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Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se na multifunkčním hřišti za školou uskutečnil florbalový turnaj pro starší žáky
z okolních škol. Pozvání přijala družstva ZŠ Troubelice, ZŠ Medlov, a Gymnázia Uničov. Pod pozorným
okem rozhodčího pana Radka Šišky mohli diváci emotivně prožívat celkem šest napínavých zápasů. Při
konečném zúčtování si nejlépe vedli borci ze ZŠ Troubelice, kteří si odnesli zlaté medaile. Druhé místo
vybojovali hráči a hráčky Gymnázia Uničov, třetí skončili Medlovští a naši hráči se museli spokojit s bramborovou medailí.
2. 10. se nejmenší žáci z 1. a 2. třídy vydali na prohlídku stanice HZS Olomouckého kraje – Stanice Uničov. Pod dohledem
profesionálů si prohlédli výstroj i dopravní prostředky hasičského sboru. Akce byla nejen atraktivní, ale též velmi poučná.
Děti ze čtvrté třídy se v říjnu v projektu s názvem „Jednou budu občanem“ seznámily s prací obecní samosprávy. S paní
učitelkou Mgr. Monikou Horenskou si vysvětlili průběh voleb a zorganizovali ve třídě vlastní volby. Na obecním úřadě navštívili
matrikářku a pokladní, vyzkoušeli si svatební obřad včetně svatební hostiny a fotografování svatebčanů. Na mapě obce našli svůj
dům. Ve výtvarné výchově malovali znak obce a ve slohu napsali dopis s popisem celého projektu.
Školního kola soutěže Přírodovědný klokan,, která prověřuje znalosti žáků v přírodovědných oborech, si žáci 9. třídy ve středu
10. 10. vyzkoušeli svůj rozhled, schopnost logického úsudku a snažili se využít nejen znalosti školního, ale též zkušenosti
z běžného života. Soutěž je první prověrkou znalostí před přijímacími zkouškami.
Ve čtvrtek 25. 10. navštívili chlapci osmé a deváté třídy v rámci své exkurze strojírenskou firmu STT servis. Pan Ing. Ticháček je
seznámil s rozvojem firmy. Žáci se svými učitelkami si prohlédli prostředí strojírenské výroby.
V rámci tandemové výuky proběhl ve druhé třídě během října projekt STROMY. Děti se pod vedením dvou učitelek seznámily
formou různorodých aktivit s nejběžnějšími stromy, které rostou v okolí školy. Na tandemovou výuku navázala ve středu 31. 10.
další akce spojená s připomínkou založení Československa. Žáci z budovy U Modré hvězdy společně se starostou obce p.
Ladislavem Koláčkem a ředitelem školy Mgr. Leopoldem Kropáčem vysadili v parčíku před školou lípu svobody. Akce byla
zahájena zpěvem státní hymny. Každá třída měla připravené krátké vystoupení – prvňáci si vyrobili krásné lipové koruny, druháci
přednesli krátkou báseň, třeťáci zazpívali, čtvrťáci přednesli báseň o vlajce a zapojili se i členové tanečního kroužku. Do kořenů
stromu paní učitelky uložily časovou schránku. Pouzdro na ni věnoval škole pan Tužička. Schránka obsahuje Obecní zpravodaj,
podpisy dětí a mince. Všichni účastníci doufají, že se lípa ujme a na jaře budeme moci pozorovat její růst.
Před podzimními prázdninami, ve středu 25. 10. 2018, se naši reprezentanti zúčastnili tradičního závodu v přespolním běhu
v Medlově. Bohužel i letos se na průběhu závodu podepsalo nevlídné počasí.
31. 10. proběhla Krajská konference EVVO ve Sluňákově v Horce nad Moravou, které se zúčastnil Mgr. Leopold Kropáč.
V praktických seminářích Co se děje v Jeseníkách (chov jelenů) a Proč se sochy na Velikonočních ostrovech mračí, čerpal nové
náměty pro práci s dětmi v oblasti ekologické výchovy.
