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

 

           http://www.szmsvejdovskeho.cz    

 

V tomto čísle:  Zažili jsme 

   Poděkování 

Poznačte si v kalendáři 

 

 

Listopad 

 

Listopad, listopad,  

lísteček mi na dlaň spad, 

zlatý lístek z javora, 

zima jde k nám do dvora.  

 

 

Prosinec 

 

Za prosincem končí rok, 

do nového už jen krok. 

V prosinci jsou Vánoce, 

přesně jednou po roce.  

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Rok_a_ro%c4%8dn%c3%ad_doby
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/V%c3%a1noce
http://www.kotanec.cz/media/k2/attachments/024_zimny_pohyblivyA_krajinka_-_VyAnoce.gif
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Zaž ili jsme 

Mistrovství ČR v showdownu žáků 

   Ve dnech 21. – 23. 10. se naše škola stala pořadatelem Mistrovství ČR žáků 

v showdownu. Organizátorem a finančním garantem se stal Český svaz zrakově 

postižených sportovců. Program turnaje byl rozdělen do dvou hracích dnů. V pátek 

21. 10. odpoledne se hrálo o medaile v soutěži družstev. Pět družstev se utkalo mezi 

sebou systémem každý s každým. Vítězem se s přehledem stalo domácí družstvo 

Sigmy Olomouc, když své soupeře porazilo postupně 31:9, 32:2, 31:18 a 31:3. Druhé 

skončilo Brno a třetí Praha. V sobotu dopoledne se hrály zápasy jednotlivců 

v základních skupinách dívek a chlapců. Všichni čtyři naši hráči postoupili bez 

problémů do finálových bojů o medaile. V soutěži chlapců si suverénně vedl náš Filip 

Horák, který za celý turnaj neztratil ani set a s bodovým skóre 119:25 vybojoval titul 

mistra ČR. Marek Trunečka ve finálové skupině dvakrát prohrál a skončil celkově 

čtvrtý. V soutěži dívek se nejvíce dařilo domácí Veronice Frýbové ze Sigmy 

Olomouc. Ta napodobila svého oddílového kamaráda a bez ztráty setu získala zlatou 

medaili. V závěrečném utkání porazila svou kamarádku Karolínu Mánkovou, která 

obsadila druhé místo. Všem hráčům patří dík za vzornou reprezentaci školy  

a pořadatelům poděkování, že svůj volný čas a nadšení věnovali této úspěšné 

sportovní akci.   

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 

           

Showdown v Praze 

      Dvě naše úspěšné reprezentantky Veronika Frýbová a Karolína Mánková 

startovaly na turnaji v Praze o pohár ředitelky školy pro zrakově postižené na náměstí 

Míru na Vinohradech. Původně se turnaj měl hrát jako soutěž jednotlivců, ale 
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z organizačních důvodů se hrál turnaj družstev.  Sedm družstev z Plzně, Prahy, 

Opavy a Olomouce hrálo systémem každý s každým na jeden vítězný set – hraje se 

do 31 bodů. Přestože naše děvčata hrála v oslabené sestavě (turnaj družstev se hraje 

se třemi hráči), všech šest utkání s přehledem vyhrála a získala pro naši školu zlatý 

pohár. Postupně zvítězila 32:10, 32:20, 32:13, 31:12, 31:1 a celkově druhou Plzeň 

porazila v závěrečném boji 32:23. 

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 

Braillský klíč – čtenářská soutěž 
 

   Dne 2. 11. se konal ve škole Jaroslava Ježka XXII. ročník 

soutěže v rychlosti čtení bodového písma, které se již 

poněkolikáté zúčastnili dva žáci, a to Marek Trunečka  

a Ondřej Zelenka. 

   Zahájení a uvítání soutěžících proběhlo v 9:30. V průběhu 

dopoledne se jednotliví žáci střídali ve čtení neznámého 

textu na čas, po dobu dvou minut, poté se spočítal počet 

správně přečtených slov. Text to byl opravdu těžký, protože 

v něm byla slova, která se již 

neužívají, např. „všecka“, 

„zatřepotali křídloma“, ale i takové 

slovo jako „bochníčky“ umělo 

pěkně potrápit. Jednalo se o text 

od Boženy Němcové Sedmero krkavců. Zkuste na rychlost a 

úplně správně přečíst: „I bodejž jste se všickni zkrkavčili!" 

