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      Květen                 Prázdniny u babičky (Z. Svěrák)

V květnu už je delší den, 

honem honem všichni ven. 

Vítr venku fouká, 

jaro na nás houká, 

vemte boty na nohy a 

honem do přírody. 

Venku štěká pes, 

slyší to celá ves. 

Já mám radost jako dítě, 

jaro, jaro miluji Tě. 

 

  

 

 

 

Husy plavou po vodě, 

kočka leží v chládku, 

vesnice je v pohodě, 

brambory jsou v řádku. 

 

Kvočna hlídá kuřata, 

říčka spěchá na jez, 

nepij, když jsi uhřátá, 

to se radši najez. 

 

Prázdniny u babičky, 

prázdniny v Čechách, 

krásné jak holubičky 

na horkých střechách. 

 

Prázdniny u dědečka, 

prázdniny na vsi,(a na dědině) 

školní rok ten se přečká, 

nastanou, nastanou, nastanou, nastanou 

zas. 

V tomto čísle: Zažili jsme 

                 Poznačte si v kalendáři 

                         Co se děje na naší SŠ 

                         Poděkování 

http://www.obrazky.cz/?q=slun%C3%AD%C4%8Dko&url=http://www.grafikanaprani.cz/_obchody/grafikanaprani.shop5.cz/prilohy/1/8b29db0f_0.jpg.big.jpg&imageId=dc735d401c921b58&data=lgLEEMtVdsgRVab05KYo0vyWVbDEMBiuBKo-87azeqI6vW8e7s7qatuk5mRRVbhhkTl9FbEdp5BCJp7exsvjzyt1UZK5O85ZShKFxALfTZPEAnS3xAJty8QCabw%3D
http://www.obrazky.cz/?q=pt%C3%A1%C4%8Dek&url=http://msuhrineves.cz/upload/media/images/Ptacek.png&imageId=4986ec0fe6767061&data=lgLEELt_9o9-jNYJgzvi8C8pdBjEMI-Re43yTv9vqhXk6eNvgZyoD-aXMJmu-uXMez4sWPOBHnUCGSn1wTukByX4DBDIVs5ZShMixAKFDJPEAkaWxAJwgcQC-m0%3D
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Zaž ili jsme 

Soutěž v prostorové orientaci na Slovensku 
 

   I letos jsme se tradičně vydali vstříc Slovensku a náročné soutěži v prostorové 

orientaci, kterou pro nás a jiné školy z ČR, Slovenska a Polska připravují učitelé z 

Levoče. Po pohodové cestě vlakem, kdy si 

Marek, Tom a Ondra povyprávěli veškeré 

nové zážitky především ze školy a 

z minulých soutěží, jsme dojeli do podhůří 

Tater. Přivítal nás šílený déšť. S kufry a 

taškami jsme doklopýtali úplně promáčení 

do přistaveného autobusu, ve kterém na nás 

čekali cestující z Bratislavy a Liberce, kteří dojeli o něco dříve. Počasí si s námi 

opravdu zahrálo. Během cesty na hotel vysvitlo sluníčko a při výstupu a hledání 

zavazadel už bylo teplo až horko. Po ubytování jsme byli venku přivítáni a hned nám 

byly představeny letošní trasy. Podotýkám, že jsme se potili nejen při představě 

náročných míst, ale také při pařícím sluníčku. Byli jsme jen v tričkách a celkově jsme 

si užívali jarních paprsků a krásné přírody. U hotelu se pásli koníci, hopsali zajíci, 

pod nohama skákaly žáby, a vůbec idylka ... až na tu náročnou trasu.  

