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Den vody na naší ZŠ 

 

Světový den vody je stanoven na 22. 3. Žáci naší ZŠ se věnovali, v rámci ekologické 

výchovy, vodě 21. 3. ve Vlčicích a 23. 3. na budově Fučíkova, Rudná i na Sněžence. 

Tématem roku 2017 je odpadní voda, proto se někteří žáci ZŠ vydali do Čističky odpadních 

vod v České Vsi. Vedoucí tohoto zařízení, pan Ing. Proske si nejen pro naši ZŠ připravil 

velmi zajímavý program: seznámil nás s důležitými informacemi, s žáky provedl několik 

vydařených pokusů, zodpověděl dotazy zvídavých žáků a nakonec nás provedl celým 

areálem čističky. Žáci tak mohli na vlastní oči, nos, vidět a cítit, co se děje s odpadní 

vodou. Panu Proskemu tímto ještě jedenkrát velmi děkujeme! Než jsme podnikli tuto 

výpravu, tak proběhla na všech budovách soutěž tříd - ,,Modrá“, kde zvítězil každý, kdo 

nezapomněl a přišel v tento den modře oděn.  Jsem velmi ráda, že se této akce zúčastnily 

všechny budovy, každý pracoval v rámci tématu vody v rámci svých možností. Většina žáků 

se v tento den vydala s učiteli po pramenech vody, různé skupiny dětí navštívily např.:  

Smetanovy sady, Lesní bar v Lipové, Fauna park taktéž v Lipové, žáci ve Vlčicích a na 

Rudné prozkoumávali vodní zdroje v okolí školy, nejen žáci na Sněžence se výtvarně a 

hudebně věnovali vodě. Na závěr „modrého dne“ žáci zhodnotili svoji práci, naplnění cílů 

akce. Věřím, že každý z nás si uvědomil důležitost vody! 

                                                                                                 Kateřina Gajdošová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Den Země na naší ZŠ  

V rámci projektového dne – Den Země jsme se zapojili do celorepublikové ekologické akce “Ukliďme 

Česko“.  11. dubna jsme s žáky ve Vlčicích, na Fučíkové i na Rudné uklízeli nejen okolí školy od odpadků, 

ale taktéž přilehlé parky, cyklostezky, některé ulice, okraje lesů a okolí řek. Jen na budově Fučíkova žáci 

společně nasbírali 25 pytlů odpadků!!! Každý dobrý čin má být odměněn a tak i u nás po úklidu proběhlo 

opékání špekáčků, sportovní hry či tanec. Všem zapojeným žákům a učitelům velmi děkujeme! 

                                                                                                                               Kateřina Gajdošová 

 

 

 

 



 



ZIMNÍ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 

15. 2. 2017 

 

          Dnešní den jsme se zaměřili na sport. Všechny děti jednotlivých tříd plnily po celý den 

úkoly ve třídě a po svačině v tělocvičně.  Nejdříve byly děti ve svých třídách, kde si povídaly 

se svými pedagogy o významu pohybu v životě, o tělesné zdatnosti a o sportovních 

aktivitách. Vykreslovaly obrázky se sportovní tématikou, skládaly puzzle sportovců  

a zimního oblečení, poznávaly na kartách různé sporty, obtahovaly tečkovanou čáru ve 

tvaru rukavice nebo sněhuláka.        

          Po svačině všechny třídy společným nástupem v 10. 15 hod. zahájily sportování 

v tělocvičně – slalom mezi kuželkami, hod míčky na cíl, chůze přes kruhy a přes lavičku, 

lezení na žíněnkách a prolézání kruhem, přelézání napříč žebřinami. Sportovní dopoledne 

jsme zakončili koulováním papírovými koulemi mezi třídami. Na závěr v 11. 30 hod. byli 

všichni sportovci odměněni diplomem a sladkou odměnou.                                                                         

                                                                                                                       Mgr. D. Sucháčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA 

 

15. 3. 2017 

 

     Překážková dráha se uskutečnila v tělocvičně Domova Sněženka. Nejdříve se děti 

rozběhaly a rozcvičily, pak plnily různé disciplíny – přecházely lavičku, překračovaly lavičku, 

chodily slalom mezi míči, prolézaly nachystanými obručemi, podlézaly lano, přelézaly 

žíněnky a žebřiny.      

     Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkony a z tělocvičny odcházeli spokojeni, 

s úsměvem na rtech a s odměnou. 

                                              Mgr. D. Sucháčková 
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Školní družina Rudná 
 

 

V únoru se konala ve školní družině akce, která se jmenovala- Je tu zima. Už 

samotný název napovídá, že se bude konat na sněhu. Těšili jsme se, že 

budeme bobovat. Ale paní Zima si z nás pěkně vystřelila. Po sněhu, jak se 

říká, ani památky. Ale nakonec jsme se pobavili i bez toho sněhu. Nasbírali 

jsme si šišky, trefovali jsme se do kmenu stromu, zahráli si Na schovávanou, Na honěnou a 

nakonec jsme si vyzkoušeli zacvičit si na sportovních strojích. A jak nám to panečku pěkně 

šlo. I přesto, že nebyl žádný sníh, tak jsme byli všichni spokojeni. A tak doufejme, že nás 

příště paní Zima tak rychle neopustí.   

 

 

                                                                                                Vychovatelky ŠD      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z okénka II.A( Rudná) 

Projektový den – Den vody 

Dne 23. 3. 2017 se uskutečnil projektový den  - Den 

vody. Tento den jsme si měli povídat o vodě, o 

možnosti vzniku srážek, o znečištění vody. 

Samozřejmě jsme měli naplánovanou celou akci od 

rána až do konce vyučování, ale nejvíc nás zajímala 

i tak soutěž „ kdo bude mít na sobě nejvíc modrého 

oblečení“. Paní učitelka nám to přizvukovala ještě 

den předtím. Maminky splnily zadaný úkol a 

všichni jsme byli náležitě oblečení. Každý měl na 

sobě víc než 10 kousků. Holky měly i sponky, 

gumičky do vlasů. Kluci měli bundy i kalhoty a 

všichni jsme měli modré boty. Všechno je 

zdokumentováno na foto celé třídy. 

Z holek vyhrála Terezka Makyčová – 15 ks (Terezka měla i modrý deštník) a z kluků to byl 

Kryštof Podhorný, který měl 14 ks. 

 Po vyhlášení výsledků soutěže jsme dostali všichni zaslouženou sladkou odměnu. 

Po velké přestávce jsme pak šli do Smetanových sadů vyhledat prameny, které tady byly 

vybudovány. Venku byla dost zima, ale to nám nevadilo, alespoň jsme se něco nového 

naučili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektový den – Den Země 

 

 

Dne 11. 4. 2017 se uskutečnil na celé 

naší škole projektový den „Den Země“. 

Hned ráno jsme hovořili o znečišťovaní 

a tvoření odpadků a plnili zadané úkoly 

– nejdřív jsme si vymalovali barevně 

popelnice a pak jsme si říkali, do které 

daný odpad dáme. Hrozně nás to 

bavilo. Za sběr odpadků, jsme měli 

slíbenou odměnu –  opékání špekáčků. 

Před opékáním jsme šli do parku splnit 

úkol – že budeme sbírat odpadky, 

které vytvořili naši nezodpovědní 

spoluobčané. Je to škoda, že chodí znečišťovat park. Nasadili jsme si rukavice a huráááá do práce. Také jsme závodili, 

kdo bude mít víc nasbíraných odpadků. I tento den byla hrozná zima a tak jsme se těšili, jak se ohřejeme u ohýnku a 

opečeme buřtíčky.  

Nenasbírali jsme toho hodně, ale hlavně, že jsme se naučili, jak se máme v parku chovat a že nemáme nic vyhazovat 

na zem, protože to pak musí někdo posbírat a uklidit. 