   Ondra s Markem byli letos ve stejné, nejvyšší kategorii, 

kde jsou opravdu nejlepší čtenáři z celé republiky. Oba 

kluci dosáhli pěkných výsledků, na umístění to však 

nestačilo. Je to škoda, protože rozdíly mezi jednotlivými 

účastníky na prvních sedmi místech byly opravdu jen o 

jedno, dvě slova.  

 

Mgr. Petra Maráčková, vedoucí SPC 
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Popelka 

   V pondělí 7. listopadu navštívili žáci ze 4. a 5. třídy představení Teátru Víti 

Marčíka z Drahotěšic Popelka.  Autoři této hry původně použili předlohu pohádky 

bratří Grimmů. V jejich podání se však klasická pohádka změnila na studnici vtipů  

a gagů. Vystoupení sedmi velkých loutek (marionet) z lipového dřeva bylo 

prostoupeno živou hudbou s písničkami. Dětem se divadélko z jižních Čech líbilo  

a i pro nás dospělé byla jejich loutková pohádka velkým zážitkem.  

                                                                                                                                            

Mgr. Michaela Dobešová, třídní učitelka 4. třídy 

      

      Josef Končík, 5. třída                     Adam Míča, 4.třída               Veronika Vystrčilová, 4. třída 

Našli jsme nejlepšího Jacka 
  

  Kromě prvních dvou tříd se všichni naši žáci učí anglický jazyk.  Vedle 

gramatiky a slovíček se děti seznamují i s anglicky mluvícími zeměmi.  

   Mezi nejoblíbenější americké svátky patří bezesporu Halloween, zejména tedy 

mezi dětmi. Jeho nedílnou součástí je tvorba Jack-O´-Lantern, tedy dlabání  

a vyřezávání dýně. Svátek se sice slaví až poslední říjnový den, ale my jsme se 

rozhodli jej okusit už před podzimními prázdninami. Vyhlásili jsme tedy pro celou 

školu soutěž o nejhezčí vyřezanou dýni. Na hodnocení soutěžících dýní, které 

proběhlo 25. října, se podíleli všichni žáci i pracovníci školy! Byl to boj vskutku lítý.  

 

A jak soutěž dopadla? 

1. místo ukořistila Nikola Klárová (9. třída) 

2. místo získaly děti ze 4. třídy, které pracovaly kolektivně 

3. místo si vysloužil Michal Lorinc (5. třída) 
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Gratulujeme nejen výhercům, ale všem soutěžícím. Jejich dýně byly velmi krásné 

a děti nad nimi jistě strávily spoustu času. Děkujeme a doufáme, že příští rok se 

osmělí i ti ostatní, kteří letos ještě váhali. 

    Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 

 

Vítězný návrat z Tater 
 

   V listopadu se na Slovensku konalo mezinárodní utkání nevidomých 

v sebeobslužných činnostech. V konkurenci 16 žáků ze Slovenska, České republiky a 

Polska se náš vyslanec ze sedmé třídy Marek Trunečka umístil na prvním místě se 

106 body. Druhé a třetí místo patřilo 

Polákům, měli oba 91 bodů (s rozdílným 

časem). Naši další dva reprezentanti Ondra 

Zelenka (skončil na devátém místě se 65 

body) a Tomáš Rybařík z Velkého Týnce 

(šesté místo, 83 bodů) také úspěšně hájili 

naši školu a SPC, takže jsme opravdu patřili 

k favoritům. Kromě soutěží jako příprava 

gofrů, cappuccina, poznávání a třídění předmětů, skládání oblečení, orientace 

v koření a přiřazování textu v braillu,  jsme měli také možnost zábavy – naučili jsme 

se dva tance, plavání v bazénu a výletu kolem zasněženého Štrbského plesa. Klukům 

moc děkujeme!   

