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Školní karneval

Po třech letech naše škola 
uspořádala karneval. Fan-
da Novotný napsal, jak 
celý den viděl on. Jeho 
článek naleznete na čtvrté 
straně našeho časopisu. 

Recitační soutěž

Na začátku února proběh-
la na naší škole recitační 
soutěž? Kdo vyhrál v jaké 
kategorii? Vítězové budou 
reprezentovat naši školu v 
okresním kole. Více se 
dočtete na páté straně. 

Rozhovor

Paní učitelka Čiháčková 
nám poskytla rozhovor.  
Jak dlouho už učí? Čím 
chtěla být jako malá? Ne-
jen odpovědi na tyto 
otázky najdete na šesté 
straně. 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Ze života školy
�

Divadelní představení
Dne 13. 2. se třída 5. A a 6. A vydala do Lidových sadů na divadelní před-
stavení Trapas nepřežiju! aneb ten řízek nezvedej. Divadlo bylo o etiketě a 
správném chování na veřejnosti a k  jiným lidem. Divadlo nám zahrála 
Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej (známý herec z  Ordinace v  růžové 
zahradě). Ladislav Ondřej hrál chlapce jménem Karel Louda, který se 
přestěhoval do nového města. Nevěděl, co má dělat tak si zavolal RY-PO-
SLUCHA (RYchlá POmoc SLUšného CHování). Naučila ho různé věci. Začali 
třeba tím, jak se podává a kdo ji podává první. Ruku podává výše postavená 
osoba, starší osoba nebo žena. Dále ho naučila, jak se správně chovat 
v kině. V kině se jde čelem k divákům, vypneme si telefon, nekomentujeme 
film, popcorn všude nerozhazujeme a nevoláme.  Nebo třeba jak se jezdí 
v  autě. Muž otevře dámě dveře a nejvýše postavená nebo dáma by měla 
sedět vzadu napravo. Dále třeba, že na raut se jde najedený, aby si se na to 
jídlo nevrhl a šampaňským se neťuká. Celé představení se mi moc líbilo. Ne-
jen, že bylo vtipné, ale že jsme se dozvěděli něco i o správném chování. 

Blanka Šípková, 6. A 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Ze života školy
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Barevný týden
V týdnu od 12. do 16. února 2018 se odehrál Barevný týden, kterého se naše 
škola zúčastnila.  Žáci i učitelé vzali na sebe barevné oblečení nebo něco v té 
dané barvě. V pondělí byla barva červená, v úterý barva žlutá, ve středu bar-
va modrá, ve čtvrtek barva černá a v pátek barva duhová, která byla asi ne-
jtěžší. Nejvíce se dařila barva červená a černá. Tato akce probíhala v rámci 
projektu „Hrdá škola“. Uvidíme, do jaké podobné akce se naše škola zapojí.

Kristýna Sedláková 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Ze života školy
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Školní karneval
Dne 18. 2. 2018 se pořádal tradiční školní karneval. Příprava nebyla zrovna 
jednoduchá, protože jsem jel společně s  paní učitelkou Holanovou a paní 
učitelkou Lhotovou autobusem již v 10.55. Poté co jsem společně s učitelka-
mi dorazil na místo, začali jsme chystat spolu s dalšími učiteli a učitelkami 
hry, soutěže, občerstvení a stoly v sále, ve kterém se tančilo.

Když jsme vše dochystali, bylo již půl jedné a začali přicházet první 
návštěvníci. Hned u vstupu si od nich dívky z deváté třídy vybraly vstupenky, 
a nebo jim je prodali. Kousek od vchodu se nacházelo i výdejní místo 
tomboly, kde bylo přes 190 věcí, které čekaly, až je někdo z dětí vyhraje.

Ve velkém sále se na rohu nacházelo občerstvení, ve kterém si mohli účast-
níci koupit něco k pití nebo nějakou dobrotu.

Když se blížila druhá hodina, uvolnil se parket a nastal tanec učitelů. Byli 
převlečení za stařeny, které pak z ničeho nic omládly a rozjely celou zábavu. 
Já osobně jsem v onom vystoupení chvilku účinkoval a za to moc děkuji.

Po chvíli tancování čekaly na děti různé hry. Například hod na cíl, logické 
bludiště, tenisák na pálce a mnoho dalšího.

Tyto soutěže se opakovali dvakrát a pokaždé bylo něco nového. Vždy v čase 
mezi soutěžemi hrál DJ dětem všechny možné písničky a tak si to děti velmi 
užívali.

Na závěr karnevalu bylo velké rozloučení a písnička ze Superstar “Příběh 
nekončí“. Poté začal velký úklid, při kterém jsme museli sundat všechnu výz-
dobu, uklidit židle a všechny hry. Všichni jsme byli docela unavení, ale stálo 
to za to! 

František Novotný
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Okresní kolo olympiády z českého jazyka
V úterý 30. ledna proběhlo okresní kolo Olympiády z  českého jazyka. Naši 
školu reprezentoval Adam Jurica z 9. třídy a Daniel Rom z 8. třídy. Adam ob-
sadil 28. – 34. místo z  61 účastníků, Dan letos sbíral zkušenosti. Oběma 
děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Recitační soutěž
V úterý 6. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

Zúčastnilo se 47 recitátorů, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií. V  porotě 
zasedly paní učitelky Lhotová, Pokorná, Krupičková a Holanová. Soutěží 
provázely Míša Pokorná a Iva Šulcová.

Vítězové jednotlivých kategorií budou v  březnu reprezentovat naši školu 
v okresním kole soutěže. 

Vítězové jednotlivých kategorií:

0. kategorie (1. třída) - Jakub Hudák

1. kategorie (2. – 3. třída) – Ema Šípková (3. A)

2. kategorie (4. – 5. třída) – Jolana Závacká (5. A)

3. kategorie (6. – 7. třída) – Tomáš Machálka (7. A)

4. kategorie (8. – 9. třída) – Kilián Olekšák (8. A)

Cenu diváků získaly Ema Šípková a Adéla Vaněčková.

Vítězum blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme!

M. Krupičková a L. Holanová
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Rozhovor
�

Tentokrát jsme vyzpovídali paní učitelku Čiháčkovou.
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