   Kromě venkovní trasy je v programu i trailing -  chůze bez hole. Takže jsme hned 

po večeři šli trénovat a učit se a ráno před snídaní a po snídani zase - využít každé 

chvilky a časů, kdy je na trase volněji. A když je na chodbách plno, jdeme trénovat 

zase ven. Kluky honíme do čepic, bund a svetrů 

a ti nechápou, vždyť včera bylo teplo! Velehory 

ukázaly svou sílu, přes noc začalo sněžit a ráno 

pořád chumelí, venku je bílo. Za takovéhoto 

počasí už probíhá celý pobyt, buď prší, nebo 

sněží, každopádně je velká zima. Naštěstí 
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máme zimní oblečení s sebou, takže trénujeme za každého počasí. Což se vyplatilo, 

kluci v celkovém hodnocení získali třetí místo v umístění družstev, v jednotlivcích se 

Tom s Ondrou rozdělili o 6 a 7 místo a Marek byl třetí.  

Mgr. Petra Maráčková, vedoucí SPC 

******* 

   Ve středu 5. dubna jsme jeli na prostorovou orientaci. Cestovali jsme já, Ondra  

a Tomáš a s námi vyrazily paní učitelka Fojtů a paní Maráčková z SPC. Vydali jsme 

se z hlavního nádraží v Olomouci vlakem Supercity Pendolino, spojem Praha - 

Košice, až do města Ružomberok na Slovensku. Následně nás odvezli autobusem  

z Ružomberoku na penzion Gejdák, který se nacházel na kopci nad městem. Penzion 

byl pěkný, ale probíhala v něm rekonstrukce. Ubytovali nás ve druhém patře. 

Vybavení tu měli starší, takže když jsem 

chtěl otevřít komodu, zůstala mi deska od 

zásuvky v ruce, ale jinak se jednalo o pěkné 

ubytování. Dali jsme si oběd a po něm jsme 

se zúčastnili prvních dvou soutěžních 

disciplín: chůze v přímém směru a odhadu 

vzdálenosti. V první disciplíně jsme šli 10 m 

přímým směrem na tři pokusy. Já jsem měl 

odchylku 20 cm vpravo a 50 cm vlevo. V druhé disciplíně jsme měli ujít 6 m a byly 

opět tři pokusy. Můj přesah byl 20 cm, 15 cm a 30 cm. Následovala večeře a večerní 

program. Nejprve jsme se představovali a pak někteří zazpívali píseň a nebo 

zarecitovali báseň. Nakonec jsme si zopakovali dva tance. Poté jsme se osprchovali  

a šli spát. 

   Ve čtvrtek jsme posnídali a zasoutěžili si v dalších disciplínách: orientaci v budově 

a v mikroprostoru. V první disciplíně jsme museli absolvovat trasu po hotelu od 

hlavního k bočnímu vchodu, kterou jsme si několikrát důkladně natrénovali. 

Rozhodčí strhávali body za chyby, např. za nesprávné vyhledání kliky na dveřích, 
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nesprávné vyhmatání prvního schodu, zabloudění na trase apod. Druhá disciplína se 

skládala ze tří úkolů: nejprve byly na zemi gumové kruhy s různými vzorky, které 

jsme museli rozpoznat chodidly, např. čáry, puntíky, kruhy atd. Zároveň jsme dostali 

do ruky kroužky se stejnými vzorci, ke kterým jsme kruhy museli přiřadit. V druhém 

úkolu jsme měli jedním prstem projet labyrint na papíře, a nakonec nás čekalo 

zvukové pexeso, kde jsme hledali dvojice, které stejně zněly. Následoval oběd, 

odpočinek a poté jsme vyrazili na bowling. My z Olomouce jsme se utkali s hráči  

z Liberce. Po hodině hraní jsme trénovali venku na trasu v terénu. Pak jsme 

povečeřeli a začal večerní program, což byl kvíz. Rozhodčí nám pustili několik 

dlouhých ukázek o životě v lese a také několik ukázek zvířat. Z těchto ukázek nám 

pokládali různé otázky týkající se života v lese. Po splnění jsme se odebrali na pokoje 

a šli spát. 

   V pátek po snídani přišla poslední 

soutěžní disciplína v orientaci v terénu. 

