
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Duben -  květen 2014 

 

Ranní běhy 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

děkuji Vám za podporu akce Ranní běhy. Do soutěže se zapojilo 80 běžců 

z 19 tříd, všichni uběhli celkem 577,25 km. 

V kategorii 1. tříd vyhrála Míša Hrabalová z 1. A, která uběhla 39 kol. 

V kategorii 2. tříd zvítězil Vašík Kučera z 2.C, uběhl 58 kol. 

V kategorii 3. tříd vyhráli Tomáš Rasl ze 3.B a Lukáš Motlík ze 3.C, oba 

uběhli 100kol.  

V kategorii 4.tříd  vyhrál Flilip Heininger ze  4.C,uběhl 107 kol. 

V kategorii 5. tříd vyhrál Vašek Kříž z 5. A, 135 kol. 

V kategorii 6.tříd získala prvenství Romana Blizniková ze 6.B, 67 kol. 

V kategorii  7. tříd byl nejlepší Martin Bliznikov ze 7. B, 91 kolo  

a v kategorii 8. a 9. tříd vyhrál a stal se trojnásobným vítězem Jiří Novák  

z 9. C, 141 kolo. 

                                                                                                  A. Hejlová 
 



 

Hodnocení projektového dne „Den s Ámosem“ 
 

Letos jsem byla již druhým rokem v roli učitele a musím říct, že jsem si to opravdu užila. Učila 

jsem s mojí kamarádkou Míšou. Odučily jsme 5 hodin. Vyzkoušely jsme si učit na prvním, ale 

hlavně na druhém stupni, kam nás to více táhlo. Přípravou na hodiny jsme strávily ohromnou 

spoustu času, ale stálo to za to. Potlesk na konci hodiny byl totiž ta nejlepší odměna. Tento 

projektový den mi přinesl jednu zásadní věc: učitelé mají spoustu práce s přípravou byť jen jedné 

hodiny a my bychom si jí měli co nejvíce vážit, protože nám může jen dát. 

                                                                          Bára 9.A 

 

Dne 26. 3. 2014 se konal projektový den zvaný Den s Ámosem. V tento den jsme my, žáci 8. a 9. 

ročníků, měli možnost si vyzkoušet, co obnáší příprava na hodinu ze strany učitele. A většina 

z nás poznala, že to není zrovna jednoduché. Naše skupina se rozhodla, že budeme učit celých 

šest hodin. Na každý předmět jsme se připravili. V daný den se nám podařilo všechno zvládnout 

podle připravených plánů. Tento den jsme si velmi užili a dalo nám to hodně zkušeností. Těším 

se na Den s Ámosem i příští rok. 

 

                                                                           Anička 8.A 

Akce žákovského parlamentu: 

 

Módní přehlídka 

Žákovský parlament pořádal akci s názvem Módní přehlídka, jejímž motivem bylo roční období ( 

jaro, léto, podzim, zima ). Do poroty zasedly paní učitelky Iveta 

Šantrůčková, Lucie Kampodoniková, Marcela Fišerová, Ludmila 

Eichlerová a Zdena Krausová. Všichni účastníci měli velmi vydařené 

kostýmy. Po celou dobu vládla velmi příjemná atmosféra. Všichni 

jsme si to užili a snad se nám něco podobného ještě někdy povede. 

 

                                                                    Bára 9.A 

 

 

Přespání s Ekotýmem 

Já a pár mých kamarádů jsme se rozhodli, že pomůžeme při akci Přespání s Ekotýmem. Velmi 

jsme si to užili, zažili jsme spoustu zábavy a poznali jsme nové kamarády.  

Začali jsme hrou na hřišti a pokračovali pečením buřtíků, kdo chtěl, mohl skákat přes švihadlo 

nebo malovat křídami. Večer jsme zpracovávali pravidla k dlouho připravované akci. Vše jsme 

plnili ve skupinkách. Později jsme se mohli dívat na film. Ráno jsme si zabalili spacáky, 

nasnídali se a šli jsme do malé tělocvičny, kde jsme si zacvičili na kruhách a hráli jsme si s míči. 

Všichni jsme se postupně rozešli domů. Velmi rychle to uteklo a snad se ještě budeme moci 

zúčastnit nějaké podobné akce, protože to bylo opravdu super. 

 

                                                                                        Bára 9.A 

Co řeší Žákovský parlament? 

V současné době probíhá velká anketa ohledně projektových dnů a návštěvě divadla. 

Proběhla dlouho plánovaná akce Módní přehlídka. 

Řešíme vaše veškeré dotazy a připomínky. 

 

                                                                Za Žákovský parlament Bára. 



