
1 

52. vydání      listopad – prosinec 2018 

 

 

 

  

 

 

Slovo šéfredaktora: 

 Čau, čau! Ozýváme se vám opět po dvou měsících, ve kterých se u nás konalo mnoho 

zajímavých preventivních programů. Hlavně v prosinci nás čeká vánoční pohoda, kdy se už 

těšíme na letošní Vánoce 2018. Poslední týden před zimními prázdninami máme celkem klid, 

protože se jezdí do divadel a rozdávají se dárečky. Každopádně bychom vám chtěli popřát 

krásné Vánoce plné pohody, lásky a hodně štěstí do nového roku 2019. Tak se mějte. Ahojjjj! 

 

Šéfredaktoři:       Natálie Procházková 

                               Barbora Bubeníková 

Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský 

Korektura:           Mgr. Jiřina Ostrčilová 
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            Dne 13. 11. se k nám dostavila paní Jana Coufalová a přednášela nám o bolestivé šikaně, 

kterou by nikdo neměl podporovat nebo zvětšovat. V ten den jsme hráli hodně her, např. Moje 

pravá ruka…která se hrála tak, že si jeden z nás, který neměl nikoho vedle sebe, zavolal 

spolužáka a řekl o něm něco hezkého, aby podpořil jeho sebevědomí. Další hra se jmenovala 

Zjisti něco o ostatních…jeden z nás byl uprostřed kruhu židlí a zeptal se například: „Kdo má 

doma psa?“ Všichni, kteří ho mají, se zvedli a museli si sednout na jinou židli. Tato akce se nám 

líbila a poučili jsme se z ní. 

Izabela Walterová, VI.A 

 

 

 Letos nás paní lektorka učila o upevňování a zlepšování vztahů ve třídě. Pomocí 

názorných her se snažila naznačit, že spolupráce je důležitá. Na konci jsme si říkali, jaké věci 

bychom chtěli mezi námi změnit (např. naslouchání), ale zatím se to nezměnilo, myslím, že se 

ani nezmění, ale kdo ví… 

Julie Jemelková, VII.A 

 

 

 

 Dne 14. 11. jsme byli na akci Scholaris. Měli jsme možnost popovídat si se zástupci 

z různých škol. Každý z nás si tam tu svou našel. Poté jsme navštívili Střední školu gastronomie 

a služeb. Prošli jsme si všechny obory a pokračovali jsme do tříd, kde nám žáci předváděli 

prezentace o Rusku, Finsku, Itálii apod. Na škole se nám velmi líbilo. 

Michaela Kohoutková a Michaela Vlachová, IX.A 
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              Tento program pro osmáky byl zaměřen na téma Sex, AIDS a vztahy. Se zvoněním 

k nám přišla paní Jana Coufalová, která nás poučila o ochraně a dalších věcech spojených 

s daným tématem. Tato přednáška byla velice poučná a zábavná. Na konci jsme vyplňovali 

dotazníky o tom, jak se nám program líbil a jestli jsme byli spokojeni s naší „učitelkou“. Všichni 

jsme si odnášeli mnoho vědomostí a poučení. 

Alice Drozdová a Veronika Čevelová, VIII.A 

 

 

 

 Dne 28. 11. se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili prohlídky Arcibiskupského paláce         

a Vlastivědného muzea v Olomouci. V Arcibiskupském paláci nás zapojili do rekonstrukce 

portrétu Korunovace Františka Josefa I. V muzeu nás čekala výstava Od Zborova k republice,  

mohli jsme si vyzkoušet repliky zbraní a výstroje používané československými legiemi.                   

A nakonec jsme se mohli projít po vánočních trzích na Horním náměstí. 

  Šimon Bruckmüller, IX.A    

 

 

  

Dne 6. 12. se šla 9. třída podívat do školky za Koťaty. Nejdřív se všechny děti styděly, ale 

podařilo se nám je rozpovídat. Chvíli jsme si s nimi hráli a pak přišla svačina. Tím pádem jsme 

měli chvilku volného času. Po svačině jsme měli vyrobit zasněžený dům z krabice. Po další 

chvilce hraní jsme dětem připravili lehátka a Vlastimil Hrabovský a Jiří Lejsek jim přečetli 

pohádku. Poté jsme se s nimi rozloučili a vrátili jsme se do školy. Tohle dopoledne nás moc 

bavilo a příště se hodláme vrátit. 

Tereza Valentová, IX.A 

 

             

 Dne 26. 9. začala rekonstrukce tělocvičny. Jelikož jsme v ní nemohli cvičit, první tělocvik jsme 

rozebírali dřevěnou podlahu a uklízeli třísky. Po dokončení sem nastoupila firma, která udělala 

kompletně novou podlahu. Mezitím naše výuka tělocviku probíhala venku. Hráli jsme hry, 

baseball a fotbal. Kromě nové podlahy se v tělocvičně nacházejí dva nové basketbalové koše. 

Nová podlaha má modrou barvu a na ní jsou nově namalované čáry. V tělocvičně se přísně 

dodržuje zákaz bot s černou podrážkou - abychom se do ní dostali, musíme projít přísnou 

kontrolou podrážek. Na nové podlaze se opravu dobře běhá a cvičí.                                

                                                                                                                           Vlastimil Hrabovský, IX.A 


