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         SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín 

 

         http://www.szmsvejdovskeho.cz    

 
 

 

 
Leden        Sněhulák 
Jaroslav Seifert 

O křehké holi, kuté z ledu, 

jde leden, přítel neposedů; 

ti, uši skryté do beranic, 

se smíchem běží větrem vánic. 

 

To není hůl a rampouch ani, 

jejž najdeš v oknech po svítání, 

to starodávná píšťala je 

a ze všech nejsmutněji hraje, 

když do horkých ji vezmeš dlaní. 

 

O smutku zpívá v bílé kráse 

a ihned v slzách rozplývá se. 

 

 

Koho mráz a zima láká,  

postaví si sněhuláka. 

 

Jedna koule, druhá koule, třetí koule, 

klobouk, nos.  

Sněhuláček stojí bos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V tomto čísle: Zažili jsme 

                 Poznačte si v kalendáři 
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Zaž ili jsme 

DROGY (příběhy závislých, návykové látky, závislosti a její podoby) 
 

    „Máme více závislostí, než si myslíte. Svět kolem nás je plný nástrah a nepatří 

mezi ně jen návykové látky jako alkohol, tabák a marihuana. Ubraňte se lákadlům a 

stůjte pevně na svých nohou. Rozhodujte se svobodně a NE v zajetí manipulace; 

budujte vlastní JÁ.“  

    Tak znělo motto programu prevence, který pro žáky 4. – 6. třídy a pro žáky 7. - 9. 

třídy, zorganizoval spolek o. s. KAPPA – HELP. 

 

Žáci 5. třídy o programu napsali: 

    V úterý 29. 11. 2016 jsem se na naší základní škole účastnil přednášky o drogách. 

Přednášely nám dvě mladší ženy. Dozvěděl jsem se, že mezi drogy patří alkohol  

a cigarety. Líbilo se mi, jak přednášející paní malovala obrázek s klukem, který drží 

v ruce cigaretu a přednášející řekla: „Ten je drsný!“. Přednáška se mi líbila a vůbec 

jsem se nenudil. Cigarety škodí zdraví a smrdí. Jsem moc rád, že moje maminka a 

tatínek cigarety nekouří. Snažíme se v naší rodině o zdravý životní styl.  

Karel Valvoda, 5. třída     

    V úterý se konala u nás ve škole přednáška o návykových látkách a jejich 

důsledcích. Dozvěděl jsem se, že kouření způsobuje rakovinové onemocnění. 

V těhotenství škodí miminku. Cigaretový kouř také zhoršuje ovzduší. Přednáška byla 

také o drogách, které jsou vysoce návykové.  

Michal Lorinc, 5. třída 

    Dne 29. listopadu proběhla v naší škole beseda na téma „Drogy“. Povídali jsme si 

o tom, jak jsou drogy škodlivé a návykové. Mezi drogy patří cigarety, alkohol, 

marihuana, pervitin, houbičky, kokain, heroin atd. Hráli jsme také hry. Beseda byla 

zajímavá a poučná. 

Josef Končík, 5. třída 
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Ondra Zelenka, žák 9. třídy, přednášku shrnul takto: 

    V pondělí 28. listopadu se ve škole uskutečnila přednáška na téma drogy, jejich 

prevence. Tuto akci k nám přijela uspořádat přerovská nadace Kappa - Help. Začalo 

to asi v 8:30. Jako první jsme se rozdělili do skupin a měli lístečky s různými barvami 

a ty jsme měli propašovat, jako by to byly drogy. No po té následovalo povídání o 

drogách a prevenci, že by se to nemělo používat a tak. O půl desáté byla zhruba 15 

minutová přestávka a po té pokračoval program. Měli jsme nakreslit tři postavy, 

kluka, který nechtěl brát drogy, holku, která byla braním drog přímo posedlá a vůdce 

celé té jejich povedené bandy. První kluk se bránil, že to nechce, protože je třeba 

písemka z angličtiny, atd. Každá skupina měla vymyšlené argumenty, proč by si to 

neměl vzít. Jenže on stejně nakonec neodolal, no a začal. No a jak se jednou do toho 

namočil, tak si poté začal brát od rodičů peníze, dokonce zdrhnul z domu a na konec 

skončil jako squater. Potom následoval takový krátký dotazník, ve kterém se nás 

ptali, jak se nám to líbilo a třeba, co bychom na tom zlepšili. My jako naše třída jsme 

se tak nějak shodli, že bychom do toho zapojili více nějaké akce, ne jen teorii. Mně 

osobně se ale přednáška líbila. 

