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Nabídka práce v redakci
Lednový lyžák sedmáků
na Karlově
Únor-sportovci na běžkách, vědci v Brně
Březen-za kamna jsme nevlezli, aktivit si užili
Sebereklama-Karolína Vránová, IX. B: Jaká jsem

2

3

Lyže jsou dřevěné klíče, které odemykají sportovní svět. A tak se v lednu
vydali sedmáci na lyžařský výcvikový kurz. S červenými tvářemi fičeli
po bílých sjezdovkách Karlova pod Pradědem. Pod dohledem statných
tělocvikářů, instruktorů a lékaře prožili báječné dny nezapomenutelných
zážitků.
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Žáci z druhého stupně vyrazili opět na hory. Pokořili paní zimu a hemžili
se vesele po bílých, hluboce zasněžených pláních Jeseníků. Běžecký
výcvikový kurz na chatě Kurzovní byl úspěšně v „kurzu“.
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Žáci 6. ročníků se vydali do Brna. Navštívili Hvězdárnu, planetárium a
Antropos. Doplnili si své znalosti ze sluneční soustavy, planet a hvězd.
Poměřili se s mamutem. Nahlédli do života slovanských předků. Napadá
mě otázka? Našli bychom na naší slovanské škole Slovan historické
slovanské příbytky jako v muzeu?
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Březen …
za kamna jsme
nevlezli, aktivit si užili

Projektový den Napříč školou
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Taneční hodiny
pro ….

Tanečnice ze Slovanu v televizi

Březnový díl tanečního pořadu Rytmix natáčela televizní
stanice ČT Déčko u nás na Slovaně. S Kubou, Míšou a Patrikem
z České televize se holky učily populární tanec řeckého původu Sirtaki.
Nacvičovaly v tělocvičně, ve třídě, v klubu. Jejich taneční um a nadšení
jsme mohli spatřit i na chodbách, kde to pěkně roztančily. Odměnou pro
odvážné tanečnice je příjemná podívaná v televizi.

Návštěva Polska

Na vlastní
oči….

Žáci 9. ročníků se vydali na cestu do Osvětimi,
aby se seznámili v rámci dějepisné exkurze „Osvětim-svědomí lidstva“ na
vlastní oči s hrůzami a nelidskostí během 2. světové války.
Březnové návštěvě v Osvětimi
předcházela dlouhá příprava:
zářijový projektový den v rámci
Týdne evropských jazyků (viz.
foto), výuková videa a učivo
v hodinách dějepisu.
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Etika v praxi
Jak zažít nečekaná překvapení a dotknout se svou myslí a srdcem romantiky? Stačilo
například navštívit výstavu kamélií v Květné zahradě.
A tak se žáci 6. ročníků vydali v prvním březnovém týdnu do Květné zahrady.
V rámci etické výchovy na Slovaně se učili vnímat, cítit a prožívat. V dnešní době
mobilů a počítačů nelehký výchovný úkol.
Výstava kamélií byla provázena speciálním programem a tvořivými dílnami.
Návštěvníci, kteří do Květné zahrady zavítali v neděli, se mohli těšit z divadelního a
hudebního představení Commedie dell´arte a z komentované prohlídky. Herci
předního evropského divadla Comédie-Francaise, jež ve své době udávali směr módy
– nosili na kabátě bílý kaméliový květ, přispěli k rozšíření módy pěstováním kamélií
v Evropě.
Palmový skleník v Květné zahradě se proměnil v galerii obrazů z Commedie
dell´arte. Naši žáci se tak mohli ocitnout uprostřed dějství a stát se i jeho součástí.
Postavy Commedie dell´arte ztvárnil kroměřížský výtvarník Vilém Čech, který
vyučuje technické kreslení na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Již mnoho umělců proslavilo naše rodné město.
Pevně věřím, že etický cíl výstavy byl splněn a naši žáci si odnesli krásné zážitky.
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Den otevřených dveří, divadlo, jarmark
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Žáci čtvrtých tříd se v Den otevřených dveří proměnili v malé herce a všem
návštěvníkům školy zahráli divadlo v anglickém jazyce o děvčátku s červeným
čepečkem.

Little Red Riding Hood

Velikonoční svátky vychází v letošním roce 2018 na přelom měsíců března a
dubna. Přinesou školákům dva dny volna. Na Slovaně jsme mohli atmosféru
těchto svátků zažít již v sobotu 10. března v Den otevřených dveří. Na
velikonočním jarmarku zářily velikonoční dekorace, zajíčci, malovaná vajíčka,
pomlázky.
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Jak jsme vyhráli
(z Povídek paní učitelky)
Volejbal, Viktorka u splavu a Páni kluci
(aneb Eva Ryšavá, Božena Němcová a Mark Twain)
Naši sportovci se zúčastnili okresního kola ve volejbale. Březen třináctého v Holešově
byl pro Slovan medailovým. Dívky ze Slovanu zvítězily ve všech kategoriích a
postupují do krajského kola v Bojkovicích. Chlapci získali krásné třetí místo.
Když se zadívám na jejich společnou fotku, mám z nich radost. Při sportovních
zápasech dokáží podat vynikající výkony. Musím uznat, že v mých hodinách českého
jazyka vykazují výrazné schopnosti.
Já jsem také sportovec. A tak v hodinách plaveme s Viktorkou u splavu, jezdíme na
kole s Rudolfem Křesťanem jak o závod, skáčeme přes kaluže s Marshallem, rybaříme
a komentujeme fotbalové zápasy s Otou Pavlem, rajtujeme na koni s Karlem Čapkem a
Masarykem, lyžujeme s Krakonošem a Matěj, Jeník a Francek nás učí dialekt.
Co více si přát? Šimek s Grossmanem by měli radost.
Ani charakteristika v rámci hodin slohu jim není cizí. Holek je sedm a hoši si vystačili
v šesti. Pohledné sportovkyně se tváří vítězně, mile a moudře, aby ne, vyhrály na celé
čáře jako tým mistryně Ryšavé. Páni kluci medaili také vybojovali a s úsměvy sobě
vlastními sawyerovsky zapózovali.

