INFORMÁTOR ZŠ DLOUHÁ LOUČKA č. 2/2019
V rámci přírodopisu navštívili žáci 7. třídy 29. 1. místní zemědělské družstvo. Exkurze
zemědělského podniku rozšiřuje žákům nejen přírodopisné znalosti, ale umožňuje seznámit
se s prací v zemědělství, což je důležité i pro výběr budoucího povolání. Pod vedením hlavního zootechnika
Ing. Skácela si prohlédli kravín, dojírnu i přípravnu krmiva a seznámili se s chovem mléčných plemen skotu.
Předávání pololetních vysvědčení si žáci z 1. až 4. třídy ozvláštnili recitační soutěží. Zapojilo se celkem
25 dětí, které přednesly básničky na téma Zimní příroda.
V prvním únorovém týdnu se na chatě Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova uskutečnil lyžařský kurz žáků
z 2. stupně. Kurzu se zúčastnilo 21 žáků. Zkušení lyžaři se zdokonalovali ve svých lyžařských dovednostech,
začátečníci poznávali krásy sjezdového lyžování poprvé. Všichni však udělali velký pokrok, o čemž svědčí
fakt, že závěrečný závod úspěšně absolvovali všichni účastníci kurzu úspěšně.
V průběhu prosince a ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Toho se účastnili žáci druhého
stupně. Žáci soutěžili ve třech kategoriích- v kategorii A (6. ročník), B (7. ročník) a C (8. a 9. ročník). Z každé
kategorie postoupil jeden žák do okresního kola, které se konalo 20. 2. v Olomouci.
V kategorii A to byl David Konečný, v kategorii B Eva Horáková a v kategorii C Jiří Holý. Nejúspěšnější
z trojice byl Jiří Holý. Pro velkou konkurenci se žákům nepodařili postoupit do krajského kola.
1. 3. se prvňáci v projektové hodině Veselé zoubky seznamovali se správnou ústní hygienou. Tato akce
je tradičně sponzorována firmou drogerie DM.
Organizace ABATOP působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zaměřuje se na ožehavá
témata komunikace, šikany, zdravotní rizika viru HIV a nemoci AIDS, poruchy příjmu potravy a další. Ve
dnech 4. a 5. 3. 2019 proběhlo na naší škole celkem 6 dvouhodinových programů pod vedením lektorky
Ing. Eriky Bednaříkové, DiS., kterých se zúčastnili žáci 6.- 9. třídy. Program Když hra není hra – prevence
šikany, byl určen pro 6. třídu, programy Moc slov- komunikace a Husovi na stopě- o lidských hodnotách
absolvovali žáci 7. třídy. Pro 8. třídu byl připraven program s názvem Když nestojí za to pro lásku umíratprevence AIDS a žáci 9. třídy se zúčastnili programů Posedlost jídlem- poruchy příjmu potravy a Staleté
kořeny-podpora národního cítění. Všechny programy probíhaly formou diskuse, žáci pracovali ve skupinách
nebo odpovídali na kvízové otázky.
6. 3. se žáci 7. třídy vypravili za nevšedním kulturním zážitkem. Naštívili kino Metropol, kde proběhlo
divadelní představení s názvem Jack and Joe. Velká část představení se odehrála v anglickém jazyce. Aby
dopoledne plně využili, navštívili katedru historie UP v Olomouci, kde měli možnost nahlédnout do několika
archeologických laboratoří a seznámit se s běžnou pracovní náplní archeologa.
Dne 7. 3. sehráli v medlovské tělocvičně starší žáci florbalový turnaj. Bohužel se jim tentokrát vůbec
nedařilo. Sebekriticky přiznali, že málo trénují. Přesto se jednalo o pěkné sportovní dopoledne.
V březnu se rozbíhají matematické soutěže. 22. 3. proběhlo školní kolo mezinárodní soutěže
Matematický klokan pro žáky od 2. do 9. třídy. V kategorii Cvrček dosáhli nejvyššího počtu bodů Markéta
Boudová a Marian Markus Herák (61 b.) z 3. třídy, kategorii Klokánek ovládl s 77 body Martin Soušek
z 5. třídy, v kategorii Benjamín dopadla nejlépe Zdeňka Kropáčová ze 7. třídy (54b.). Nikola Weiglová
z 9. třídy získala 54 bodů a zvítězila v kategorii Kadet.
Školního kola Pythagoriády se 4. a 5. 4. zúčastnilo 64 dětí z 5. až 8. třídy. Nejlepšími řešiteli se stali
Bronislav Filip z 5. třídy (9 bodů), Patrik Marcinák z 6. třídy (5 bodů), Alban Mustafi ze 7. třídy (7. bodů).
Nejlepšího výsledku dosáhl Adam Koukol z 8. třídy (10 bodů) a postoupil do okresního kola.
