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Dobré ráno Slovane. Opět se Vám hlásíme s pravidelným středečním hlášením.  

Na úvod bychom Vás chtěli seznámit s výsledky několika soutěží. Jak jsme vás již 
informovali, na naší škole se konalo v říjnu školní kolo 
Přírodovědného klokana. Po konečném vyhodnocení výsledků 
v rámci okresu se na celkovém 1. místě s 86 body s přehledem 
umístil Vojtěch Dofek ze třídy 9A. S pětibodovým náskokem předběhl 
dalších 368 soutěžících základních škol a gymnázií celého okresu. 
Vojtovi ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším 
studiu. Získává diplom a věcnou odměnu v hodnotě 300 Kč.  

Dále bychom chtěli vyhlásit výsledky dějepisné soutěže ke 100. výročí vzniku 

Československé republiky. Celkem se soutěže zúčastnilo 36 žáků, správné odpovědi nalezlo 
jen 6 z nich. Z tohoto důvodu bude oceněno všech 6 žáků se správnými odpověďmi, a to 
konkrétně Stoklasová Amálie z 9A, Poláchová Beáta z 9A, Trubelíková Monika z 9A, Sojková 

Marie z 8A, Budínová Anna z 8A, Dittrichová Lucie z 8A. Žákyně budou oceněny pochvalou, 
přednostním vstupem na oběd a drobnou cenou. Všem účastníkům děkujeme.  

 

A co nás čeká tento týden ve škole? 

Dnes se o velké přestávce koná schůzka jídelního klubu. Prosíme všechny zástupce 
tříd, aby se na schůzku dostavili.  

Ve čtvrtek, tedy zítra, se koná halová kopaná v Morkovicích. Naši školu reprezentuje 
výběr žáků z 8. a 9. ročníku, žáky doprovází pan učitel Adamík.  

Třída 9A s paní učitelkou Petříkovou zítra navštíví Burzu středních škol na Domě 
kultury v průběhu 8. – 9. vyučovací hodiny, třída 9C tuto burzu navštíví v průběhu 3. a 4. 
vyučovací hodiny s paní učitelkou Mládkovou.  

Zítra se dále koná exkurze do Úpravny vody Kroměříž, které se zúčastní třídy 8A a 8B 
s třídními učiteli paní učitelkou Škvarlovou a panem učitelem Droščákem. Žáci navštíví 
taktéž burzu středních škol.  

V pátek se exkurze do Úpravny vod a burzy středních škol zúčastní třídy 8C a 8D 
s paní učitelkou Katrňákovou a panem učitelem Lehkoživem. 

 

Chtěli bychom připomenout, že tento týden se o úklid prostorů kolem 
školy stará třída 7D, příští týden se úklidu ujme třída 7C.  

 

 



Na závěr tu máme informaci od paní učitelky Kuchaříkové. Haló, haló. 
Vyhlašujeme velký sběr baterií. Před Vánocemi si doma ukliďte. Prohlédněte 
všechny elektronické hračky, ovladače a podobně, jestli se v nich nenajdou 

vybité baterie. Doneste je do školy a vhoďte do zelené krabice u automatu na 

obědy. Nenoste ale baterie, které jsou ještě nabité nebo poškozené. Udělejte 
dobrý skutek, nevyhazujte je do běžného odpadu a doneste je k nám. Věřte, že 
příroda Vám to jednou vrátí.  

 

Tímto se s vámi loučíme, přejeme hezký den.  
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