Vážení rodiče a přátelé školy,
Čtvrté číslo školního zpravodaje vám přináší přehled o všech akcích, které na škole
proběhly.
Dva únorové dny probíhal na škole ekoprogram zabývající se životem ŽÁBY. Ekoprogram
realizovalo ekocentrum IRIS Prostějov. Během dvouhodinového programu se žáci dozvěděli
mnoho zajímavostí ze života žab, jak se rozmnožují, dorozumívají, jejich životní nároky.
Povídání o tom, co se děje na jaře v rybníce, kdo je to pulec, jak žába loví a co jí chutná, bylo
pro žáky velice poutavé. Program byl plný aktivit – hudebních, výtvarných a naučných a
žákům se velice líbil. V programu nechybělo ani pozorování živé žáby- laboratorní drápatky.
Skupina mladých výtvarníků v rámci exkurze estetického kroužku BABINCE se pustila do
výroby a barvení svíček. Celá akce se uskutečnila v pátek 7. 4. 2017 ve svíčkárně RODAS v
Olomouci.
Naše škola se již několik let aktivně zúčastňuje činností souvisejících s environmentální
výchovou. Každý rok na jaře se ve spolupráci s městem Plumlovem naši žáci zapojují do
úklidu veřejných prostranství. Letos jsme byli opět osloveni Povodím Moravy, zda bychom
pomohli s úklidem okolí vodních ploch, které tvoří nedílnou součást regionu Plumlova.
Díky hezkému počasí úklid pokračoval dle harmonogramu, žáci vyčistili svěřené úseky břehů
Podhradského rybníka, přehrady a potoků, ulic města Plumlova i okolí zámku, vyhrabali
zatravněné plochy parku a kolem kostela. Přesně za týden v pondělí byly práce ukončeny u
kostela dohrabáním ploch, které se nestihly udělat. S výsledkem práce byli všechny strany
spokojeny.
20. února se konalo místní kolo soutěže YPEF. YPEF je znalostní soutěž zaměřena na
žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny
u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu
lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které
jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Místního kola se zúčastnilo 27
žáků. Soutěž měla dvě části: písemný test a poznávání organismů. Nejlepší soutěžní tým ve
složení N. Pleváková, T. Křupka, V. Vozihnoj postupuje do regionálního kola, které proběhne
4.května v Brně.
Ve čtvrtek 23. března vyrazili žáci osmého ročníku do prostějovského kina Metro 70,
aby zhlédli dokument Matěje Mináče o zachránci šesti set šedesáti devíti židovských dětí,
Nicholasi Wintonovi.
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V pátek 17. 3. 2017 se někteří žáci sedmých až devátých ročníků zúčastnili výletu
do Vídně. Po historické prohlídce města, žáky čekala hlavní část programu - návštěva v
Přírodovědeckém muzeu. V této budově měli možnost spatřit pod jednou střechou bezpočet
exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených zvířecích druhů, získat přehled o
dějinách Země od hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry. Exkurzi finančně
zajistily Vojenské lesy divize Plumlov.
Ponožkový den školní parlament uspořádal ke Světovému dni Downova syndromu.
Toto onemocnění je způsobeno ztrojením 21. chromozomu, a proto je datum tohoto dne
určeno na 21. března. Všichni žáci a pracovníci školy ten den měli trochu „ popletené „
ponožky.
Barevný týden probíhal v týdnu od 24.4. do 28.4. Každý den jiná barva oblečení, každý
den jinak barevná škola. Tato barevně pojatá akce, je u žáků velice oblíbená.
Stalo se již tradicí, že se naše škola každoročně účastní soutěže ve znalosti obsahu knih s
názvem Souboj čtenářů. Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího
ročníku víceletých gymnázií. Tento ročník je vybrán proto, že podle průzkumů dnes většina
dětí ve věku kolem deseti let přestává aktivně číst krásnou literaturu. V letošním ročníku se
žáci umístili na 36. místě z 90 soutěžních týmů.
Dne 5.4.2017 žáci třetích až devátých ročníků reprezentovali naši školu v okresním kole
sportovní soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Celkově dosáhli vynikajících
výsledků. Smíšené družstvo žáků skončilo mezi všemi okresními školami na vynikajícím
druhém místě a postoupilo na krajské finále, které se uskuteční v Hranicích na Moravě.
Mezi nejúspěšnější jednotlivce se v okresním finále zařadili především Marek Bureš, Václav
Lachman, David Jeneš, Nikola Hrubanová a Ján Kšenzulák.
V pátek 21. 4. se konal zápis žáků do první třídy. Zápisu se zúčastnilo 37 dětí. Do
prvních tříd zasedne v září 28 prvňáčků.
Oslavy Dne Země probíhaly ve dvou dnech, a to 24. 4. a 25.4.2017. Na žáky čekal
nabitý program plný zábavného přírodovědného učení. Na sedmi stanovištích vyzkoušeli
svoje znalosti z přírodopisu, ověřili logické myšlení, dokázali, že spolupráce jim není cizí a
celý den strávený v přírodě si všichni užili.
Na závěr nám dovolte přiložit pozvánku: Zveme vás na školní akademii “Pro úsměv
maminky”, která se koná ve čtvrtek 11. května ve velké tělocvičně naší školy. Žáci si pro vás
připravili pásmo básniček, písniček, pohádek a nebudou chybět ani taneční vystoupení.
Nejen na maminky se těší děti i učitelé.
Přejeme vám krásné jarní dny.
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