 

                                                                                                                                                                                 Žáci II. A 

 



Pohádka o neposlušných kůzlatech 
 

Byla jedna koza a ta měla čtyři kůzlátka. Jednou se stalo, že 
musela sama odejít na pastvu, a tak shromáždila kůzlátka okolo 
sebe a povídala: "Já musím, milé děti, odejít a nechám vás tu na 
chvíli samotné. Vrátka zandám; ale to vám povídám, nikomu 
neotevírejte, dokud můj hlas neuslyšíte." 
Kůzlátka přislíbila, že poslechnou, matka zandala pevně vrátka a 
odešla. 
Netrvalo to dlouho, přijde liška a začne volat: "Kůzlátka, má 
děťátka, otevřete vaše vrátka, nesu vám spoustu mlíčka." 
Kůzlátka poslouchala, poslouchala, ale potom odpověděla: 
"Neotevřeme, to není hlas naší maminky, naše maminka má 
tenký hlásek." 
Liška se tím ale odbýt nedala. Za chvilku přišla zase a volala 
tenčím hlasem: "Kůzlátka, má děťátka, otevřete vaše vrátka, 
nesu vám moc a moc mlíčka." 
Kůzlátka poslouchala, poslouchala, ale potom odpověděla: 
"Neotevřeme, to není naší maminky hlas, naše maminka má 
ještě tenčí hlásek." 
Liška poodešla, ale za chvilku volala zase hlasem co možná 
nejtenčím: "Kůzlátka, má děťátka, otevřete vaše vrátka, nesu 
vám hodně mlíčka." 
Kůzlátka poslouchala, ale nemohla tentokráte hlas matky 
rozeznat. Jedno řeklo: "Je to hlas naší maminky," druhé: "Není," 
třetí řeklo: "Otevřeme," čtvrté: "Neotevřeme." Nemohla se nijak 
shodnout, co by měla dělat, až se začala hádat a prát. Začala se 
trkat a v samé horlivosti vyrazila vrátka. 
Liška vběhla dovnitř a zakousla se prvnímu kůzlátku do nohy. 
Ještě že se matka koza právě domů vracela, lišku vyhnala a 
poraněné kůzlátko ošetřila. Kdyby se byla opozdila, mohla liška 
všechna čtyři kůzlata sežrat. 
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                                      DEN VODY  

 

Dne 21. března 2017 jsme na naší škole slavili Den vody. Akce se zúčastnily všechny třídy školy. 

Každá třída měla nějaký program, který byl zaměřen na vodu, na její jedinečnost a vzácnost.  

Akce vedla žáky nejen k zamyšlení nad tím, jaký význam má voda pro život, jaké praktické otázky 

spojené s dostupností vody je třeba řešit, k získání nových poznatků, ale byla i dobrou zkušeností 

s prezentací vlastních poznatků. 

II. a V. třída uklidila břehy potůčku za školou, V. C břehy potoka, který protéká obcí Vlčice a VI. A 

s IX. B břehy rybníků ve Vlčicích a Uhelné. 

Dětem se Den vody moc líbil. Připomněly si, jak je voda pro nás důležitá, i když na to často 

zapomínáme. Navíc jsme strávili pěkný čas na akcích mimo vyučování. Děti si tento den jistě 

zapamatují a budou se těšit na další společné akce, které se pro ně chystají. 

 

                                                                                                                V. Vonzová 
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DEN ZEMĚ – „UKLIDÍME ČESKO“ ve Vlčicích 
 
Den Země je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě. Dotýká 
se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, 
zneužívání chemických prostředků k léčbě banálních onemocnění) a způsobů jejich 
řešení. Téma pro letošní den „Kam s nimi" zpracovává téma odpadů. 
Podstatou je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě, o důležitosti 
její ochrany a spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, příroda 
a my, společnost a my, pracovní činnosti, výtvarná výchova a hudební výchova, 
dále pak z přírodopisu a zeměpisu a z průřezových témat zejména z 
environmentální výchovy. Důraz je kladen na využití získaných zkušeností žáků, na 
vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací. 
Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. 
Žáci se učí spolupracovat v týmech, učí se stanovit si posloupnost a logickou 
provázanost svých činností, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků. 
V úterý 11. dubna jsme se všichni zapojili do akce „UKLIDÍME ČESKO“ a vydali se uklízet 

nejen okolí školy, ale také Vlčice. Děti II. + V. třídy uklidily prostranství autobusových 

zastávek, VI. C uklidila místní park a žáci VI. A + IX. B se postarali o prostranství kolem 

naší školy.  