Trasa vedla od hlavního vchodu 

areálem hotelu kolem jezírka až  

k bočnímu vchodu do hotelu z druhé strany. 

Nejprve se na trasu vydala mladší kategorie, 

která čítala šest dětí a měla trochu kratší 

trasu, a poté jsme šli my ze starší kategorie, ve které nás bylo třicet a měli jsme delší 

a těžší trasu. Úspěšně jsme disciplínu absolvovali a ve zdraví došli do cíle. 

Následoval oběd, po němž jsme se vydali na malý průzkum areálu hotelu. Zavítali 

jsme k jezírku s husami, dále k maštalím, kde měli koně, a také ke králíkárně, ale 

nemohli jsme si pohladit králíky. Potom jsme se vrátili do hotelu, převlékli se do 

plavek a šli jsme do bazénu. Ten byl sice malý, ale líbilo se mi v něm. Nechyběla ani 

vířivka s velkými masážními tryskami a velmi teplou vodou. Následovala večeře  

a závěrečné vyhlášení výsledků. Já jsem se umístil na 3. místě ze třiceti a Ondra  

s Tomášem se dělili o 6. a 7. místo. Všichni tři jsme dostali ocenění, např. formu na 

výrobu lízátek, houbu do vany nebo čokoládu. Já jsem dostal ještě malé reproduktory 



 
 

 

Školní rok 2016/2017                                    XXIII. ročník Květen - červen 

5 

k počítači a zubní pastu. Po vyhlášení přišla na řadu diskotéka a po ní jsme se 

unavení odebrali na pokoj ke spánku.  

   V sobotu jsme si přivstali a sbalili jsme se. Po snídani nás opět autobusem dopravili 

do Ružomberoku na nádraží, odkud jsme pokračovali vlakem do Olomouce. Celý 

pobyt se mi moc líbil, ale počasí se příliš nevydařilo. Jinak to ale hodnotím skvěle.       

Ubytování bylo pěkné, jídlo chutnalo výborně, v bazéně se mi líbilo, prostě perfektní 

akce. Už se moc těším na příští rok prostorové orientace. 

Marek Trunečka, žák 8. třídy 

Den dětí s AČR 
 

   V pátek 2. června se vydali všichni 

žáci druhého stupně spolu se svými 

třídními učitelkami do Olomouce 

Chválkovic, aby společně s vojáky 

ze 153. ženijního praporu oslavili 

Den dětí. 

   Hned u vstupu do areálu jsme 

dostali průvodce, který byl po celou dobu naší návštěvy připraven zodpovídat 

jakýkoli dotaz. Ukázal nám jednotlivá stanoviště a seznámil s tím, co kde mohou děti 

zažít. A bylo toho hodně! 

   Každý si našel to své. Starší kluci byli unešeni zejména možností osahat si různé 

dlouhé palné zbraně (např. Bren, Dragunov aj.) a zajímali se o možnosti jejich 

použití. Střelbu si však mohli vyzkoušet pouze ze vzduchovky. Snad všichni si 

doslova prošmejdili BVP, tank, Boženu, vojenskou sanitku a jiná vozidla. Největší 

nadšení vzbudily jízdy na vojenské tatře či v Land Roveru 110. Na svezení děti 

dokázaly čekat dlouhé fronty! Děvčata pozorovala zejména různé ukázky, např. zásah 

vojenské policie, bojové umění musado, vyproštění z havarovaného vozidla  

a ošetření účastníků fingované nehody (doplněné efektem dýmovnic  
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a namaskovanými zraněnými), 

desinfekci vozidel aj. Někteří si 

dokonce odnesli malý suvenýr, 

který sami dokázali najít v písku 

pomocí detektoru kovu Mimid. 

