
Hlášení 4.12.2019
Dobré ráno, je středa a vy opět slyšíte pravidelné hlášení. Pojďme si říci, 

co všechno se na naší škole událo a co nás čeká. 

V pondělí se konal přebor ve hře šachy v budově 
gymnázia Kroměříž. Účastnil se výběr žáků naší školy s panem 
učitelem Šlosarem. V pondělí měly také třídy 5.A a D besedu o 
Číně. 

V úterý navštívila třída 3.D s paní učitelkou Kočířovou knihovnu 
Kroměřížska. Konala se také halová kopaná dívek v doprovodu paní učitelky 
Nakládalové. 

Včera se na naší škole uskutečnil vánoční jarmark. Velké poděkování si 
zaslouží všichni žáci, paní kuchařky a vyučující, kteří se zapojili do příprav 

školního jarmarku a pomáhali zajistit, aby každý 
z návštěvníků odcházel domů spokojený. Žáci strávili 
celé odpoledne ve škole, a to ve svém volném čase, 
aby udělali radost druhým, a to je chvályhodné. 
Především bychom chtěli poděkovat žákům ze 7C, 

kteří zajistili dílnu pro děti a perníkovou soutěž, dále velké díky patří děvčatům 
z 8A, které pro návštěvníky připravovaly občerstvení a zajistily skvělé 
servírování. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali žákům z 9C, kteří zajistili 
šatnu, a to perfektně. Všem ještě jednou velmi děkujeme, byli jste skvělí. 
Součástí jarmarku byla i soutěž o nej perníček. Vítězem se stal perníkový 
hamburger Patricie Valouchové, Viktorie a Adele Judasové ze 7D. Děkujeme 
všem, kteří do soutěže přispěli svým výrobkem. 

Dnes se žáci osmého ročníku vydali do Vídně na přírodopisnou exkurzi 
s paní učitelkou Petříkovou, Zavadilovou a Kuchaříkovou. 

Dnes se bude konat sraz jídelního klubu o velké přestávce. Prosíme 
zástupce tříd, aby se dostavili. 

Zítra naši školu navštíví Mikuláš se svou družinou a 
podívá se na zlobivé i hodné žáky prvního stupně.

Třída 4C se vydá do muzea a třídy 5B a D se zúčastní 
besedy o Číně. V pátek se naši žáci vydají do Kojetína na 
minivolejbal s paní učitelkou Vaďurovou. 



A teď nám dovolte vyhlásit výsledky soutěží: v pátek 22.11 se v jídelně 
sešlo několik mladých nadějných chemiků z devátých tříd, aby změřili své síly na 
poli chemie. Na celou soutěž pozorně dohlížela vrchní chemička Cecilka a 
výsledky jsou následující: přední příčky obsadili žáci 9.A a to sice 

Krásné 3.místo obsadil po bonusovém rozstřelovém testu Patrik 
Haderka

Na 2.místě se umístila Broňa Panzarová 

A nejvíce znalostí projevila Petra Korčáková, která soutěž 
vyhrála 

Všichni tři jmenovaní se vydají do krajského kola ve Valašském Meziříčí. Držíme 
jim palce.

Konalo se také školní kolo dějepisné olympiády, které neslo téma 
,,Dlouhé století se loučí (1880-1920)“ a účastnili se žáci 9. 
tříd. 

3.místo obsadila Klára Duroňová z 9.A

2. místo se ztrátou půl bodu od vítěze Eliška Křížová z 9.A

A 1. místo Michael Kolomazník taktéž z 9.A , který má 
zaručený postup do okresního kola, které proběhne 

13.1.2020 v muzeu Kroměříž.

O postupu Elišky a Kláry rozhodne pořadatel. Budeme držet palce. První tři 
jmenovaní si vyzvednou své ceny v kabinetu dějepisu u p.uč Hájkové.

Tento týden má službu třída 7.C a příští týden 7.B. 

Příští týden proběhne pro 1.stupěn program exotická zvířata. 

To je od nás vše, přejeme všem krásný den.