V pátek 16. 11. proběhlo na naší škole taktické cvičení hasičského záchranného sboru na téma Požár na ZŠ Dlouhá Loučka. Ve
spolupráci s velitelem PS Uničov npor. Ing. Pavlem Doležalem bylo nejprve připraveno zakouření školní budovy u kostela. Žáci si
mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že v zakouřeném prostoru není vůbec nic vidět. Přesto se ale všem žákům a zaměstnancům
podařilo budovu včas opustit. Potom došlo k zakouření budovy U Modré Hvězdy, včetně oznámení požáru na číslo 150. Děti se
pod vedením svých učitelek evakuovaly z budovy, ale jedna žákyně a paní uklízečka se na evakuační místo nedostavily. Hasiči se je
po svém příjezdu vydali do budovy hledat. Úkol se jim podařilo splnit a obě osoby z místa požáru vyvést. Potom už následovala
likvidace ohniska požáru. Na průběhu požárního cvičení se podílela také jednotka SDH z Dlouhé Loučky, jejichž auto dorazilo
k místu požáru asi 2 minuty po jednotce profesionálních hasičů. Po ukončení cvičení proběhla beseda hasičů s dětmi. Hasiči jim
vysvětlili význam takovýchto cvičení, znovu jim vysvětlili postup chování, kterého by se děti měly držet, a odpovídali na dotazy
žáků.
9. 11. sehráli v Libině žáci 1. – 5. třídy turnaj ve florbalu. Chlapci a dívky získávali cenné zkušenosti, ale ve třech utkáních
podlehli lepším soupeřům. Těšit je může jedno vítězství.
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 reprezentovala naši školu žákyně 4. třídy Diana Žochová v pěvecké soutěži Carusošou, která se
uskutečnila v sále uničovského kina. Spolužáci podpořili svoji zástupkyni v soutěži pěknými transparenty.
V pátek 23. 11. se uskutečnil v sále místního kina výchovný koncert zpěváka a speakera Dana Kubici. Žáci 1. stupně se aktivně
zapojili do hudebního programu „A pořád se něco děje“, žáci druhého stupně a 5. třídy se seznámili s první částí historie skupiny
Beatles.
Žáci 5. – 9. třídy se ve čtvrtek 29. 11. 2018 zúčastnili cestopisné přednášky Kateřiny a Miloše Motani na téma Divoký
Madagaskar. V první části přednášky byl promítnut film, který paní Kateřina Motani poutavě komentovala. Ve filmu byly zahrnuty
všechny části Madagaskaru, což je šestý největší ostrov na světě. Žáci se seznámili s jeho polohou, přírodními zajímavostmi,
obyvatelstvem a jeho životní úrovní. V druhé části programu proběhla vědomostní soutěž, kdy děti odpovídaly na otázky
související s předchozím programem. Pět vylosovaných soutěžících pak obdrželo věcné ceny.

Děti z pěveckého a tanečního kroužku vystoupily na setkání seniorů. Pro všechny přítomné vyrobily děti ve školní družině
drobné dárky. Paní vychovatelka Milena Polášková nacvičila již tradičně s dětmi též krátký program k přivítání nových občánků na
sobotu 20. 10.
V průběhu měsíce listopadu proběhly také národní srovnávací testy pro žáky 9. ročníku. Škola deváťákům v rámci přípravy na
volbu povolání zakoupila testy z obecně studijních předpokladů, češtiny, matematiky a angličtiny. Výsledky těchto testů mohou
také žákům a jejich rodičům pomoci při směřování dalšího vzdělávání.
Zástupci středních škol navštívili naši školu v podzimních měsících a představili obory, které je u nich možno studovat. Na
společné třídní schůzce 14. 11. byli rodiče deváťáků seznámeni s postupem výběru střední školy. Na druhé schůzce 14. 1. byli
rodiče vycházejících žáků seznámeni s postupem podávání přihlášek, s průběhem přijímacího řízení a s možnostmi vyzkoušet si
přijímací zkoušku nanečisto. S případnými dotazy se mohou žáci i rodiče obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Marcelu Plhákovou
(tel. 585000401).
Adventní čas zahájili v pátek 24. listopadu na prostranství u Modré hvězdy členové pěveckého kroužku. Děti zazpívaly pásmo
koled u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku. Celá akce byla zakončena ohňostrojem. O den později si vystoupení
zopakovali na vánočních trzích v kulturním domě. Další reprízu si představení odbylo o týden později při rozsvěcování stromečku
v Plinkoutě a na Křivé.
4. 12. přišli za dětmi do místního kina čert, Mikuláš a anděl (zástupci SRPDŠ), aby s dětmi prožili tuto předvánoční tradici, na
kterou se během adventu ti malí těší. Žáci z každé třídy si pro ně připravili krátká vystoupení v podobě písničky, básničky,
tanečku. Čtvrťáci přidali i vlastní tvorbu (sloh). Za jejich odvahu vystoupit je anděl s Mikulášem odměnili sladkým perníčkem. Čert
se postaral o „zlobivce“ a humornou formou si děti uvědomily, co je v jejich chování špatného. Závěr patřil filmovému
představení Pat a Mat. Ve třídách pak pokračovalo mikulášské dopoledne tematickou výtvarnou tvorbou.