Film Heidi, děvčátko z hor 
 

   V úterý 6. prosince 2016 jsme s žáky 1. – 7. třídy zhlédli dobrodružný film Heidi, 

děvčátko z hor. 

   Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s 

kamarádem Petrem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody 

švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům 

je však náhle konec, když je Heidi převezena tetou Dete do německého Frankufurtu 

nad Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny. 

Dívky se sice ihned skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Petrovi a horách je 

příliš velký... 

   Filmové zpracování příběhu se nám velmi líbilo a všem jej doporučujeme . 
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Žonglování ve škole 

 

     V předvánočním týdnu nám přišli ukázat své umění žongléři z Olomouckého 

spolku Cascabell. Nejen že nás pobavili obdivuhodnými schopnostmi si pouze se 

dvěmi rukami poradit s bezpočtem nejrůznějších míčků, kuželů, šátků aj. Ale všichni, 

jak mladší děti z prvního stupně, tak i ti starší včetně nás učitelů, jsme si mohly 

veškeré pomůcky osobně vyzkoušet a zjistit, že nejde o jednoduchou záležitost 

rozpohybovat např. talíř na tyči nebo manévrovat s flowerstick. Věřím, že tuto napůl 

sportovní akci si všichni užili a těšíme se třeba někdy příště na další představení. 

 

Mgr. Jana Pudová, třídní učitelka 7.B třídy 
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Vánoční besídka 
 

   Ve čtvrtek 22. prosince se konala tradiční Vánoční besídka naší základní školy. 

Programem, který byl velice pestrý a plný vánoční atmosféry, provázeli žáci 9. třídy. 

Na následujících fotografiích se můžete přesvědčit o velkém uměleckém zážitku. 

   

    

 

   Na vstupném na vánoční besídce se vybralo celkem 5536,- Kč, které byly uloženy 

na účet Litka, z.s. a budou využity pro mimoškolní činnost. 
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Na kouzelném paloučku s hosty Jů a Hele v Litovli 
   

  Dne 10. ledna 2017 navštívili žáci I. stupně představení loutkoherecké skupiny 

Loudadlo, které spolupracuje s Českou televizí. Velkým překvapením byly 

postavičky Jů a Hele. Některé děti je znají z pořadů Studia kamarád, ostatní je viděly 

poprvé. Ve svých představeních herci využívají černé divadelní scény a loutky 

v nadživotní velikosti. Komické dialogy střídaly písničky a soutěže. Jsme rádi, že 

jsme byli u toho. Děkujeme spolku LITKA za uhrazení autobusu do Litovle. 

  

 Mgr. Michaela Dobešová, třídní učitelka 4. třídy 

 

           
Marie Barboříková, 5. třída                             Marie Hrušková, 5. třída 

 

            
Helena Jáčová, 3. třída                                        Petr Zajunc, 5. třída 
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Preventivní program 
 

   Dne 16. ledna 2017 společnost KAPPA - HELP zorganizovala pro žáky 6. – 7. třídy 

preventivní program „ Sexuální rizikové chování“. Nejdříve žáci sepsali, co by vše 

ještě chtěli stihnout do ukončení školní docházky, jaké mají přání, cíle a nesplněné 

sny. V druhé části programu na základě příběhu chlapce a dívky ve věku 14 let 

rozebírali rizika tohoto vztahu.  

   Některá přání žáků: mít hezké vysvědčení, dostat se na dobrou školu, podívat se na 

fotbal do Madridu, jet ještě k moři do Chorvatska. 

 

Mgr. Šárka Plainerová, metodička sociálně patologických jevů 

Anděl Páně 2 
 

   V pondělí 23. 1. 2017 naše škola navštívila kino Metropol, kde se hrálo filmové 

představení pohádky Anděl Páně 2.  

   O filmu: Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si 

zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. 

Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k 

zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale 

skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho 

kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V 

předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s 

malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, 

vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a 

vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika 

nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši hrdinové 
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nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly 

přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. 

   Film byl velmi povedený a hodně vtipný. Nasmáli se jak žáci, tak celý pedagogický 

sbor. Už se těšíme na další Vánoce, jak si to pustíme v televizi a k tomu budeme 

pojídat cukroví. 