Někteří využili možnosti svlažit se 

ve sprchovacím rámu, jelikož 

sluníčko se na nás smálo opravdu bez oddychu. Po celou dobu bylo k dětem zdarma k 

dispozici několik druhů studených nápojů a výborný guláš.  Do školy jsme se vraceli 

příjemně unaveni a obohaceni o nové vědomosti a nevšední zážitky. Už nyní se 

těšíme na příští rok! 

Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 

 

Malování plné výher 

 

V minulých měsících se naše mateřská škola 

zúčastnila čtyř výtvarných soutěži. Ve všech 

těchto soutěžích zaznamenaly naše práce 

veliké úspěchy. 

V soutěži Českého zahrádkářského svazu na 

téma Zelenina plná vitamínů první místo 

získala Maruška Junasová. Další úspěch 

zaznamenaly Iva Divínová a Maruška 

Junasová v soutěži Den Země na téma 

Kořeny, jejichž práce byly oceněny opět 

první cenou. V soutěži Děti malují pro Konto 

Bariéry na téma Papír – původ, vznik a 

recyklace jsme získali čestné uznání.  

Největšího úspěchu jsme dosáhli v soutěži 
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Radost tvořit pořádanou SPC Zlín v rámci 

filmového festivalu. Za jednotlivce byli 

oceněni Štěpán Pospíšil a Maruška 

Junasová, cenu hejtmana Zlínského kraje 

vybojovala Iva Divínová, prvního 

umístění dosáhla i naše kolektivní práce. 

Do Zlína jsme se vydali na slavnostní 

předávání, byl to pro nás velký zážitek, ceny byly nesmírně bohaté.  

Největší zásluhu na všech oceněních má paní asistentka Helena Tóthová, za její 

trpělivost, snahu a ochotu má naše velké uznání.  

Mgr. Martina Rakowská, vedoucí učitelka MŠ 

Pěší školní výlet k jezeru Poděbrady 
 

   Dne 20. 6. 2017 šli žáci prvního a druhého ročníku na výlet k jezeru nedaleko 

Olomouce. Cesta se šla naprosto bez problémů, žáci si to užívali. Během pěší túry 

jsme se několikrát osvěžili a odpočinuli si. Na místě samém si žáci zahráli pár her, 

snědli si svačinku a odpočinuli si. Po hodinové siestě jsme se všichni vydali zpět do 

školy. Tento výlet hodnotíme jako velmi vydařený a vzhledem k pohybovému vyžití  

i zdraví prospěšný.  

Mgr. Klára Sentlová, třídní učitelka 1. třídy 

 

              Marek Bartoň, 1. třída                              Štěpán Kvapil, 1. třída                           
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Návštěva muzea 
 

   Sedmé ročníky se napříč celým školním rokem 

věnovali studiu zoologie a my jsme ve finále 

využili nabídku Vlastivědného muzea 

v Olomouci a v tamním sále sv. Kláry zhlédli 20. června nejen výstavu 

s podivuhodným názvem: „Milování v přírodě“, ale absolvovali jsme i výukový 

program: (Ne)užitečná pohlaví. Osvěžili jsme si pojmy z přírodopisu, např. kdo je to 

hermafrodit, co je partenogeneze. 

    Dozvěděli jsme se další podrobnosti ze sexuálního života 

zvířat, prohlédli zajímavé exponáty a fotografie zvířat 

z nejrůznějších koutů světa. To vše interaktivně, pod 

vedením muzejní pedagožky a za pomocí našich učitelů. 

Kdo chce vědět víc nejen o pohlavním rozmnožování a 

sexu zvířat, ať neváhá a běží do VMOL na náměstí 

Republiky, výstava potrvá do 24. září! 

Mgr. Jana Pudová, třídní učitelka 7.B třídy 

 

***** 

 

   Dne 20. 6. jsme navštívili v muzeu výstavu, která se jmenovala Milovaní v přírodě. 

Bylo to zajímavé a dozvěděli jsme se zase něco nového. Hráli jsme hru a byli jsme 

rozděleni do tří skupin. S tím, že jsme měli zjistit zajímavosti o množení zvířat. Na 

výstavě jsme poznávali zvuky zvířat a jejich chovaní k potomkům. Hlavně jak vše 

probíhá při rozmnožování – páření. 

