
  

Hlášení 25.9. 2019 

Dobré ráno Slovane! 

Jsou tu opět, po delší době, Slovanovci se svým hlášením.  

Nejprve se ohlédneme za uplynulými týdny. 

Třídy 6.A, C a D se vydaly na seznamovací pobyty. 

V sobotu 14. 9. pořádal Český červený kříž praktickou ukázku poskytování 

první pomoci ke Světovému dni zdraví na Dopravním hřišti v Kroměříži. Ti 

mladší nebo nováčci zdravotnického kroužku p. učitelky Petříkové se zapojili 

jako figuranti, ostřílenější a zkušenější v roli lektorů.  I když situace byly sehrané 

a zranění namaskovaná, vše vypadalo velmi reálně.  

Ve středu 18. 9. se uskutečnila na dopravním hřišti akce s názvem „Den 

bez aut“, určená pro žáky 1. stupně základních škol. S organizací na stanovišti 

dopravní výchovy vypomáhala třída 8. D s p. uč. Hájkovou. Svého úkolu se 

všichni žáci zhostili velmi dobře a vzorně reprezentovali naši školu. 

V pátek 20. 9. se zdravotnický kroužek zúčastnil akce Den bez aut. Žáci 

ukazovali praktický nácvik první pomoci a také si mohli vyzkoušet jaké to je, 

když se osobní automobil otočí několikrát na střechu či v rychlosti 30 km/hod 

narazí do překážky. Všem zúčastněným tímto jménem paní učitelky Petříkové 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v novém 

školním roce. 

Tento týden vyrazily na seznamovací kurz do Roštína třídy 6. B a 6. E 

v doprovodu p. uč. Kováčové, Nakládalové, p. uč. Adamíka a Mrázka. 

Včera se konal přespolní běh v Bystřici pod Hostýnem. Žáky doprovázel p. 

uč. Droščák, o výsledcích Vás budeme informovat. 

Tento pátek proběhne hlášení o Dni české státnosti. 

                 

 



   

 

 

Službu v jídelně a úklid kolem školy má třída 9. B, které tímto děkujeme. 

Příští týden se této funkce ujme třída 9. A. 

A co nás čeká příští týden? 

Ve středu se 4. ročník vydá do divadla ve Zlíně. 

V pátek se žáci 2. stupně mohou těšit na projektový den v rámci týdne 

evropských jazyků, s názvem škola hrou. 

 

S přicházejícím podzimem nám začaly padat kaštany, tak vyzýváme 

všechny sběrače ke sbírání kaštanů. Ve škole začíná sběr 7. října - vždy 

v pondělí, ve středu a v pátek od 7:15 do 7:50 hod. Budou-li kaštany zváženy, 

odběr bude rychlejší. Cena za 1 kg budou 2 Kč.  

 

S touto informací se s Vámi loučíme, přejeme vám pěkný a úspěšný zbytek dne. 

 

KONEC HLÁŠENÍ 

 