Na konci dubna proběhla v 5. až 9. roč. školní soutěž v angličtině. Výsledková listina vítězů všech
ročníků: 5. tř. Martin Vítek, 6. tř. Patrik Marcinák, 7. tř. Zdeňka Kropáčová., 8. tř. David Fuchs, 9. tř. Adéla
Sedláčková.

Naše škola pokračuje v projektu MŠMT Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ, Šablony
II. pro ZŠ a MŠ. Opět pokračuje oblíbený čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem. Plánujeme též financování projektových dnů a využití metody CLIL
pro výuku angličtiny a tandemovou výuku. Pro zefektivnění učení jsme zakoupili pro školu 20 notebooků,
které mohou využívat učitelé přímo ve třídách.
Velký zájem zaznamenalo zavedení čtenářského koutku na budově U Modré hvězdy, který je
financován z prostředků MAP Uničovsko. Pro žáky druhého stupně bude koutek od září fungovat i v hlavní
budově. Již nyní se všichni žáci podíleli na tvorbě loga a zapojili do akce Dny dětského čtení, jež je součástí
celoevropské kampaně EUROPE READS, a kterého se zúčastnilo 6650 čtenářů. Tímto děkujeme rodičům
za dary ve formě knížek, které doplnily malou školní knihovničku v budově u Modré hvězdy. Obracíme se
i na rodiče straších žáků: máte-li doma dětské knížky, které vám již zahálí, můžete je věnovat do nově
vznikající knihovničky.
24. 3. se uskutečnil 13. školní ples. V programu se představily děti z tanečního kroužku a dívky
z 5.- 8. třídy, které si nacvičily pěkné předtančení. Hlavním bodem programu bylo tradiční představení žáků
9. ročníku. K tanci a poslechu hrála kapela Toby Band. Pro návštěvníky akce byla připravena bohatá
tombola a široká nabídka občerstvení. Touto cestou děkujeme všem dárcům za příspěvky do tomboly.
V pátek 29. 3. navštívil žáky 1. - 3. třídy maskot Bovýsek z firmy Bovys, která dodává ovoce a zeleninu
do škol. V krátké aktivitě si Bovýsek povídal s dětmi o významu ovoce a zeleniny v jídelníčku.
Ve středu 3. 4. se na hřišti za tělocvičnou TJ Sokol uskutečnil výchovně vzdělávací program o dravých
ptácích a sovách. Sokolníci ze sdružení Seiferos představili dětem různé druhy našich dravců a sov a také
několik druhů, které u nás nežijí. Poutavý výklad byl proložen mnoha zajímavostmi ze života dravců a také
s problematikou jejich odchovu v zajetí. Na závěr akce se uskutečnily letové ukázky některých ptáků.
12. a 13. 4. proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/20. Zápis na naší škole probíhá již
tradičně hravou formou. Děti dostávají jednoduché úkoly, ve kterých se zjišťuje úroveň rozvoje motoriky,
poznávání barev a tvarů, základy jednoduché numerace, cítění hudební a rytmické a komunikační
schopnosti. Rodiče mezitím vyplnili zápisový lístek a probrali další záležitosti s paní učitelkou. Celkem bylo
zapsáno 26 budoucích prvňáčků. Na žádost rodičů byl 8 dětem povolen odklad školní docházky.
Deváťáci skládají přijímací zkoušky na střední školy a spolu s nimi také nadaní žáci páté třídy, kteří se
rozhodli přejít na osmileté gymnázium. Na čtyřletém gymnáziu bude studovat jeden žák, na odborné školy
zakončené maturitou se přihlásilo 9 žáků, na učební obory s výučním listem 9 žáků. Z 5. třídy splnili kritéria
přijetí na víceleté gymnázium 2 žáci.
Tradiční turnaj O pohár ředitele školy se konal 16. 4. 2019 v Libině. Po loňském vítězství se i letos
podařilo našim florbalistům uhrát pěkné výsledky a v celkovém pořadí obsadili chlapci z 6.- 9. třídy pěkné
3. místo.
V rámci Dne země děti z 1. stupně navštívily 23. 4. Rozárium v Olomouci. Ve spolupráci s ekologickým centrem
ve Sluňákově pro ně studenti z pedagogické fakulty připravili projekty na téma ,,Semínka". Na 6 stanovištích na děti
čekalo tvoření ze semínek, semínka jako potraviny, vnímání semínek smysly, zkoumání semínek pod lupou a výsadba
truhlíku.

Na přelomu dubna a května se děti z 1. až 4. třídy zapojily do projektu Jsme Evropané. Seznámily se
s životem lidí v jiných zemích, se zajímavostmi z historie a současnosti těchto zemí a s některými tradicemi,
s oblíbenými pochoutkami. Letos děti zavítaly do Dánska, Velké Británie, Švýcarska a Španělska. Výsledky
svého snažení předvedly v krátkém pásmu svým spolužákům 9. 5. v místním kině.