Soutěž tříd pod taktovkou ekotýmáka Willyho 

 

Ekotým ZŠ Slovanka přichází s novou soutěží- Willyho soutěž tříd. Tuto soutěž vymyslel Willy, 

vedoucí ekotýmu. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů, které se budou zapisovat na velké čtvrtky 

vyvěšené na dveřích tříd, které si měly třídy vytvořit o třídnických hodinách, speciálním razítkem 

ekotýmu. Hodnotit se bude spousta faktorů, samozřejmě zaměřených na ekologii. Body můžete 

získat především za docházku, ale také za fungování vašich eko - hlídek, za zhasínání o 

přestávkách a za celkovou pomoc v ekotýmu. 

 

                                                                                                 

Za Ekotým Willy a Bára. 

 

Redakce v terénu: 
 

Redaktoři našeho časopisu využili akce 

(Jarní jarmark, pálení čarodějnic), které se 

uskutečnily na naší škole a vyrazili do terénu 

nasbírat materiál. 

A tady jsou výsledky jejich „sběru“: 

 

Jarní jarmark: 

V polovině dubna  na naší škole proběhl 

tradiční Jarní jarmark, na kterém se prodávaly různé výrobky : 

sladké pečivo, bábovky,perník, také velikonoční výzdoba – 

pomlázky a ozdoby. Bylo tu přibližně 26 stánků. Už od začátku 

byla velká návštěvnost a chodbou, kde se jarmark konal, se 

nedalo téměř projít.      Michal 9.A 

 

Před Velikonocemi se konal na naší škole  jarmark. Každá třída 

měla svůj stánek, kde jste si mohli zakoupit různé velikonoční  

a jarní dekorace, jídlo a další předměty. Když jsme si to 

procházeli, tak jsme si všimli, že každý má jinou cenu. Někdo měl bábovku za 5 Kč , někdo za  

10 Kč , dekorace za 50 Kč , někdo za 5 Kč. Nejvíce se objevovalo jako tradičně jídlo  

a velikonoční dekorace.  

 Eliška Blažková 8.B , Marie Hlobíková 8.B 

                                              

Na Velikonočním jarmarku se nám líbilo. Převažovalo zde  jídlo a ozdoby, teprve poté byla 

velikonoční vajíčka, což jsme rozhodně nečekali. Všichni byli spokojeni. Rodiče nejvíc utráceli  

u stánku své třídy, aby jejich děti nebyly smutné, že nic neprodaly. Skoro všechny třídy se na 

jarmark krásně připravily.  

Jako jediní vám ukážeme, kolik v průměru si učitelé myslí, že jarmark vynese. 

 

Nejvyšší typ: paní učitelka Šantrůčková 26 000 Kč. 

Průměr: podle učitelů bychom vydělali v průměru 11 686 Kč. 

Nejdražší výrobek: dřevěná sova=500Kč (bylo koupeno) 

Kevin Krpálek a Fanda Kříž 

 

 

 

 



 

 

Čarodějnické odpoledne 
 

 

Koncem dubna se na našem školním hřišti konal čarodějnický rej. K dispozici bylo hned několik 

soutěží, například „Skok v pytli“ nebo „Hod na Pepu“, 

bylo zde i  nějaké to občerstvení či volná zábava. My, 

redaktoři a redaktorky našeho školního časopisu Sovík, 

jsme měli za úkol zjistit nějaké zajímavosti a zde jsou::  

Celkový počet soutěží byl 10, přičemž já jsem si 

vyzkoušela „Čarodějnické puzzle“, „Hod na Pepu (jak 

už bylo zmíněno)“, „Slalom na koštěti“, „Skok v pytli 

(také zmíněno)“ a „Hod na plechovky“.               

V závěru byla upálena čarodějnice, ale ti, kterým se 

ještě nechtělo domů, mohli klidně zůstat a ještě se 

občerstvit.  

Podle mě se tento den náramně vyvedl a doufám, že se 

ještě bude několikrát opakovat.   

           

 

 Na konci dubna se na naší škole konalo čarodějnické 

odpoledne.  Žáci 9. tříd pomáhali na různých 

stanovištích, např.: Hod na Pepu, Skoky v pytli, 

Kreslení poslepu ,Hod na plechovky a mnoho dalších 

atrakcí. 

Myslím si, že si to všichni užili a pochutnali si na 

perníku a buřtech :DD . Janča 9.A 

 

 

Pro děti byla připravená spousta her a soutěží. Na školním hřišti jste mohli navštívit bar  

U Zlomeného koštěte. Občerstvení bylo 

zajištěno, každý si mohl zakoupit vuřt (10Kč) , 

nealkoholické pivo (5Kč) . Další občerstvení 

bylo zdarma – čaj, káva, perník, šťáva . 

Některé děti si na sebe vzaly nádherné kostýmy. 

 

Anna Hlobíková a Sabina Baková z 8. B 

 

  

 

 

 

Srdečně všechny zveme na školní akademii, která se uskuteční 19. června 

v KD Crystal. 

Dopolední představení začínají v 8:30 hod. a v 10:30 hod., večerní představení 

začíná v 17:00 hod. 

 


