
HALÓ, HALÓ, CO SE STALO na ZŠ 28.října ? 

Učení jako zábava 

Začátkem listopadu školní knihovna vyhlásila literární soutěž pro žáky druhého stupně. Od té 

doby je každý měsíc čekají doplňovačky, záludné křížovky s literární tématikou, ve kterých se 

objevují známí i méně známí spisovatelé. Potýkají se i s literárními pojmy, které nejsou příliš 

oblíbené, zato spojování spisovatelů a jejich děl není pro děti žádný problém. 

Výtvarná soutěž – Svatá rodina 

Účastníci soutěže (přihlásilo se 247 dětí z celé školy) měli za úkol ztvárnit svatou rodinu. Žáci 

si mohli vybrat techniku kreslení, malování, paličkování nebo prostorové práce. Nejraději 

však pracovali ve skupinách a hlavně díky těm mladším vznikalo jedno krásné dílo za 

druhým. Nakonec bylo odměněno 69 dětí. Výstava nejlepších prací byla instalována ve 

vestibulu. 

Čísla jako kamarád 

Jednou si takhle paní učitelka svolala známé matematické fanatiky z našich pětek. Všichni si 

oddechli, když zjistili, že se píše známá matematická olympiáda, a ne na známky. Po dobu 

dvou měsíců se průběžně páťáci potýkali se záludnými příklady a slovními úlohami. Někomu 

se čísla pletla, ale někdo v tom měl úplně jasno. Násobení, dělení, sčítání a odčítání se střídalo 

stále dokola. Do konečného finále nastoupilo devět nejlepších počtářů. Nakonec se ukázalo, 

že s čísly je největší kamarád Jan Sokolov z 5.B. 

Dějepisná olympiáda  

Dne 12.2. v Ústí nad Orlicí dokazovali dva naši zástupci-Lenka Píčová a Vojta Šmok- své 

znalosti z historie v testu s názvem Od baroka po secesi. Jak už místo konání napovídá, 

nejednalo se o nic menšího než o okresní kolo olympiády v dějepise. Výsledek byl pro naši 

školu přímo historický, protože čtvrté místo Lenky Píčové s nadějí na postup je v této soutěži 

opravdu velkým úspěchem. 

A další soutěže 

Když jsme ještě doháněli známky, přišla na nás paní učitelka s tím, že si napíšeme olympiádu 

z českého jazyka. Školního kola se zúčastnilo celkem 80 žáků z osmých  a devátých tříd. 

Nejlepšího výsledku dosáhly Šárka Danielová a Lenka Píčová z 8.A. Držme jim palce 12.3., 

kdy pojedou na okresní kolo. 

Nejlepší angličtináři a francouzštináři z druhého stupně se utkali v  cizojazyčných  

olympiádách pod vedením paní učitelky Ludmily Smolové. Okresní kolo soutěže v anglickém 

jazyce skončilo vítězstvím pro Adama Páchu a druhým místem pro Jirku Šlesingra. Společně 

se poctivě připravují, aby v kraji dopadli co nejlépe! 

Postup do krajského kola neminul ani Šárku Kaškovou, která zvítězila v soutěži 

francouzštinářů. Držíme palce! 

A pozadu nezůstávají ani biologové a chemici, zejména Verča Míková a Tomáš Bříza, kteří 

uspěli taktéž na okresní úrovni. 

A co sportovní zápolení? 

27.2. se uskutečnil v místním parku tradiční lyžařský den. S běžkami sem dorazil nejprve 

první, potom druhý stupeň naší školy. Trať byla perfektně připravená, podmínky dobré. 

Závodníci se vrhli do závodu jako střely, souboj mezi třídami byl vyrovnaný. Když proťal 

závodník cílovou pásku, hned se mu seběhly davy dětí blahopřát. V cíli byla velmi dobrá 

nálada, fandové pokřikovali na své reprezentanty i jejich rivaly z plných plic. Ani poslední 

závodník neodešel s prázdnou! 

Nejúspěšnější třídou byla 3.A paní učitelky Ludmily Krčálové. 

Martin Kaplan-8.B, ostatní zprávy připravili žáci 8.A. 

 


