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Dobré ráno Slovane. Tak jako v minulém roce i v tom letošním uslyšíte 

každé středeční ráno hlášení žáků školního parlamentu. Dozvíte se spoustu 

informací například o tom, jaké akce se konaly v uplynulých dnech, co nás čeká v dnech 

příštích, uslyšíte výsledky soutěží či pozvánky na zájezdy.  

Pojďme se tedy společně poohlédnout za uplynulou dobou. Z prvního týdne ve škole 

bychom měli určitě zmínit společný oběd prvňáčků s žáky 8. ročníku, který se jako 

každoročně vydařil a naši nejmladší žáčci tak získali nové kamarády. Pro třídy 6D a 6E byl 

začátek školního roku také netradiční, hned v prvních dnech totiž vyjeli na seznamovací kurz 

do Rajnochovic. Na tyto společně strávené dny budou jistě rádi vzpomínat. 

V minulém týdnu na seznamovací kurz vyrazila pro změnu třída 6C, která strávila 

příjemné dny ve Frenštátu pod Radhoštěm. 

V tomto týdnu je naše škola chudší o 2 zbývající 6. třídy, a to třídu 6A, která vyrazila 

na seznamovací kurz na Kamínka, dále nám chybí třída 6B, která se účastní týdenního 

sportovního soustředění v Roštíně.  

Tento týden je celkově velmi pestrý, včera se například vydaly třídy 7B a 7D s paní 

učitelkou Hájkovou a Krejbichovou na výukovou dějepisnou exkurzi týkající se osídlení 

v době Velkomoravské říše, v rámci exkurze žáci shlédli podzemí baziliky na Velehradě.  

Třídy 7C a 9C se zúčastnily akce Preventivní vlak, která seznámila žáky mimo jiné 

s pravidly bezpečnosti na železnici. Právě teď probíhá na dopravním hřišti akce Den bez aut, 

naši školu zastupují třídy 9A a 5C. V odpoledních hodinách pak proběhne Běh naděje v rámci 

školní družiny. Zítřejší den bude zajímavý pro třídu 9B, jelikož se účastní Atletického čtyřboje.  

 

A co pro nás chystá příští týden? Třída 9B navštíví naše hlavní město, ve středu se 

uskuteční v Bystřici pod Hostýnem okresní kolo Přespolního běhu. Našim reprezentantům 

držíme palce. Ve čtvrtek je pro 3. ročník přichystán program Hravá věda, žáky na druhém 

stupni čeká projektový den Škola hrou.   

 
Dále tu pro vás máme jednu pozvánku, a to konkrétně na zájezd do Europaparku a 

Švýcarska, který se uskuteční v červnu. Součástí tohoto zájezdu je 

kromě návštěvy zábavního parku i návštěva leteckého muzea, 

německých lázní Baden - Baden, vzdělávacího střediska 

Technorama, Rýnských vodopádů, Kostnice. Cena zájezdu činí 

5300 Kč. Pro získání přihlášky a dalších informací navštivte paní 



učitelku Liplovou v kabinetu fyziky.   

 
Poslední informace na závěr - parlament rád přivítá nové členy. Pokud by se mezi 

Vámi našel někdo zodpovědný, kdo by měl chuť podílet se na hlášeních a dalších činnostech 

parlamentu, navštivte paní učitelku Morongovou v kabinetu českého jazyka, nebo se 

dostavte osobně dnes ve 2 hodiny k třídě 6E.  

 

Tímto se s vámi loučíme, přejeme hezký den.  


