
                           HLÁŠENÍ 27.11.

Dobré ráno Slovane! Jsou tu opět Slovanovci se svým pravidelným 
hlášením.

Jaké akce se udály tento týden?

V pondělí 1. ročník vyrazil do kina Nadsklepí. V úterý se třídy 9.A a 9.C  
vydaly na exkurzi do Dukovan. Žáky doprovázely paní učitelky Mihaldová 
a Katrňáková. 7.A  s paní učitelkou Zavadilovou navštívila Rádio Kroměříž. 

V úterý 26. 11. se výběr žáků čtvrtých a pátých tříd zúčastnil okresního 
kola turnaje ve florbalu na ZŠ Zachar. Naši kluci hladce vyhráli 
svou skupinu a v následujícím semifinále si lehce poradili se 
soupeřem z Holešova. Pak už na ně čekalo finále, ve kterém se 
utkali s výběrem ze ZŠ Zámoraví. I tento zápas ovládli a s velkým 
náskokem potvrdili vítězství na celém turnaji. Našim 
florbalistům děkujeme za výborný výkon a přejeme jim hodně 
štěstí v krajském kole. Školu reprezentovali: Chudárek Michael, 
Palička Štěpán, Pochylý Mikuláš, Surma Tobiáš, Šišák Patrik, Švejcar Vratislav, 
Večerka Marek a Vlasák Dominik. 

Dnes 4. ročník vyrazil do vědeckého zábavního parku 
VIDA v Brně. Žáky doprovází paní učitelky Hrbasová, Medková, 
Šustková a Dřímalová. 

Dnes se také vybrané žákyně zúčastní florbalové 
soutěže v Holešově, žákyně doprovází p. uč. Nakládalová. Přejeme hodně 
úspěchů. V Luhačovicích se koná soutěž v halové kopané žáků 8. a 9. ročníků. 
Žáky doprovází pan učitel Adamík, žákům držíme palce. 

Dnes se uskuteční projekt třídy 8.A a 1.A s názvem „tangramy“. 

Zítra do Dukovan vyrazí třídy 9.B a 9.D s panem učitelem Droščákem 
a Lehkoživem. Zítra se bude také konat projekt s názvem sebedůvěra. 6.C se ho 
zúčastní 1. a 2. vyučovací hodinu a 6.D 3. a 4. vyučovací hodinu. 



Úklid kolem školy a v jídelně má tento týden třída 7.D, příští týden službu 
přebírá třída 7.C.

Příští týden se můžeme těšit na vánoční jarmark, který se bude konat 
v úterý. Ve středu se vybraní žáci vydají do vánoční Vídně. Ve čtvrtek 5.12. bude 
ve škole Mikuláš.

S touto informací se s vámi loučíme a přejeme vám klidný a úspěšný den.
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