Vážení rodiče a přátelé školy,
Poslední číslo školního zpravodaje ve školním roce 2016/2017 právě
vyšlo a přináší přehled o všech akcích, které na škole proběhly. Poslední
školní měsíce jsou vždy „ hektické“. V tomto období probíhala okresní kola
vědomostních soutěží a olympiád, sportovní soutěže, výlety a pro žáky
stěžejní uzavírání známek.
Krásného úspěchu dosáhli naši zástupci v letošním ročníku Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. V krajském kole, které proběhlo v
Hranicích na Moravě, vybojovali nejlepší umístění v historii naší školní
účasti. Osmička našich úspěšných reprezentantů (N. Znojilová, M. Staňková,
K. Plačková, K. Piňosová, V. Lachman, M. Bureš, R.Volf, J.Ošlejšek ) obsadila
celkové sedmé místo.
Letošního ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017 se v
okresním kole, které se uskutečnilo na prostějovském dopravním hřišti,
poprvé představili úplní nováčci z prvního stupně – Radim Švéda, Antonín
Cetkovský, Klára Stavinohová a Barbora Minxová. I přes postupné získávání
zkušeností obsadili velmi krásné šesté místo. Starší žáci ve složení Eliška
Sedláková, Marie Lysáková, Josef Nejedlý a Matěj Cetkovský obsadili první
místo v okresním finále. Tím pádem postoupili do krajského kola, které
letos proběhlo na dopravním hřišti ve Šternberku. I zde naši reprezentanti
výborně zabojovali. Výsledkem bylo skvělé třetí místo.
Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení
jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Obhajoby
absolventských prací se konaly dva pondělky. Žáci všem přítomným, ale
především sobě dokázali, že téma, které si vybrali, uměli nejen zpracovat, ale
následně i obhájit. Témata byla zajímavá a téměř všichni, kteří předstoupili,
ukázali, že své absolventské práci věnovali dostatek času a úsilí.
Ve čtvrtek 4.5. se konalo v Brně regionální kolo soutěže YPEF. 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. Naši žáci obsadili
krásné 9. místo (N. Pleváková, T. Křupka, V. Vozihnoj).
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10.5. proběhlo okresní kolo soutěže „ Mladý zahrádkář“ v prostorách
Švehlovy střední školy. Okresního kola se zúčastnilo celkem 62 žáků z 8 škol,
kteří soutěžili ve dvou kategoriích. Naše škola se do soutěže pravidelně
zapojuje. V mladší kategorii obsadila N.Němcová 3. místo, T. Švédová 10.
místo, v kategorii starších žáků 6.místo V.Vozihnoj, 8. místo N.Pleváková a
T.Křupka, 12. místo obsadila M.Lysáková.
V úterý dne 6. května se žáci pátých a šestých ročníků vydali na průzkum
bezpečného internetu a sociálních sítí. Během besedy, kterou zabezpečila
společnost Scholaris, se žáci naučili rozeznávat nebezpečí na internetu,
dozvěděli se o skutečných případech kyberšikany a zhlédli zajímavá a
napínavá videa na téma bezpečnost na sociálních sítích.
5. 6. proběhl v biokoridoru Hloučela výukový ekoprogram pro žáky
šestých ročníků HYDROBIOLOGIE. Realizátorem akce bylo ekocentrum
IRIS Prostějov. Žáci se seznámili s některými organismy žijících ve vodě a u
vody. Nejzajímavější částí programu byl pro žáky samotný odchyt drobných
bezobratlých živočichů a jejich poznávání pomocí určovacích klíčů.
Malá chemická olympiáda je každoroční poměřování znalostí z
chemie u žáků 8. ročníků. Letos se konala 8. června na Reálném gymnáziu v
Prostějově. Ch. Linney soutěž vyhrál, A. Růžičková obsadila 6. místo.
Zelená stezka zlatý list je tradiční přírodovědná soutěž, kterou pořádá
ekocentrum IRIS. V letošním roce proběhla 5. 6. Opět v biokoridoru Hloučela.
Mladší žáci obsadili 6. místo (T.Varcaba, N.Němcová,T. Švédová, R.Pelíšek,
M.Klukáček, V.Kubešová). Starší žáci ve složení týmu (O.Vysloužil, P.Linney,
A.Soldánová, O.Švestka, K.Trnkalová, E.Sedláková) obsadili 2. místo se
ztrátou půl bodu na vítěze.
Všichni žáci a rodiče se jistě těší na zasloužený prázdninový odpočinek
tak, aby v pondělí 4. září mohl být slavnostně zahájen další školní rok
2017/2018.
Vážení rodiče, přejeme Vám krásné léto!