Počasí nám po celou dobu opravdu přálo a náladu nám navíc vylepšovaly i odměny, které 

jsme za splnění úkolů získali. 

                                                                                                                                                                   V. Vonzová 

 
 

                   

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLORBAL 

Začátkem dubna v hodinách tělesné výchovy probíhal turnaj ve florbalu. Žáci byli rozděleni 

po třídách do družstev. 

Soutěž proběhla v radostné a bojovné náladě. Družstva byla smíšená a chlapci se snažili vůči 

dívkám při hře vystupovat ohleduplně. 

Výsledky: 

 

  
                  1. místo družstvo   kapitán -  Michal Gadži 

                  2. místo družstvo  kapitán  -  Petr Kima 

                  3. místo družstvo  kapitán  -  Petr Kropáč 

                  4. místo družstvo  kapitán  -  Jaroslav Švančara 

Hra byla zaměřena na kolektivní spolupráci družstva.  Vyhodnocení turnaje a rozdání 

diplomů proběhlo 7. 4. 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              VELIKONOČNÍ TURNAJ V  BADMINTONU 

Před velikonočními prázdninami jsme ve Vlčicích uspořádali historicky první turnaj 

v badmintonu. Hráli 4 tříčlenná družstva systémem každý s každým. Do turnaje se přihlásili 

žáci II. stupně, kteří v hodinách Tv měli možnost hru nacvičovat a hrát.  

Výsledky: 

1. Michal Gadži, Petr Kima, Adam Kotlár 

2. Natálie Oráčková, Sabina Gogová, Jitka Bílková 

3. Jarmila Urbaníková, Dominika Applová, Jarmila Fryčová 

4. Martin Ščerbák, Robert Bihari, Jan Kuchtík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pestrý život II. B 

aneb žádná nuda!  

 

V naší třídě se stále něco děje! Zvláště v poslední době jsme měli výuku zpestřenou několika 

akcemi a událostmi, ze kterých máme plno hezkých zážitků. 

Ale postupně!  

Naposledy jsme Vás informovali o tvořivém setkání s dětmi z MŠ… No a jak jsme dětem 

přislíbili (další společnou akci), tak se taky stalo. Tentokrát jsme se všichni sešli dne 30. 3. 

2017 při sportovním klání v naší tělocvičně. Po krátkém rozcvičení a rozdělení do dvou 

družstev probíhaly soutěže na rychlost, mrštnost a obratnost jako např. přenášení vajíčka na 

lžíci, trefování míčky do branky, skákání v pytli, slalom apod. Děti projevily velkou snahu i 

soutěživého ducha, sladká odměna proto patřila všem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se sportu týká, připomeneme ještě naši účast ve Školním turnaji v podhazované (22. 3.) 

a taky jsme celkem pětkrát navštívili během měsíců února a března plavecký bazén 

v Javorníku. Závěrem děti obdržely Mokré vysvědčení. 

 



 

Město Javorník jsme měli pak možnost navštívit ještě při příležitosti „Výstavy panenek“ 

(27. 3.) a při návštěvě výchovného koncertu „Písničky a jejich úkoly“ (29. 3.) Ta spousta 

panenek s pěknými šatečkami zaujala hlavně děvčata, kluci zase obdivovali historický 

proutěný dětský kočárek a nábytek pro panenky. Navíc jsme se na výstavě sešli náhodou 

s Deniskou – někdejší spolužačkou dětí a to tedy bylo radostné setkání! Navíc si Deniska pro 

každého z nás připravila vlastnoručně vyrobeného motýlka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncertě jsme se setkali s vystoupením dvou profesionálních hudebníků. Svůj zpěv 

doprovázeli hrou na saxofon a digitální piano a brzy vtáhli do představení málem celé 

obecenstvo. Vyslechli jsme různé pochody, lidové písničky i hity z jejich vlastní tvorby, 

některým učili posluchače přímo na místě.  