26. 4. se uskutečnilo okrskové kolo turnaje mladších žáků v kopané Mc Donald´s Cup na hřišti
v Uničově. Chlapci z 3. až 5. třídy se v letošním turnaji trápili a do dalších kol nepostoupili.

6. 5. a 7. 5. 2019 proběhl na druhém stupni projekt Týden ekologie. V rámci něho se žáci seznamují s ekologicky
udržitelnými aktivitami, které mají chránit naše životní prostředí. Ve spolupráci s Lesy české republiky se žáci se
svými učiteli a lektory vydali na poznávací vycházky do Valšova, k Rešovským vodopádům a na Křížový vrch u Rudy.
Jako další lektor se do tohoto projetu zapojil p. Král st. Zástupce firmy Katr pan Miroslav Král ml. provedl žáky 7. třídy
lesní školkou. Informace o fauně a floře a lesním hospodářství zdokumentovaly děti fotografiemi, ke kterým si
pořizovalyi zápisky. Povedený projekt zakončili žáci táborákem u rybníka.
Následující den žáci zpracovávali informace a připravovali prezentace, ve kterých využili svoje poznámky
a fotografie. Výsledky svého snažení předvedli spolu s prezentacemi před ostatními žáky v místním kině.
Žáci 5. třídy se také zapojili do tohoto projektu. Pozorovali živočichy v potoce a další informace načerpali v lese
nad Valšovem. Svou prezentaci ve formě nástěnné kreslené koláže umístili na nástěnku ve třídě.

Pěvecký kroužek a taneční kroužek se podílí se na vystoupeních na akcích pořádaných kulturní komisí
a Sborem pro občanské záležitosti OÚ v Dlouhé Loučce a dalšími vesnickými spolky. Děti pod vedením
Mgr. D. Maškové a Mgr. M. Horňákové vystoupily na setkání seniorů v kulturním domě 28. 4. Vystoupení
mělo velmi pěknou úroveň i odezvu. Lidové tradice si v květnu připomněly při stavění májky, která byla
vztyčena 3. 5. na prostranství před budovou školy u Modré hvězdy.
12. 5. se se svým vystoupením zapojily děti z pěveckého kroužku do oslavy Dne matek. Představení
proběhlo v místním kostele. Děti potěšily maminky zpěvem hanáckých písní za doprovodu paní učitelky
Daniely Maškové a skupiny Dunibuch. Děti ze školní družiny připravily pro maminky pěkné dárky.
V pestrém programu lidových písní a tanců se představili členové pěveckého a tanečního kroužku také
v rámci hodové slavnosti v Plinkoutě.
Děti ze školní družiny se pravidelně účastní vítání občánků.
Za účast na pěveckých a tanečních vystoupeních byli pravidelní účastníci odměněni zájezdem
na bazén v Bohuňovicích. Bez ochoty a aktivity těchto dětí a jejich rodičů by nebylo možné zorganizovat
žádné veřejné vystoupení.
Ve dnech 7. až 10. 5. navštívila žáky 1., 3. a 6. třídy příslušnice Policie ČR a pohovořila s nimi na téma
Osobní bezpečí a Nebezpečí internetu- kyberšikana. Děti si uvědomily důležitost dodržování pravidel
a zákonů.
9. 5. změřili své znalosti a dovednosti žáci 5. a 7. třídy se soutěžícími z okolních škol v dopravní
soutěži. Velmi dobře si vedlo mladší družstvo a obsadilo pěkné 3. místo. Starší žáci se museli spokojit se
6. místem.
Druhou a šestou třídu navštívili 10. 5. profesionální hasiči z Uničova. Předvedli dětem své vybavení,
seznámili je se zásadami protipožární ochrany.
V pátek 10. 5. se konalo oblastní kolo soutěže Zlatý list v uničovském parku. V letošním ročníku se
nám opět dařilo. Družstvo mladších žáků vybojovalo pěkné 4. místo, starší žáci v silnější konkurenci
9 družstev obsadili 5. místo.
15. 5. se setkali nejlepší atleti z okolních škol. Starší chlapci obsadili 6. místo, starší dívky 5. místo,
mladší hoši 6. místo, mladší dívky 4. místo. V pořadí škol jsme obsadili celkové 6. místo ze 7 zúčastněných
škol. Mezi jednotlivci se prosadili Julie Prášilová -7. místo a Bedřich Knybel- 5. místo.
O dva dny později změřili své síly v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky též
zástupci 3., 4. a 5. třídy. V silné konkurenci 7 okolních škol obsadili žáci 3. třídy pěkné 3. místo.
22. 5. odjeli florbalisté II. stupně na florbalový turnaj do Troubelic. Opět se ukázala vyrovnanost všech
zúčastněných týmů. Naši borci obsadili konečné 5. místo.