Vybraní žáci 6. až 8. třídy se zúčastnili tradiční soutěže v psaní na klávesnici PC v SPŠ a SOU v Uničově. Všichni soutěžící si
odvezli pěkné ceny. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Gábor z 9. třídy.
V pondělí 10. 12. se v odpoledních hodinách uskutečnil v tělocvičně TJ tradiční „Vánoční turnaj v přehazované“. Zúčastnilo se
24 žáků z 5. až 9. třídy. Žáci bili rozděleni do čtyř vyrovnaných družstev a sehráli 4 utkání. Odměnou jim byly drobné sladkosti.
Akce má tradičně mezi dětmi kladný ohlas.
Ve spolupráci s informačním centrem Europe Direct v Olomouci jsme 11. 12. připravili projektový den na téma Evropská unie
pro žáky 2. stupně. Žáci 8. a 9. třídy vytvořili 6 týmů, které spolu soutěžily ve znalostech o Evropských státech. Zvítězilo družstvo
s názvem Dělníci, které získalo 38 bodů. Kvízové klání absolvovali také žáci 6. a 7. třídy. Vítězné družstvo mělo název Friends a
bylo složeno ze žákyň 7. třídy. Družstva na prvních třech místech získala pěkné odměny. Všichni žáci si projektovou
dvouhodinovku pochvalovali. Zástupci informačního centra byli příjemně překvapeni úrovní znalosti o Evropské unii, kterou naši
žáci projevili. Projekt pokračoval v předvánočním týdnu, kdy se žáci v souvislosti se 100. výročím založení Československa zaměřili
na historii a současnost naší země. po dva dny žáci 5. – 9. třídy získávali informace a připravovali si prezentaci pro své spolužáky.
Hotové prezentace potom přednesli zástupci jednotlivých tříd v sále místního kina.
Vánoční kino bylo pro žáky a učitele 2. stupně příjemným zakončením předvánočních příprav. Rodinný film Coco svou
romantickou atmosférou přispěl k navození vánoční nálady většiny zúčastněných.
V průběhu zimních měsíců probíhala výuka plavání pro žáky 2. a 3. třídy. Ve spolupráci s plaveckou školou TJ Delta Mohelnice
se naši druháci a třeťáci zdokonalují ve svých plaveckých dovednostech a upevňují svůj vztah k vodnímu prostředí. Celkem
proběhlo deset dvouhodinových výukových celků. Na úhradu cestovného se podařilo zajistit dotaci MŠMT.
V lednu navštívily děti z 3. a 4. třídy divadelní představení Tarzan a žáci 1. a 2. třídy pohádku O líných strašidlech. Návštěva
divadla v Olomouci patří vždy pro malé diváky k velkým zážitkům.
30. 1. proběhl pro zájemce zájezd na zimní stadion do Uničova, kde si žáci 4. – 9. třídy zopakovali bruslařské dovednosti.
Velmi dobrá práce členů SRPDŠ se opět projevila na tradičních akcích. Finanční pomocí přispěli členové SRPDŠ při organizování
Kolečkiády, přispěli žákům na vstupenky na dvě filmová představení, na bruslení pro žáky 1. a 2. stupně a na hračky pro děti ve
školní družině. Zástupci SRPDŠ připravili na říjen Drakiádu, které se s rodiči zúčastnilo na 40 dětí a 2. 11. Dýniádu – Slavnost
světel, kterou ozvláštnila ohňová show. Za tuto spolupráci všem členům děkujeme.
Dne 31. ledna předali třídní učitelé žákům výpis z pololetního vysvědčení.
Převzetí tohoto dokumentu potvrdí rodiče podpisem v žákovské knížce, samotný výpis se škole už nevrací.
Jednodenní pololetní prázdniny mají žáci 1. února. Jarní prázdniny pak připadají na týden od 11. 3. do 15. 3. 2019.
ZŠ ve spolupráci SRPDŠ si Vás dovolují pozvat na 13. ples SRPDŠ a ZŠ, který se uskuteční v sobotu
23. března 2019. K tanci a poslechu hraje Toby Band, připravena bude bohatá tombola, občerstvení, taneční vystoupení žáků
školy a slavnostní vyřazení žáků 9. třídy. Předprodej vstupenek s místenkami bude probíhat v budově školy v týdnu od 18. 3. do
21. 3., časový termín bude upřesněn.
Poděkování patří našim sponzorům, zvláště firmě STT servis pana Ticháčka za pomoc při opravách školního majetku.
V Dlouhé Loučce 31. 1. 2019
Text: kolektiv autorů
Tisk: Mgr. Marcela Plháková