     Potom jsme se šli podívat jak se vyrábí Hanácký dort. To se dává, když se vdává 

žena. A taky jsme si vyrobili holubičku pro štěstí, to se předávalo, aby 

novomanželský pár měl štěstí.  

 Tereza Vystrčilová, 7.A třída 
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Turistické  a sportovní vycházky II. stupně 

   V posledních dvou červnových týdnech se žáci II. stupně zúčastnili několika 

zajímavých akcí. Byla to přírodovědná vycházka na blízké jezero Poděbrady. Tady, 

kromě poznávání místní flóry a fauny, jsme se i vykoupali a zahráli si hry v přírodě. 

Poté jsme se odměnili nanuky a limonádami  v místním občerstvení. 

   Také jsem se vydali na Loveckou chatu v Litovelském Pomoraví. Tato  

přírodovědně unikátní oblast nabízí mnoho nevšedních zážitků, jak přírodních, tak 

sportovních. Věnovali jsme se míčovým hrám, skákání na trampolíně, jízdě na 

lanovce a prohlídce zajímavých hracích objektů.  

   Dále jsme absolvovali sportovní dopoledne v nedalekém centru Sajm, kde jsem si 

zahráli bowling. Spokojeni byli vítězové i poražení, protože rozhodující je radost ze 

hry, která byla veliká. 

 Mgr. Adéla Kubečková, třídní učitelka 8. třídy 

 

Co se nejvíce líbilo žákům 6. třídy na výletě v Zoo? 

Karolína: “ Sysel jak ho Sára krmila.“ 

Sára: “Krmení syslů.“ 

Lukáš P.: „ Tygři a sysli.“ 

Adam: „ Krmení a hlazení syslů.“ 

Lukáš Ch.: „ Krmení koz.“ 

Adéla: „Pokakaná Ela od kozy.“ 

Marek: „ Krmení syslů.“ 

                         

Mgr. Šárka Plainerová, třídní učitelka 6. třídy 
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Výlet 7. tříd do Velkých Losin 
 

   Dne 1. června jsme se vydali na výlet do Velkých Losin. Ráno jsme jeli 

autobusem, pak se přesunuli do vlaku. Jízda vlakem byla poklidná a viděli jsme 

spoustu zajímavých věcí např. krajiny, zvířata, stavby. Nejprve jsme šli do cukrárny a 

dali si něco dobrého třeba zmrzlinu, zákusek a další sladkosti. Pak jsme dorazili do 

papírny, tam na nás čekala průvodkyně, která poutavě vyprávěla, jak se vyrábí ruční 

papír.  Výlet byl moc pěkný a všichni jsme byli spokojeni. Příště chci jet zase. 

 

 

Klárka Veselská, žákyně 7. B 

Jak jsem vyhrála výtvarnou soutěž 
    

   Dne 29. 5. 2017 jsem byla pozvána do Zlína na 

vyhodnocení výtvarné soutěže. Jela jsem tam s paní 

učitelkou Fojtů a panem školníkem. Už cestou jsem se 

těšila, jaké to bude. Když jsme přišli, mohli jsme se 

podívat na výstavku krásných obrázků. Pak jsme si 

sedli mezi výherce. Na úvod zahrála kapela, a pak přišla paní, která nám dala 
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jmenovku a následně se začalo. Byli tam s námi herci, kteří hned pokřtili jednu 

knížku, jenž jsme dostali jako cenu.  Mezi křtinami říkali, že se soutěže účastnily tři 

kategorie. V první kategorii nás bylo deset. Dostali jsme různé ceny, ze kterých jsem 

byla překvapena. Nato jsme získali autogramy a ta chvíle mi udělala radost. Mezi 

deseti výherci jsem byla i já. Byla jsem překvapená, že tam byli i malé děti z naší 

školky. Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Fojtů, díky které jsem do soutěže 

šla. 