Mgr. Petra Maráčková, vedoucí SPC 
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Podzimní střípky z MŠ 
 

   Podzim u nás v MŠ utekl jako voda, skřítek Podzimáček  nás naučil spoustu nových 

věcí, už například víme, proč padá listí, co dokáže vítr, kdo všechno s námi chodí do 

školky. Navštívila nás Také různorodá strašidla, vykládali jsme si, co se s námi děje, 

když jsme nemocní.  Nástup zimy nás také vůbec nepřekvapil, svou návštěvou nás 

poctil Mikuláš s čertem a andělem a daroval nám spoustu sladkostí, za což děkujeme 

OS Litka a panu Luďkovi Morkesovi. Nejvíce se těšíme na Vánoce a na to, kdy už 

přijde Ježíšek a co všechno nám donese. Dopisy pro něj jsme už poslali. Také jsme 

napekli linecké cukroví a nacvičili program pro maminky, tatínky, babičky a 

dědečky, kteří nás navštíví u příležitosti vánoční besídky. Všem přejeme krásné 

Vánoce a vše nejlepší do nového roku! 

Zdraví vás, kluci a holky z MŠ 

 

 



 
 

 

Školní rok 2016/2017                               XXIII. ročník 
Listopad  

Prosinec 

7 

Atariáda 
  

   

   Žáci 1. i 2. stupně měli možnost seznámit se s historickými počítači a zahrát si 

jedny z prvních zajímavých počítačových her. Celým dopolednem výpočetní 

techniku prezentovali členové olomouckého Atari klubu. Z přiložených fotek je jasně 

patrné, jak byly děti zaujaté. Krom nevšedních zážitků z používání dnes již staré 

počítačové techniky či poznání her, o kterých jistě slyšeli mnohokrát vyprávět rodiče, 

si žáci odnesli také spoustu cenných informací. Žáci byli provázeni členy klubu, kteří 

i trpělivě odpovídali na všechny zvídavé otázky. 

   

Návštěva dne otevřených dveří na naší SŠ 
 

 

Ve středu 23. listopadu se žáci deváté a osmé třídy šli 

podívat na své možné starší spolužáky na naší střední škole 

sídlící na Gorazdově náměstí. Učebny si pozorně prohlíželi 

zejména ti z nich, kteří už letos musí zvolit místo svého 

dalšího vzdělávání. Žáci si povídali s vyučujícími i 

studenty, vyzkoušeli si několik zajímavých aktivit. Nejvíce 

je zaujala cvičná kuchyňka, v níž si dokonce někteří 

odvážlivci troufli usmažit palačinku či bramborák. Velice 

příjemně se cítili hlavně ve společnosti prvního ročníku 
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Za vyučující musím zmínit, jak velmi nás těší, že několik našich dětí má zájem 

pokračovat právě na naší střední škole! 

Zároveň bychom Vás rádi pozvali na další dny otevřených dveří.  

 

Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 

Zajímáme se o své možnosti 
 

Ve čtvrtek 24. listopadu prozkoumávali naši nejstarší žáci všechny možnosti, které 

jim nabízí střední školy a odborná učiliště.  

Jako každý rok, tak i letos strávili za tímto účelem dvě hodiny na tzv. Scholarisu, 

tedy burze středních škol, konaném v Olomouci. Žáci zde získali nejen souhrnnou 

brožuru se všemi středními školami v České republice, ale měli možnost si u stánků 

jednotlivých škol poslechnout podrobné informace, popovídat si se studenty, kteří 

danou školu již studují, případně pozorovat a ochutnávat, co už ve kterém ročníku 

umí vyrobit. A že toho nebylo málo! Hodnotili palačinky, zmrzlinu, různé 

nealkoholické koktejly... Obdivovali umělecké výrobky i technické vymoženosti. Ti 

odvážnější si vyzkoušeli, co s jejich účesy dokážou mladé kadeřnice. Jiní zase raději 

pozorovali a poslouchali video nahrávky z různých školních akcí. 

Všechny děti odcházely obtěžkány spoustou letáčků a dojmů. Někteří začali znovu 

zvažovat svou prvotní volbu, jiní se utvrdili ve své touze. Inu, rozhodnutí je nečeká 

snadné. Držme jim palce, aby je vedlo ke spokojenosti. 

Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 

Deváťáci poslouchali šumění andělských křídel 
 

V listopadu se žáci deváté třídy vydali zhlédnout výstavu v olomouckém Muzeu 

umění poeticky nazvanou Šumění andělských křídel.  