 

Leden s Krtečkem 
 

   Družina 1 se celý rok věnuje svému projektu – Družina 

kamarádí s Večerníčkem. Toto kamarádství spočívá 

v tom, že se každý měsíc věnujeme jednomu českému 

animovanému večerníčku a povídáme si o jeho vzniku, 

autorech, čteme si knižní předlohy a tak podobně. 

V lednu padla volba na Krtečka, oblíbenou českou stálici 

mezi večerníčky a zdá se, že to byl krok správným 

směrem.  

   Pojďte se s námi tedy poohlédnout po naší celoměsíční 

práci. S dětmi jsme se shodli na tom, že snad neexistuje 

nikdo, kdo by neznal a neměl rád Krtečka a jeho kalhoty. 

Zhlédli jsme pohádku a rozhodli jsme se, že si také takové kalhotky vyrobíme. 

Abychom alespoň částečně dodrželi „Krtečkův postup“, látku jsme si obarvili v hrnci, 

ne sice borůvkami, ale barvou na textil. Poté jsme látku jako raci nastříhali, slepili ji 

podobně jako ptáček sešil a nakonec jsme připevnili knoflíčky a lopatičky se jmény, 

aby všichni viděli, jak jsme šikovní. Využili jsme výtvarného talentu naší asistentky 

Niki a nechali si namalovat Krtečka v nadživotní velikosti. Teď nám bude zdobit 

cestu do družiny jak Krtek, tak i naše kalhotky. 

   Pro Krtečka jsou také příhodné hromádky ( krtičince), proto jsme si v cvičné 

kuchyňce připravili tematické, relativně zdravé mlsání – KRTIČINCE. Je to cukroví, 
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které nezabere moc času na přípravu, ale přitom je velmi dobré. Jelikož nám všem 

velmi chutnalo, rádi se s vámi podělíme o recept: 

 

KRTIČINCE 

50g másla, 130g ovesných vloček, 100g medu, 50g kokosu, lžíce smetany, 

čokoládová poleva 

 

Postup: Máslo rozpustíme a opražíme na něm ovesné vločky. Smícháme s kokosem, 

medem a smetanou. Dáme do chladu. Ze směsi tvoříme malé kopečky a opět je 

necháme tuhnout v lednici. Poté máčíme vršky v čokoládové polevě.  

 

DOBROU CHUŤ 

Lednové tvoření s Krtečkem bylo velmi zábavné a inspirativní, už se těšíme, jaká 

překvapení si pro nás nachystá Únor a s ním Dášenka od Karla Čapka. 
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Ať žije karneval 
 

   Dne 8. února se konal Maškarní karneval, kterého se hojně zúčastnily děti základní 

a mateřské školy. O zábavný program se postaral tradičně šašek Viky. Děti 

v kreativních a nápaditých maskách se mohly zapojit 

i do tanečních soutěží.  

   Celým odpolednem vládla skvělá hudba a výborná 

zábava. Nechybělo také občerstvení, o které se 

postarali žáci naší střední školy oboru cukrář.  
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Dopoledne v CENTRU SEMAFOR 
 

   V měsíci únoru navštívili žáci 3. a 4. třídy dopravní hřiště. Během dopoledne se 

v učebně hravou formou seznámili s dodržováním pravidel silničního provozu. 

   Nejprve si společně zopakovali teoretické znalosti na interaktivní tabuli - základní 

pravidla pro cyklisty a chodce, značky i dopravní situace. Potom měli všichni 

možnost si svoje vědomosti prakticky vyzkoušet v modelových situacích. 

   Krátké přestávky děti bohatě využily k odpočinku, osvěžení a svačince. Pak zase 

s chutí plnily zadané úkoly. Program se jim moc líbil.  

   Centrum Semafor nám ochotně poskytlo další materiály pro využití ve výuce  

i v mimoškolních činnostech. Za odměnu si každý odnesl malou drobnost, která 

poslouží k tomu, aby byl jako účastník silničního provozu dobře vidět.  

   Ve čtvrtém ročníku čeká děti další návštěva dopravního hřiště a velký úkol získat 

průkaz mladého cyklisty. Nabyté vědomosti a dovednosti určitě všichni využijí. 

