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Výlet 5. třídy do planetária 

V úterý 1. listopadu jsme společně s V. A navštívili planetárium v Pevnosti poznání v Olomouci, kde 

na nás čekaly zajímavé aktivity: 

- malovali jsme planety na černý pruh papíru 

- měli jsme komentovanou prohlídku spojenou s promítáním planet, na které jsme se dověděli 

plno zajímavých informací 

- prošli jsme si Pevnost poznání, kde jsme si vyzkoušeli různé aktivity spojené s vědou. Také jsme 

se například dověděli, kolik je v různých mořích soli. 

Výlet jsme si moc užili. 

Aneta Krajčovičová 

 

 

 

 

 

 

Zeměpisná přednáška Galapágy 

Na naši školu přišel cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš, který nám přednesl přednášku o 

Galapágách. Byl velice milý a šikovný. Vyprávěl nám o krásném souostroví, kde žijí úžasná zvířata. Řekl 

nám, kde všude byl, ukázal nám jídla, která sám ochutnal. Pověděl nám, že si odtamtud přinesl krásné 

zážitky a že to stojí za to. 

Adéla Vlachová a Ema Magyarics 
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Movember 

Tento den byl na podporu mužů s rakovinou prostaty a varlat. Měli jsme si nalepit nebo 

namalovat knírek. Po škole chodily děti z žákovského parlamentu a malovaly knírky těm, kteří je neměli 

a chtěli. 

Klára Vejrostová 

  

Celloween 

Společně s naší a ještě jinými třídami z druhého stupně jsme 14. listopadu jeli do Přerova na 

představení Celloween. Na tomto vystoupení se hrálo na violoncella, recitovalo a tancovalo. Mně se to 

velmi líbilo. 

Eliška Petrlíková  

 

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 na naší škole, jak tomu bývá každý rok, proběhlo školní kolo 

Olympiády v anglickém jazyce. Všech 13 soutěžících se jako vždy rozdělilo do dvou kategorií. Jenomže 

letošní zvláštností bylo, že v první kategorii soutěžili pouze žáci 6. ročníku a ve druhé kategorii pouze 

žáci 9. ročníku.  

Vše začalo ihned po druhé přestávce, kdy si všichni účastníci náhodným losem vybrali pořadí, 

v němž se poté soutěžilo. Jako první samozřejmě začali soutěžící z první kategorie. Soutěžili 

následujícím způsobem: Jakmile se dostali na řadu, museli si náhodným losem vybrat jedno z deseti 

témat a o něm po desetiminutové přípravě hovořit k porotě ve složení vyučujících anglického jazyka, 

paní učitelky Čechákové a Levinské. Poté si opět museli náhodně vybrat jeden z obrázků a o něm 

hovořit bez jakékoli přípravy. U žáků z druhé kategorie probíhalo vše stejným způsobem jako u žáků 
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z první kategorie, jen s tím rozdílem, že soutěžili i mezi sebou formou improvizovaného rozhovoru na 

náhodně zvolené téma.  

Po těžkém rozhodování porota rozhodla, že v první kategorii se na 1. místě umístil Filip Slavík 

z VI. B, na 2. místě Vojtěch Mišo z VI. A a na 3. místě Jan Jasník z VI. B. Ve druhé kategorii 1. místo 

obsadil Dominik Duvač z IX. A, o 2. místo se společně podělili Andrea Vránová z IX. B a Richard Kopeček 

z IX. A a o 3. místo Jiří Hrabovský a Hugo Fait z IX. A. 

Dominik Duvač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutanchamon 

2. prosince jsme společně s žáky 6. a 8. tříd jeli autobusem do Brna na výstavu Tutanchamon. 

Každý jsme si měli z domu vzít pracovní listy, které jsme si pak na výstavě měli vyplnit podle zjištěných 

informací. Na začátku výstavy jsme dostali sluchátko, ze kterého jsme se dozvěděli informace o 

Tutanchamonově životě. Na výstavě byly také předměty, které měl Tutanchamon ve své hrobce.  

Eva Havránková 
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Sedmáci pro vás vyzpovídali paní učitelku Sabinu Masopustovou: 

Rozhovor s paní učitelkou 

1. Proč jste se rozhodla učit výtvarku?  

Mám ráda dějiny umění a od malička jsem ráda tvořila a kreslila. 

2. Proč jste si vybrala tuhle školu?      

Protože tady bylo místo, volal mi pan ředitel s nabídkou a já jsem ji přijala. 

3. Jaká je vaše nejoblíbenější třída?     

8. A kupodivu. 

4. Co vás dělá šťastnou?      

Moje děti. 

5. Jaké všechny jazyky umíte?      

 Umím anglicky, trošku italsky a německy. 

6. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?    

 Řízek, je to klasika, svíčková a pečená kachna. 

7. Jaký předmět učíte nejraději?      

Ráda učím výtvarku. 

8. Jaký je váš nejlepší úspěch?        

Moje rodina. 

9. Čeho byste chtěla dosáhnout a jestli jste už toho dosáhla, co to bylo?           

Najít lásku a toho jsem dosáhla. 

10.  Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?      

Pes a tygr. 

 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

 

 

 

 

 