Mohli tak porovnat různé styly maleb i sochařské tvorby v průběhu tisíciletí.  

U některých obrazů dokonce strávili mnoho času dohady, co vlastně umělec chtěl 

svým dílem říci. Také si ověřili své literární znalosti o obsahu tzv. knihy knih, tedy 

Bible. Několik obrazů zobrazovalo i scény z Betlému, a tak na všechny dýchla takřka 

poprvé atmosféra letošních Vánoc. 
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   Jelikož žáky díla velmi zaujala, rozhodli se prozkoumat i sály s tajemným 

označením Století relativity. Zde si mohli vyzkoušet malovat magnetem, měnit části 

obrazů atd. U abstraktních děl si děti užily legraci hádáním názvů jednotlivých 

obrazů a soch. 

      Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 

 

   

Dopravní hřiště 
 

   Dne 3. 11. 2016 se žáci 5. třídy již naposledy v tomto školním roce zúčastnili 

dopravní výchovy na dopravním hřišti Semafor v Olomouci. Bylo sice nevlídné 

sychravé počasí, přesto to všichni dobře zvládli, zajezdili si na kárách, zopakovali 

dopravní předpisy a dopravní značky. Po hodině jízdy se všichni zahřáli v učebně, 

odpočinuli a načerpali síly k další jízdě. Akce se vydařila, tak teď jen nezbývá 

než  všem dětem 5. třídy popřát co nejméně dopravních přestupků. 

 

Mgr. Dagmar Procházková, třídní učitelka 5. třídy 

Divadelní představení „Naše písnička aneb postavím si domeček“ 
 

   Dne 15. 11. 2016 žáci 1. - 3. třídy navštívili divadelní přestavení v kině Metropol 

krásnou pohádku o hudbě. Účinkující a to chlapecký pěvecký sbor Bonifantes a paní 

M. Novozámská, žákům názorně předvedli, jak vypadají noty, jak je řadíme a také 

pojmy o tom, co znamená písnička umělá a lidová. Písničky se žákům líbily  
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a pedagogové toto vystoupení považují 

za příjemné obohacení výuky hudební 

výchovy. Toto představení hodnotíme 

jako velmi přínosné pro všechny 

diváky, malé i ty velké  

 

 

 

Za pedagogický sbor Mgr. Klára Sentlová, třídní učitelka 1. třídy 

Den nekuřáctví 
 

„Kdo začne v mládí kouřit, má 70% naději, že bude kuřákem 

nadosmrti. Jedna cigareta stojí kuřáka v průměru  

5-15 minut života.“ 

E. P. Eckhol 

   

 Ve středu 16. listopadu 2016 proběhl v naší škole v rámci Mezinárodního dne 

nekuřáctví projektový den „Řekni NE cigaretám“.  

Žáci 1. – 3. ročníku 

 Při této příležitosti jsme si udělali menší přednášku o dopadech kouření na naše 

zdraví. Tato sezení byla rozdělena na 1. - 3. ročník a 4. - 9. ročník. S malými žáky 

jsme si popovídali o kuřátkách, která se rozhodla nekouřit. Kuřátka nás seznámila 

s negativními dopady cigaretového kouře na naše zdraví. Popsali jsme si jednotlivé 

orgány v těle a nemoci, které nás vlivem kouření mohou ohrožovat. Za pěknou práci 

žáci mohli vyplnit kvíz a za jeho správné vyplnění následovala krátká pohádka. 

Každý ročník měl pohádku jinou a žáci měli za úkol k příběhu namalovat obrázek. 

Tímto Vás, všechny starší žáky, pedagogy a pracovníky školy zveme na výstavu 

našich obrázků. Prohlédnout si je můžete na chodbě prvního stupně.  

   Budeme se těšit.   

   Program o nekuřáctví považuji za vydařený a doufám, že si děti zapamatovaly vše 

důležité! 