 

Mgr. Michaela Dobešová a Mgr. Alena Holínková 

 

 

 

Martin Petr, 3. třída 

 

 

 

 

 

                                   Michal Petr, 3. třída 
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Naše střední škola 
 

 

   Součástí naší školy je také střední škola, která sídlí na odloučeném pracovišti na 

Gorazdově náměstí v Olomouci. Škola je státní, jejímž zřizovatelem je Olomoucký 

kraj, to znamená, že studenti neplatí školné. Učebnice a oblečení na odborný výcvik 

dostanou na začátku školního roku zdarma.  

    Ke studiu přijímá chlapce i děvčata, kteří ze všech učebních oborů po získání 

výučního listu mohou pokračovat ve studiu maturitní nástavby. 

   Během jednoho týdne se střídá  teoretická výuka i odborný výcvik. Teoretická 

výuka probíhá na Olomouci na Gorazdově 

náměstí, odborný výcvik pro učební obory kuchař 

a kuchařské práce žáci konají ve školních 

jídelnách, vývařovnách v domovech pro seniory a 

veřejných 

jídelnách. 

Učební obory Cukrář a Cukrářské práce konají 

odborný výcvik v cukrářské výrobě a na školním 

odloučeném pracovišti Trnkova. Žáci učebního 

oboru Prodavač a výrobce lahůdek vykonávají 

odborný výcvik ve výrobně lahůdek v Olomouci. Učebnímu oboru Rekondiční  
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a sportovní masér probíhá odborný výcvik přímo v budově školy. Dále nabízíme 

čtyřletý studijní obor Sociální činnost a dvouletou maturitní nástavbu Podnikání, 

Gastronomie. 

   Žáci  za odborný výcvik dostávají peněžitou odměnu, účastní se kuchařských  

a cukrářských soutěží, chystají rauty a tvoří ve škole žákovské projekty, například: 

Obsluha hosta v cizím jazyce, Světová kuchyně, Zvěřina a další. 

   Dále školu reprezentují na sportovních soutěžích, jako jsou ringo, piškvorky, fotbal, 

florbal, stolní tenis, každý rok na školní zahradě pořádáme sportovní závod 

všestrannosti, kde si naši žáci měří síly se soupeři z jiných škol. 

   Jezdíme s žáky na lyžařský kurz 

do Orlických hor, kde se žáci učí 

jezdit na sjezdových i běžeckých 

lyžích, potřebné vybavení máme 

k dispozici na zapůjčení ve školní 

lyžárně. V létě s žáky jezdíme na 

sportovní kurz do Pastvin, kde se 

žáci věnují turistice, cykloturistice a odvážejí si neopakovatelné zážitky z projížděk 

na lodích na vodní nádrži Pastviny. 

    

Přijímací řízení se koná formou přijímacího 

pohovoru. 

    

Další informace získáte na webových stránkách 

www.szmsvejdovskeho.cz. 

 

 

 

http://mail.zrakol.cz/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.szmsvejdovskeho.cz
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Požnač te si v kalenda ř i 

VÝZNAMNÉ DNY  
 

  Březen  

    2. 3.  Mezinárodní den boje spisovatelů za mír  

    8. 3.  Mezinárodní den žen  

    19. 3.  Mezinárodní den invalidů  

    20. 3.  Světový den divadla pro děti a mládež  

    21. 3.  Mezinárodní den zdravého spánku  

    21. 3.  Světový den poezie  

    21. 3.  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace  

    22. 3.  Světový den vody  

    23. 3.  Světový den meteorologie  

    24. 3.  Den Horské služby v ČR  

    28. 3.  Den učitelů v ČR  

    

    Duben  

 1. 4.  Mezinárodní den ptactva  

 2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy  

 2. 4.   Světový den zvýšení povědomí o autismu  

 7. 4.  Světový den zdraví  

 12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  

 18. 4.  Mezinárodního den památek a sídel  

 20. 4.  Mezinárodní den svobody tisku  

 22. 4.  Evropský den akcí proti rasismu  

 22. 4.  Den Země  

 23. 4.  Světový den knihy a autorského práva  

 24. 4.  Mezinárodní den skautů a skautek  

 29. 4.  Mezinárodní den tance  

 

STÁTNÍ SVÁTKY 
 

 17. 4.  Velikonoční pondělí  

 14. 4.  Velký pátek  

 
Uzávěrka příštího čísla je 25. dubna 2017. 
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http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-spisovatelu-za-mir-18/
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