 Lucie Přikrylová, 6. třída  

 

Dětský den 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nejvíce se líbily závody koloběžek, nafukovací 

skluzavka. Bylo zajištěno občerstvení – nealko, 

nanuky a sladké odměny na každém stanovišti. 
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Výlet na zámek Plumlov 
 

   Na výlet jsme jeli autobusem. Došli jsme až na pláž 

plumlovské přehrady, kde jsme se osvěžili. U vody se nám 

líbilo, stavěli jsme z písku hráze. Některé děti se šly podívat na 

zámek. Ostatní šli pomaleji a koupili si suvenýry. Utratili jsme 

hodně peněz. Řízky z naší 

školní jídelny byly vynikající. Výlet se nám líbil. 

 

 Napsali třeťáci, čtvrťáci a páťáci 

 

 

Výlet 9. třídy Litovelským Pomoravím 

         

… NETŘEBA SLOV … 

Úspěch našich šachistů v Maďarsku 

 

http://www.obrazky.cz/?q=plumlov&url=http://www.kultura.cz/runtime/cache/files/profileAttached/prehrada-plumlov-4.jpg&imageId=e189dacd653fe024&data=lgLEEAWyRf4eAsCuS8Ah2ZivwczEMNM_lrngN2eOvZilDsW7MlFFveoxU6DRSyh7clKAVhLlVFmXeUyk5poE-kdRkvMrDc5ZULTrxAJXzJPEAq1zxAKSw8QCwxw%3D
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   Maďarské městečko Cegléd, které leží asi 60 km jižně od Budapešti, se stalo 

koncem dubna dějištěm mezinárodního setkání zdravotně postižené mládeže, jehož 

součástí byl i Mezinárodní šachový turnaj EUROCHESS CEGLÉD 2017. Týdenní 

program byl vyplněn mnoha různými workshopy, dětskou módní přehlídkou, 

diskotékami, celodenním výletem do Budapešti a také návštěvou skanzenu 

v Ópusztaszeru. Zde si mohli naše děti například vyzkoušet celý proces, jak se pečou 

pravé maďarské pirožky. Šachový turnaj vyplnil v programu celkem tři dny. Více než 

70 hráčů z Belgie, Nizozemí, Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a České 

republiky bylo rozděleno do čtyř věkových a výkonnostních skupin. V kategorii D 

nás reprezentoval Adam Mazurák a vedl si 

skvěle. V devíti partiích nepoznal porážku, 

dvakrát remizoval a zaslouženě svou 

skupinu vyhrál. Ve skupině C, která byla 

obsazena osmnácti hráči jsme měli ve hře 

zbylou trojici. Zde se hrálo celkem jedenáct 

partií.  Aleš Mazurák a Veronika Frýbová 

získali 6,5 bodů a od medailí je dělil jen půlbod. Aleš obsadil 5. místo a Veronika 

skončila osmá. Ta měla bronz na dosah – jen to chtělo poslední partii zvládnout 

trochu lépe. Karolína Mánková získala 5,5 bodů, což v celkovém pořadí stačilo na 

jedenácté místo. Velmi důležitý souboj však naši hráči svedli v soutěži družstev, ve 

kterém se hodnotila úspěšnost nejlepších 

čtyř hráčů z každého družstva. Zde jsme 

velmi překvapivě, ale zaslouženě obstáli na 

jedničku. Zvítězili jsme před Prahou  

a Budapeští a nechali za sebou favority 

z Německa, Polska a Nizozemí. A hlavně 

jsme získali krásný pohár starosty města Ceglédu pro nejúspěšnější tým. Všichni 

jsme si pochvalovali skvělou atmosféru a prostředí, ve kterém se akce konala. 