      Mgr. Klára Sentlová, třídní učitelka 1. třídy 
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Žáci 4. – 9. ročníku 

   Nejdříve se žáci seznámili se složením cigaretového kouře. Dozvěděli se, že člověk, 

který kouří, vdechuje do svého těla 4 000 jedovatých látek (dehet, toluen, kyanid, 

oxid uhelnatý, ...) a nikotin. Na nikotin si tělo vytvoří závislost, které je moc těžké se 

zbavit. Nikotin se považuje za jednu z nejnávykovějších látek vůbec. Že kouření 

škodí zdraví, to všichni žáci vědí. Společně konkretizovali nemoci, které jednotlivé 

látky způsobují a jakým způsobem onemocnění vznikají. Předváděli jak odmítnout 

cigaretu, když jim ji kamarád nabízí, co říct, když ji nechce. Na videu zhlédli příběhy 

mladistvých, kteří kouřili. Na závěr odpovídali na kvízové otázky, vyplňovali 

dotazník a vytvářeli plakáty bojující proti kouření. 

 Mgr. Šárka Plainerová, metodik prevence 

 

Můžete si vyluštit doplňovačku s tajenkou, ve které je skryto doporučení v oblasti zdravého 

životního stylu. 

 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

1. obilnina 
2. příloha k masu 
3. obilnina 
4. italské jídlo 
5. přidává se do těsta 
6. pochutina 
7. zelenina s vitamínem A 
8. exotické ovoce 
9. zelenina s vitamínem C 
10. bílé maso 
11. mléčný výrobek 
12. součást ovoce a zeleniny 
13. mléčný výrobek 
14. páchnoucí modrý sýr 
15. červené sladké ovoce 
16. zelenina (jako jablko) 
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„Bobři na Sluňákově“ 
   

   Žáci ze 4. a 5. třídy navštívili 28. listopadu 

Sluňákov. Program „Bobří špalíček“ byl určen 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Část programu se odehrávala uvnitř a část venku. 

Dětem se věnovali dva lektoři, kteří je provázeli 

celým programem. Na Sluňákově jsme nebyli 

poprvé, moc se nám tu líbilo a doufáme, že se 

sem zase brzy podíváme. Je to vždy 

nezapomenutelný zážitek.   

 

Mgr. Michaela Dobešová, třídní učitelka 4. třídy 

 

    

 

Šachy v Praze 
 

   9. – 11. prosinec patřil šachovému turnaji 

v Praze. Vánoční atmosféra tady na nás dýchala 

ze všech stran. Naštěstí nám jen hodně nabitý 

program nedovolil úplně propadnout vánočnímu 

nákupnímu šílenství. Hned páteční dopoledne 

patřilo návštěvě Lobkowiczkého paláce. 

Největším překvapením bylo milé přijetí 

samotným majitelem Williamem Lobkowiczem. Američan s českými předky 

překvapil legrační češtinou a přidal i pár jazykolamů. Páteční odpoledne pak patřilo 

šachům, stejně jako sobota. Z našich svěřenců jsme měli obrovskou radost, Aleš 

Mazurák získal 1. místo v kategorii mladších žáků, stejně jako Karolína Mánková ve 

starší kategorii. Adam Mazurák získal bronzovou medaili za 3. místo. Jediná bez 

medaile byla tentokrát Veronika Frýbová, která špatně rozvrhla svůj čas  

https://www.obrazky.cz/?q=Slu%C5%88%C3%A1kov&url=https://givt.cz/images/orgMainPictures/99_slunakov-velka.jpg&imageId=16fe07d1fe4695df&data=lgLEEIiwZ1rlweT75OpyXyNcpaDEMPbEq5N2PjQTc5OqVqJYnzOJwcV9dOAhsKoSMgrAg8wzFFg1XRn1UiBJPzGi63qkzc5YTn_gxAJfZpPEAmgOxAJFycQCa7I%3D
http://www.obrazky.cz/?q=Slu%C5%88%C3%A1kov&url=http://media.dumazahrada.cz/photos/2015/07/17/55160-areal-slunakov.jpg&imageId=0aeeef3b6d6f26b0&data=lgLEEAs8ruxJ1KfzTT5PET1fTlDEMKMu8-apO5SJ8Rqv5RNWYoXUnh9GWHC0dkav_JRDmFjPQbQZcRGUilaMtnomXOGMVM5YTn_gxAI1sJPEAmgOxAK1AcQCLRg%3D
http://www.obrazky.cz/?q=Slu%C5%88%C3%A1kov&url=http://www.siegl.cz/blog/wp-content/uploads/2014/10/slunakov-chram.jpg&imageId=9f036388c9e523d0&data=lgLEEF71Z8TvbT5zx4blsjdg-hPEMC_JiDvSgleue4dm7CIxkHUP6CH1PCE9eEKXPS75B4kvZTe5bFfjZO_WjNWXqNjptM5YTn_gxAKO05PEAmgOxAJB48QC-Ew%3D
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a v posledním kole na čas prohrála jasně vyhranou partii. V případě vítězství by brala 

