů?  

Daří se nám výborně. Naší škole bude 31.10 2018 slavnostně udělen bronzový certifikát.  
Věříme, že nás dobré výsledky budou motivovat k dalšímu úsilí 
o zdravější prostředí kolem nás. 
Poděkování patří především organizačnímu týmu zdravé školy, 
vedoucí jídelny a kuchařkám, školnímu parlamentu, který 

zorganizoval akci „Miluji jídlo, neplýtvám“, žákům, kteří 
navštěvují jídelní klub a také všem, kteří se snaží o to, aby byl 
jejich životní styl zdravější. 
 

Na závěr dnešního hlášení bychom Vám chtěli připomenout dějepisnou soutěž ke 
stému výročí republiky - soutěž bude ukončena ve středu 31. 10. 
 

Tímto se s vámi loučíme. Přejeme hezký zbytek dne. 

KONEC HLÁŠENÍ.     


