
Hlášení 3.10.2018 

Dobré ráno Slovane! Už máme za sebou měsíc školy a je tu opět středa. Vítáme Vás u 
našeho pravidelného hlášení. 

Co se na naší škole událo v posledních dnech? 

V pondělí 1. října se konalo krajské kolo atletického čtyřboje ve Zlíně, kde nás 
reprezentovali vybraní žáci za doprovodu pana učitele Droščáka. V úterý se paní učitelka 
Stavinohová vypravila se třídou 6.E do archivu v Kroměříži, zde absolvovali zajímavou 
besedu. 

Dnes se koná schůzka jídelního klubu s vedoucí školní jídelny paní Novotnou. Prosíme 
zástupce tříd, aby se o velké přestávce dostavili do jídelny.  

 

A co nás čeká v dalších dnech? 

Zítra třídy 8.B a 8.D odjíždí na dvoudenní teambulding v Pasohlávkách. Doprovodí je 

pan učitel Droščák společně s panem učitelem Lehkoživem. 

Třídy 8.A, 9.A a 9.D pojedou ve čtvrtek společně s paní učitelkou Winterovou, paní 
učitelkou Škvarlovou a paní učitelkou Petříkovou do Zlína. Na exkurzi za účelem volby 
povolání navštíví přehlídku středních škol. 

A nyní prosím zbystřete. V pátek 5.října se konají volby do zastupitelstva České 
Republiky, což pro některé z nás znamená zkrácené vyučování. Rozpis na oběd je následující: 

Třetí ročník poobědvá už v 11:10, následuje 1.ročník v 11:30. 2.ročník půjde do jídelny 
v 11:50 a čtvrtý ročník ve 12:05, pátý ročník pak ve 12:20. Šestý ročník společně se třídou 9.A 
obědvají ve 12:35, sedmý ročník ve 12:50, osmý ve 13:10. Ostatní deváté třídy potom ve 
13.30. 

 

Na závěr tu pro vás máme zajímavou informaci. Dne 28. října, tedy na svátek Dne 
vzniku Československa, si budeme připomínat 100 let od vzniku prvního samostatného státu 
Čechů a Slováků. Od příštího týdne bude připravena dějepisná soutěž pro 2. stupeň. Celkem 
21 otázek bude rozmístěno ve společných prostorách školy. Otázky budete muset vyhledat, 
vybrat jednu ze 3 nabídnutých odpovědí, odpovědi zapsat a se svým podpisem 

vhodit do připravené schránky u kabinetu paní učitelky Hájkové. Soutěž potrvá 
do konce října, tedy do středy 31. 10. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií, 
první kategorii budou tvořit soutěžící z 6. a 7. ročníku, druhou kategorii pak 
soutěžící z 8. a 9. ročníku. Po ukončení soutěže budou oceněni první 3 řešitelé 
z každé kategorie.  

 

Tímto dnešní hlášení končí. Na slyšenou zase za týden. Mějte hezký a úspěšný den.       

KONEC HLÁŠENÍ 