V luxusním hotelu Aquarel jsme měli každý den k dispozici hotelový bazén 
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s termální vodou, zdarma občerstvení a skvělou maďarskou kuchyni. Pořadatelé byli 

vynikající a za skvělou organizaci by si pohár zasloužili také.  

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 

 

Vítězství na turnaj v showdownu 

 

   Sportovní oddíl Zora Praha slaví v letošním roce 40. výročí založení. V rámci 

programu uspořádali pořadatelé ze školy na náměstí Míru jednodenní turnaj družstev 

v showdownu. Utkalo se šest družstev z Prahy, Plně, Opavy a Olomouce systémem 

každý s každým. Naše družstvo prokázalo své kvality, všech pět utkání vyhrálo  

a získalo pohár předsedy oddílu. 

Nejdramatičtější chvilky nás 

potkaly v utkání s Plzní. Nevyšel 

nám úvod a brzy jsme prohrávali 

0:8. Velmi rychle jsme se však 

vzchopili a otočili stav na 13:8. Pak 

už jsme rozhodující zápas zvládli. 

Naše družstvo hrálo ve složení – Veronika Frýbová, Karolína Mánková, Marek 

Trunečka a Ondřej Zelenka. Všem patří pochvala za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 

 

Pode kova ní  
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Poctivá nálezkyně 
 

   Žákyně 8. třídy Jana Šišmová v květnu cestou do školy našla větší finanční 

hotovost. Z nálezu byla velmi překvapená a po příchodu do školy ihned peníze 

odevzdala třídní učitelce. Škola pak vše nahlásila na Policii ČR a částku odevzdala. 

   Jana se zachovala správně a prokázala, že je čestným a charakterním člověkem, 

který je příkladem pro ostatní. Její jednání ocenil i pan ředitel, jenž ji přišel osobně 

pochválit a předal jí věcný dar.  

   Jsme rádi, že se můžeme pochlubit takovými žáky. 

Mgr. Adéla Kubečková, třídní učitelka 8. tř. 

 
Požnač te si v kalenda ř i 

 

VÝZNAMNÉ DNY  

 
Září 

 7. 9.  Den otevřených dvěří památek v ČR  

 21. 9.  Mezinárodní den míru  

 23. 9.  Mezinárodní den neslyšících  

 27. 9.  Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky)  

 

Říjen 

 1. 10.  Světový den cyklistiky  

 1. 10.  Mezinárodní den hudby  

 2. 10.  Mezinárodní den nenásilí  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-otevrenych-dveri-pamatek-v-cr-142/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-miru-147/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-neslysicich-151/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cestovniho-ruchu-svetovy-den-turistiky-153/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cyklistiky-157/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-hudby-159/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-nenasili-160/
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 4. 10.  Mezinárodní den zvířat  

 5. 10.  Mezinárodní den úsměvu  

 5. 10.  Světový den učitelů  

 10. 10.  Světový den zraku  

 15. 10.  Mezinárodní den bílé hole  

 31. 10.  Den UNICEF  

STÁTNÍ SVÁTKY 
 

Září 

 28. 9.  Den české státnosti 

Říjen 

 28. 10.  Den vzniku samostatného československého státu  

 

************************************************ 

Krásné sluníčkové a především pohodové prázdniny  

všem zaměstnancům a žákům 

přeje 

vedení školy. 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zvirat-162/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-usmevu-165/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-ucitelu-164/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zraku-169/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-bile-hole-175/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-unicef-189/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-ceske-statnosti-7/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-8/


 
 

 

Školní rok 2016/2017                                    XXIII. ročník Květen - červen 

17 

Uzávěrka příštího čísla je 20. října 2017. 

Školní noviny: vydává SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, 779 00 Olomouc * Tel. 581 580 912 * 

www.szmsvejdovskeho.cz * Toto číslo vyšlo 28. 4. 2017 *  

Red. - shromažďuje příspěvky a je autorkou článků bez podpisu *  

foto z archivu školy a zaměstnanců * obrázky z volně stažitelných internetových zdrojů* 

 

 