 



 

 

 

 

 

 

Dne 21. 3. se uskutečnil ve Vlčicích 

Den vody. Nejdříve proběhlo sčítání 

našich modrých svršků a doplňků 

(Hurá, zvítězili jsme!), potom jsme si o 

významu vody a o způsobech šetření 

s vodou povídali. Nakonec jsme se 

společně s V. třídou vydali do terénu k 

nedalekému potůčku uklízet jeho břehy. 

 

Hned další den jsme se s V. třídou sešli opět a to při „Hrátkách s pohádkami“. 

Při společné debatě jsme si povídali o významu knížek, předčítání, o knižních autorech. 

V zapůjčených knihách jsme vyhledávali jména spisovatelů a ilustrátorů. 

Z regionální literatury byl žákům přečten příběh „Lom Vaněk“ a jeho posluchači se pak 

snažili vyobrazit hlavní postavu – vodníka Pentličku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve zbylé části programu si žáci mohli ověřit své 

znalosti z pohádek v různých soutěžních disciplínách jako je pexeso, pohádkové dvojice, 

hlášky, hádanky, hledání rozdílů aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S knihou souvisela pak i další akce, jíž se spolu s námi zúčastnily všechny třídy i ŠD. Šlo o 

výtvarnou soutěž „O nejhezčí a nejoriginálnější knižní záložku“. Celkem bylo odevzdáno 

89 prací, které jsou nyní vystaveny na školní chodbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně poučnou se nám stala beseda s názvem „První pomoc při úrazech“  (22. 3.). 

Dozvěděli jsme se o druzích a hlavních zásadách první pomoci, zhlédli jsme ukázky různých 

ošetření jako např. při žilním a tepenném krvácení, zlomeninách, při bezvědomí. Na závěr 

programu si žáci jednotlivých tříd už sami vyzkoušeli stabilizační polohu, fixování a 

obvazování končetin aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den Země 

Než jsme se, v úterý 11. 4. (Den Země), zapojili „svou troškou do mlýna“ do úklidu 

veřejných prostranství, znovu jsme si o důležitosti třídění odpadů povídali. . .  

                    

 

 

 

 

 

V předvelikonočních hodinách Vv a Pv  

jsme se rádi věnovali tvoření  

různých dekorací a také  

barvení vajíček. 

                                                                              

 

 

 

                                                                         

                                                                                  za II. B sepsala M. Bednarská                                                                                                                                                                      
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 A nejlepší nakonec 

Dne 28. března 2017 byla panu řediteli Mgr. Zdeňku Bílkovi předána Cena náměstka 

hejtmana Olomouckého kraje za rozvoj speciálního vzdělávání v Olomouckém kraji.           

Mgr. Zdeněk Bílek vystudoval speciální pedagogiku a svou pedagogickou činnost zasvětil práci s dětmi se zdravotním 

postižením. Vždy usiloval o co nejlepší zapojení těchto dětí do praktického života nejprve jako učitel a od r. 1992 ve 

funkci ředitele Zvláštní školy ve Vlčicích a později v Jeseníku, nyní ZŠ samostatně zřízené podle §16, odst. 9, ŠZ. 

Je výraznou osobností speciálního školství regionu Jesenicko i Olomouckého kraje, zapojen do činnosti Spolku 

speciálních pedagogů Olomouckého kraje. Aktivně se zapojuje do projektů, zaměřených na společné vzdělávání,  

v nichž působí v realizačním týmu jako metodik – speciální pedagog. Angažoval se také jako odborný poradce ČMOS 

při přípravě legislativy změn ve školství, které vstoupily v platnost od 1. 9. 2016.  

V neposlední řadě se také věnuje individuální logopedické péči – nápravě řeči dětí předškolního a mladšího školního 

věku. 

Pro své povahové vlastnosti a empatický přístup k lidem je velmi oblíbený u žáků i svých kolegů. 

Je ženatý, má dvě děti a dvě vnoučata, denně vyráží na dlouhé procházky se svým pejskem nebo si rád ve volném 

čase „dá do těla“ na oblíbeném horském kole. 

 

 
                                BLAHOPŘEJEME!  
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