
 

 

Zpravodaj: příspěvek do listopadového čísla  
 

 Výuka na dopravním hřišti 

Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim začal nový 

vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již dvakrát navštívili meziříčské dopravní 

hřiště, na němž absolvovali dvouhodinový program teoretické i praktické výuky. Hlavním 

cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence dopravní nehodovosti 

dětí. Hřiště je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích a k výcviku 

v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků 

MŠ a ZŠ. Měsícem říjnem výuka na dopravním hřišti letos končí a bude pokračovat zase až 

na jaře 2018. 

 

 Činnost zájmových kroužků zahájena 

Už tři roky na naší škole působí pěvecký sbor. Chodí do něj děti 1. stupně, opět jsou to ve 

velkém počtu prvňáci, ale nejen oni, do sboru stále chodí i ti, kteří jej navštěvovali loni nebo 

předloni. To si paní učitelky Mgr. Marie Geserichová a Mgr. Marie Matysková velice 

pochvalují, protože starší děti jsou tzv. „tahouni se zkušenostmi“  a jsou jak pro vedoucí 

sboru, tak pro samotný zpěv velkou oporou. 

V kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu se děti seznámí s hudebním 

nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché melodie a písničky, připravují se např. na 

školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany Kelče (setkání s důchodci), na akci Vítání 

občánků apod. 

V Hudební škole Mgr. Libuše Vlčkové hrají děti na klávesy nebo klavír. 

Vyučující ZUŠ Valašské Meziříčí Mgr. Martina Vadelová a pan Jiří Stodůlka vedou obory 

hry na dechové nástroje a klavír a v Privátní škole J. Nechanického se zájemci učí nebo už 

zdokonalují ve hře na kytaru. 

Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit do 

logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová. 

Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové. 

Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si vyberou kroužek 

se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací, kroužek „modelář“, kroužek vaření či 

práci na počítači. Aktuální nabídku kroužků najdete na webových stránkách školy nebo na 

nástěnkách přímo ve škole. Nově mohou děti docházet do kroužku deskových her. 

Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové akce pro žáky, a 

to sportovního nebo společenského charakteru.  

 

 Přírodovědný klokan 

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v 

Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. 

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zařazena do kategorie 

B programu Excelence. 

Soutěžní test obsahuje 24 úloh a žáci vybírají z pěti možností odpovědí. Úlohy jsou rozděleny 

do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). 

Na řešení mají soutěžící 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za 

celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé 

kategorii jsou odměněni věcnou cenou.  

V naší škole měla tato soutěž 20 řešitelů (10 deváťáků a 10 osmáků) a nejlepšími byli na  

Daniel Kubla - 8.třída., Veronika Pavlíková - 9.třída. a Tomáš Orel - 8. třída. 

 . 



 

 

 

 

 

 Burza práce a veletrh středních škol 

Cílem akce je propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol, 

především z okresu Vsetín, s pracovními nabídkami řady firem z tohoto regionu a také 

podpořit dlouhodobě nedostatkové profese na trhu práce. 

Akce je tedy určena nejen žákům základních škol, kteří volí své budoucí povolání, jejich 

rodičům a pedagogům, ale i lidem, kteří hledají zaměstnání nebo se zabývají otázkou své 

kariéry. Cílem je ukázat, v jakých oborech je v současnosti na trhu práce nedostatek 

kvalifikovaných absolventů a jakým směrem je tedy vhodné se při výběru střední školy 

orientovat, a usnadnit tak práci rodičům a žákům devátých tříd při tak zásadním kroku v jejich 

životě. Tato akce se konala ve Vsetíně v Domě kultury. 

     

 Kalendárium 1918 - 2018 

V září vyrazila na přírodovědnou a vlastivědnou vycházku po okolí Valašského Meziříčí a po 

stopách Tomáše Garrigua Masaryka třída 5.A. Nyní si významné výročí připomínají i třeťáci. 

Třídní učitelka pro ně, ale také ostatní žáky školy, kteří tudy procházejí, připravila nástěnku o 

prvním československém prezidentovi včetně testu (i s možností kontroly správných 

odpovědí). Ve 4.B se žáci napříč předměty dozvídají různé informace o naší minulosti, učí se 

písničky, čtou si příběhy z historie, kreslí apod. 

 

 

 Vzdělávací a hudební One man SHOW! 

  

Jedinečná One man Show v podání mladého zpěváka a herce Kristiána Alexandra Šebka, 

jejímž cílem bylo nejen pobavit, ale mimo jiné poukázat na takřka šílenou závislost mladé 

generace na sociálních sítích, internetu a virtuálním světě všeobecně byla určena našim žákům 

4. – 9. ročníku. Kristián Alexandr Šebek ukázal v programu, který trval přes dvě hodiny, 

všechny stránky „internetové mánie“ a negativní, ale i pozitivní dopad sociálních sítí na dnes 

už běžný život online (tedy „stále připojený“).  

Protože se jednalo také o hudební pořad, zazněly v něm mnohé populární a známé skladby 

světové i české muziky.  

Smyslem celého pořadu byla snaha říci: „Ano, internet je dobrý, ale jen v určité míře“, tedy 

motivovat mladé lidi k hledání i jiných zájmů a přesvědčit je o možnosti dokázat se bavit a žít 

i bez něj.  

 

Z názorů žáků - diváků:  

Zpočátku jsem si myslela, že to bude nudná prezentace o tom, jak moc používáme sociální 

sítě. Nakonec to byla velmi příjemná přednáška a myslím si, že zpěv byl vítaným zpestřením. 

Vystupující byl mladý a milý a  bylo poznat, že si všechny zážitky, o kterých nám říkal, 

opravdu prožil.  

 

Byl to týpek, rozuměl nám. 

 

Bylo to fajn. Zpěv byl hezký. Rozhodně doporučuji. 

 

Bylo to úžasné, moc se mi líbilo.  

 



 

 

Přednáška byla hezky provedená, přednášející věděl, o čem mluví a bylo to hezky doplněno 

hudbou. … Ale podle mě jsme se ani nedozvěděli nic nového. To, co nám bylo řečeno, nám 

říkají učitelé, rodiče… To ale nic nemění na tom, že to bylo poučné, i když spíše pro mladší 

žáky.  

 

Osobně si myslím, že se to líbilo hlavně holkám. Světelné a hudební efekty tomu dodaly tzv. 

šťávu. 

 

Bylo to zajímavé vystoupení, skvělý byl i výběr hudby, ani zpěv nebyl špatný.  

 

PhDr. Pavla Čučková  

zástupkyně ředitele školy 

 

 

 