Tereza Daňková, Michaela Urbanová, Klára Urbanová, Kristýna Horská, Adéla
Křejčiříková, Karolína Vránová, Denisa Batová, Adam Dobrý, Radim Knap,
Tadeáš Hanák, Radek Joura, Jan Sedláček, Martin Trlica (13. 3. 2018 Holešov)
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Sebereklama
Jaká jsem
(hodiny českého jazyka)

Karolína Vránová, IX. B
(foto první dívka zleva v bílém)

Mé chování často závisí na počasí. Nálada, která mé tělo ovládá, může
průběh dne ovlivnit jako počasí.
Pokud je krásný sluneční den, vyzařuje ze mě pozitivní energie. Chování se
dá pak přirovnat ke štěněti, které má radost ze života.
Ale pokud přijde období dešťů a počasí se podobá tomu v Londýně, stává se
ze mě starý protivný pes, který se snaží každé louži vyhnout a na každého
kolem sebe vrčí.
Jde-li o sport, jsem k němu přisátá jak pijavice, a proto jsem ve sportovní
třídě. Nejvíce se zajímám o cyklistiku. V nové společnosti jsem často rybou,
která je občas neviditelná, ale každý, kdo mě zná déle, ví, že umím být velmi
výrazným, dokonce drzým papouškem. Moje chování a vlastnosti jsou tedy
různé a mohou se měnit.
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Noc na Slovaně
Večer plný zábavy, her, sportování a napětí prožili žáci
šestých tříd se svými kamarády a učiteli. Společná večeře,
prohlídka noční slovanskou školou, povídání, soutěže,
fotbálek, strašení, spaní ve spacáku v tělocvičně, snídaně
ve školní kuchyňce. Na Slovaně se prostě stále něco děje.

Den svatého Patrika (Saint Patrick´s Day)
17. 3. vyšli naši žáci v zeleném na chodby Slovanu, aby
zatančili a zazpívali stejně jako v Bostonu, New Yorku,
Filadelfii, New Orleans. Proč se slaví svatý Patrik? A
jedná se pouze o irský svátek? Svatý Patrik. Apoštol Irska.
Podle legend žil v Británii chlapec Patrik z římské rodiny
a v 5. století byl v 16 letech unesen irskými piráty jako
otrok na zelený ostrov. Odtud utekl, ale vrátil se zpět a
šířil křesťanství. Údajně zemřel 17. 3., a proto se svátek
slaví v tento předjarní den. Svatý Patrik v Irsku obracel
pohany na křesťanskou víru. Pomocí zeleného trojlístku
vysvětloval jednotu Svaté trojice – Otce, Syna i Ducha
svatého. Jetel se stal symbolem dne i celé země. Tento
světec šířil v Evropě křesťanství, vzdělání a mír. Ovlivnil
nejen jeden ostrov, ale i kulturu celého západního světa.
Oslavy v zemích bývají v duchu zelené barvy. Stejně tomu
bylo u nás ve škole.

Vítání jara
Slovanští žáčci navodili atmosféru příchodu jara přímo
v ředitelně školy. Žáci Základní školy Slovan spolu
s dětmi z mateřské školy Kollárova vynášejí v Kroměříži u
Moravy dva týdny před Velikonocemi figuríny Morany.
Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara
významnou událostí. Smrtka nebo též Morena, Smrťák či
Mařena – symbol zimy, smrti, nemoci a zmaru – je
vhozena do vody a přestává mít moc a sílu nad přírodou a
lidmi. Uplave vše zlé. Vesna přichází. Prodlužují se dny,
otepluje se. Naše děti si připravili hudební a taneční
program a zamířili také do Domova pro seniory, aby
babičkám a dědečkům připomněli blížící se jaro. První
jarní den 20. 3. roku 2018 zůstal zahalen v zimním hávu.
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Pozvánka

Slovanoviny

ZŠ Slovan
Zeyerova 3354
767 01 Kroměříž
www. zssslovan.cz

Slovan – země superhrdinů
10. 4. - 11. 4. 2018
14. 00 - 18. 00

Zápis dětí do prvních tříd

Slovan
Cesta ke spokojenosti a lepší budoucnosti
Studium – Praxe - Povolání

Kvalita
Výsledky
Tvořivost
Komunikace
Vstřícnost

Chcete své dítě
správně vybavit do
života?
Přijďte k nám a my
vám ve všem
pomůžeme.

Oznámení
Připravujeme jednu z největších školních akcí
„Závěrečný ples deváťáků“
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Věda
Sport
Umění
Cizí jazyky
Zábava

Slovanoviny
Obrazové ohlédnutí

Školní zpravodaj-mimořádné číslo redakce Slovan. Leden-březen 2018.
Kroměříž ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž
Zpracovala: Mgr. Kateřina Mládková

16

