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Ahoj, zdravíme vás po dvou měsících prázdnin. Doufáme, že jste 

si to pořádně užili! V redakci Smajlíku začíná pracovat úplně nový tým, 

protože nás opustila IX. A a my jim přejeme hodně úspěchů a nových 

kamarádů na nových školách. V tomto školním roce se všichni 

posouváme o ročník výše a připravují se pro nás různé akce a projekty. 

V tomhle díle se dočtete, co se odehrálo v minulých dvou měsících 

školy. 

ŠÉFREDAKTOŘI:           Bára Bubeníková 

                                       Natálie Procházková 

GRAFICKÁ ÚPRAVA:   Vlastimil Hrabovský 

KOREKTURA:               Mgr. Jiřina Ostrčilová 
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Naši školu navštívili 11. září s hudebním vystoupením žáci ZUŠ Bedřicha 

Kozánka z Přerova. Výchovný koncert se odehrál ve školní tělocvičně a zúčastnili 

se ho všichni žáci a učitelé. Podle hudebních nástrojů někteří žáci nevěděli, o jaký 

hudební žánr se bude jednat. Byla to dechová hudba s trochou jazzu. Takovou 

muziku mám rád, protože ji občas posloucháme doma. Vystoupení na většinu 

z nás udělalo velký dojem už jen proto, že nám hráli žáci, kteří jsou o pár let starší 

než my. Jejich vystoupení bylo velmi dobře odvedené a zajímavé. Všichni jsme 

ocenili mladé muzikanty dlouhým potleskem a obdivem. 

         Šimon Stárek, VI. A 
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  Program se uskutečnil dne 17. října místo 5. a 6. hodiny. Celá třída i učitelé 

se zapojili a bavili se. Byl ve formě prezentace a ústního vypravování. Povídali 

jsme si o problémech závislosti na pornu. Program se všem velice líbil.  

       Eliška Králíková, Markéta Uhlířová, IX. A 
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Měli jsme preventivní program s názvem: Bolest – nemoc jménem šikana. 

Tento program se uskutečnil 10. října. Skoro všechny bavil, byly tam zábavné hry, 

např. v jednu chvíli jsme se octli v roli agresora a v druhé chvíli zase v roli oběti. 

Paní lektorka nám vysvětlila jak předejít šikaně. 

Julie Jemelková, Karla Lesáková, VI. A 
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 Dne 22. září 2017 proběhla v  VIII. A přednáška policistky paní Miluše 

Zajícové. Dozvěděli jsme se důležité věci o zákonech, trestných činech, 

přestupcích a právní odpovědnosti. 

Šimon Bruckmüller, VIII. A 

Dne 17. října k nám přijela z Olomouce paní Jana Coufalová, která nám celé 

dvě hodiny povídala o daném tématu. Tato přednáška nám určitě dala něco do 

života. Zahráli jsme si hru se „zázračnou pilulkou“. Program se nám všem velmi 

líbil a byli bychom rádi, kdyby se paní Coufalová za námi stavila i příští rok.  

 

        Natálie Procházková, 

Barbora Bubeníková, VIII. A 
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Program se konal 10. října, byl poučný a zahráli jsme si i různé hry, pomocí 

kterých jsme se o sobě něco dozvěděli. Paní lektorka byla příjemná a do her se 

zapojila i paní učitelka. Program se nám moc líbil. 

Vendula Kunderová, Veronika Čevelová, VII. A 
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  Exkurze na Střední školu technickou, Kouřílkovu byla velmi poučná. 

Dozvěděli jsme se nové informace o náplni práce různých povolání, například 

automechanika, zedníka, instalatéra a mnoha dalších. Mohli jsme si prohlédnout 

práce studentů jednotlivých oborů a byly nám také upřesněny požadavky pro 

výkon povolání. Za mě se jednalo o vydařenou akci a věřím, že spoustu žáků 

zaujala. 

          Michal Ludva, IX. A 

 