stříbro, takhle skončila čtvrtá. V sobotu odpoledne jsme ještě navštívili 

Alchymistickou dílnu z dob Rudolfa II. na Starém městě a stihli nasát vánoční 

atmosféru menšími nákupy. Čas jsme využili do puntíku a užili si advent. Všichni 

šachisté nám udělali radost a dokázali, že se nejeli jen zúčastnit. 

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 

        

Svatá návštěva na naší škole 
   

 V pondělí 5. prosince byla naše škola poctěna velkou slávou! Na děti ve školce a na 

prvním stupni se přišla podívat návštěva až z nebe a pekla. Mikuláš, čert a anděl se 

podívali do všech tříd a rozdali dětem sladké odměny za hezké chování během 

uplynulého roku. U některých nezbedníků však musel anděl čerta hodně přemlouvat, 

aby je s sebou nevzal do pekla. 

Tímto děkujeme podpoře o.s. Litka.       

Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 
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Procházka adventní Vídní 
 

Ráno v pondělí 12. prosince některé děti z druhého stupně společně se svými 

staršími spolužáky z naší střední školy usedly do 

autobusu CK Bavi a plny očekávání se nechaly 

unášet do hlavního města Rakouska.  

Díky procítěnému výkladu pana průvodce,  

J. Krestýna, jsme se seznámili s nejkrásnějšími  

a nejznámějšími místy Vídně.  Prozkoumali jsme 

například katedrálu sv. Štěpána i kotel sv. Petra, 

novou radnici, prošli jsme se po Rynku, po ulici 

Na Příkopě, Štěpánském náměstí, náměstí Marie 

Terezie, obdivovali jsme krásy Hoffburgu, 

lipicánů i parlamentu. Nejvíce nás ale bavily 

zastávky na adventních trzích. Nejlepší ze všech 

byly trhy před radnicí. Vše osvětlovala překrásná 

světla, kouzelně nasvícené stromy a obrovský 

vánoční stromeček. Stánky voněly a lákaly  

k vyzkoušení všech možných specialit. Někteří z nás dali přednost zakoupení malých 

suvenýrů pro své blízké, jiní rychle vyzkoušeli místní kluziště- bludiště. 

Výlet se všem velice líbil a troufám si tvrdit, že jsme si ho užili a naladili se na 

příjemnou vánoční atmosféru. 

 

Mgr. Lucie Repáková, třídní učitelka 9. třídy 
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Pode kova ní   

   Poděkování asistentce pedagoga Haně Koterové a žákovi 8. třídy Ladislavovi 

Černému za pomoc při sbírce Bílá pastelka, která se konala 12. 10. 2016 u příležitosti 

Mezinárodního dne bílé hole. Do sbírky se zapojili prodáváním bílých pastelek  

a získali částku 2 293,- Kč. Ta podpoří služby pro zrakově postižené, které poskytuje 

obecně prospěšná společnost Tyfloservis a SONS ČR. 

Bc. Michaela Ševčíková, instruktorka rehabilitace Tyfloservis, o.p.s. 

 
Va noč ní  př a ní   

 

Vánoční přání z díla žáků 7.A třídy 
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Požnač te si v kalenda ř i 

Významné dny 
 

6. 1.  Tři králové 

12. 1.   Světový den manželství 

27. 1.  Mezinárodní den památky obětí Holokaustu a předcházení zločinům  

proti lidskosti 

28. 1.  Den ochrany osobních údajů 

4. 2.  Světový den boje proti rakovině 

14. 2.   Svátek zamilovaných 

20. 2.  Světový den sociální spravedlnosti 

 

Státní svátky 
 

1. 1.  Den obnovy samostatného českého státu 

1. 1.   Nový rok 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla je 15. února 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 22. 12. 2016 *  

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

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