Jako připomínku na školní léta si žáci odnesli pěkné fotografie, které opět zhotovila olomoucká
fotografka Šárka Pazderová. Fotografovaly se jak třídy, tak další zájemci jednotlivě nebo ve skupinkách.
V rámci přípravy na budoucí povolání navštívili 14. 6. žáci 8. třídy podnik Miele v Uničově.
Žáci třetí a čtvrté třídy si v červnu upevnili své znalosti dopravních pravidel při svém pobytu
na dětském dopravním hřišti v Uničově. Žáci 4. třídy získali průkaz cyklisty.

Na školní výlety se žáci vydali do blízkého okolí i do vzdálenějších míst. Děti z 1. a 2. třídy navštívily
newmanschool při Skiareálu v Hlubočkách a bazén Bohuňovice. Žáci 3. a 4. třídy se svými učitelkami
podnikli školní výlet do Štramberka, kde navštívili jeskyni Šipka a zmířili do muzea automobilů značky Tatra
v Kopřivnici. Žáci 5. a 6 třídy vyrazili do ZOO Lešná u Zlína. Nejstarší žáci si za cíl výletu vybrali technickou
zajímavost –elektrárnu Dlouhé Stráně a minikáry v Koutech nad Desnou.
V sobotu 8. 6. 2019 se uskutečnila v zámeckém parku první část oslav 100. výročí české školy v Dlouhé
Loučce. Součástí oslav byla malá akademie ZŠ, na které vystoupili žáci naší školy a taneční skupina Styl
Dance z Uničova. Pro všechny děti a jejich rodiče byla připravena Pohádková stezka, kterou organizavalo
SRPDŠ Dlouhá Loučka. Členové SDH Dlouhá Loučka zajistili bohaté občerstvení a obec Dlouhá Loučka
dojednala další doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupily hudební skupiny VSHG, Olympic revival
band a večer poté skupina Profil.
Druhá část oslav se uskuteční 14. září v prostorách základní školy. Na setkání s bývalými pedagogy
i absolventy školy jste srdečně zváni. Podrobnosti o chystané akci sledujte na internetových stránkách naší
školy www.skoladl.cz.
V posledním červnovém týdnu proběhl v 1. až 4. třídě projekt Den Země. Děti pozorovaly pole, louku,
rybník a les a seznamovaly se s rostlinami i živočichy těchto ekosystémů i s důležitostí ochrany naší přírody.
V rámci přírodovědy také sledovaly život čápů, kteří hnízdí na školním komíně.
Na 2. stupni se žáci v posledním týdnu zapojili do projektu „Pomoz sobě i ostatním“. Zopakovali si
základní zásady první pomoci a témata zaměřená na postupy při řešení nebezpečných a krizových situací
v dopravě i v běžném životě. Sportovní den strávili žáci na multifunkčním hřišti netradičními disciplínamiskokem z místa a hodem granátem na cíl a zahráli si kolektivní míčové hry.
Školní družina pracovala ve druhém pololetí ve třech odděleních. Vychovatelky pro děti připravovaly
zajímavé akce. Největší úspěch mají sportovní soutěže, čarodějnická párty, práce na PC a exkurze do
místního OD Agro a na závěr roku kofolová párty a oblíbené spaní v družině.
Závěr školního roku proběhl 30. června v sále kulturního domu za přítomnosti všech žáků
a pedagogických pracovníků. V doprovodném programu se představila písní S.O.S. Vanesa Lovašová, děti
z pěveckého kroužku a starší dívky v tanečním rytmu. S vycházejícími žáky se tradičně na místní radnici
rozloučili i představitelé obce. Každý z žáků, který ukončil školní docházku, obdržel drobný upomínkový
předmět.
Během školních prázdnin plánujeme zlepšení prostředí ve škole. Jedná se hlavně o opravu plynového
kotle 3. budovy a podlahy na chodbě 2. budovy, nový nábytek do II. a III. oddělení družiny a cvičného bytu,
výmalbu školní družiny některých tříd a chodeb a drobné opravy ve třídách.
Poděkování patří i našim sponzorům, kteří nás pravidelně podporují a přispívají na činnost kroužků a
dalších aktivit, zejména Firma STT Servis a organizace Pionýr, z.s. Dlouhá Loučka, SRPDŠ Dlouhá Loučka,
ZOD Agro Dlouhá Loučka a mnozí další.
Informace o pomůckách a organizaci začátku nového školního roku stejně jako fotoreportáže z akcí
naleznete na internetových stránkách naší školy www.skoladl.cz.
Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme pěkné a klidné prázdniny, hodně nových zážitků a 2. září
se budeme těšit se všemi na shledanou.

V Dlouhé Loučce 28. 6. 2019
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