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 Lyžařský kurz 2019 
 
Letošní „lyžák“ se konal v termínu 17.2. – 22.2.2019 opět na chatě Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích. Protože není důvod ztrácet čas, hned v den příjezdu nás naši učitelé - instruktoři 
rozdělili podle našich lyžařských schopností do tří skupin. Od toho okamžiku již na svah 
vyráželi Turboslimáci, Sněžní draci a Poláchovi. Z počasí jsme zažili opravdu všechno - 
sluníčko, modré nebe a jiskřící sníh, mrazík, mraky, vítr i déšť, ale více bylo toho hezkého. 
Kromě lyžování byl čas na odpočinek na chatě, vycházku a nákupy ve Velkých Karlovicích a 
také na každodenní večerní zábavu (společné hry, soutěže, diskotéky). Mile nás překvapila 
návštěva naší paní učitelky třídní a paní ředitelky. Páteční počasí nám již neumožnilo tzv. 
volné lyžování, což nás sice mrzelo, ale i tak budeme mít na co vzpomínat. Děkujeme všem, 
kteří se na našem výcviku podíleli a strávili s námi týden na horách.  
       Veronika Drajsajtlová, účastnice kurzu  
  
 Konverzace v AJ – okresní kolo 

 
Naše škola se již několik let pravidelně účastní okresního kola v Konverzační soutěži v 
angličtině. Tento rok školu reprezentoval v kategorii mladších žáků Adam Hegar ze 6.B a 
v kategorii starších žáků Teresa Anna Kubiénová z 9. třídy. Okresní kolo se konalo ve 
Valašském Meziříčí v Základní škole Vyhlídka.   Oba soutěžící se snažili přesvědčit porotu, 
že zvládají dobře práci s anglickým textem, poslech písně a mluvení před porotou. 
I přes náročnost soutěže a při velké konkurenci (např. se soutěžícími s víceletých gymnázií) si 
oba vedli dobře a umístili se přibližně uprostřed výsledkového pole. Adam obsadil 16. – 18. 
místo z 29 účastníků a Teresa se umístila na 14. – 15. místě z 31 soutěžících.  
 
 Strojírenství – naše priorita 

 
Žáci 8. třídy se zúčastnili projektu, který již po jedenácté zorganizovaly hranické 
strojírenské firmy a podniky ve spolupráci s městem Hranice a za podpory Úřadu práce v 
Přerově. Ve dvoraně hranického zámku od rána probíhaly praktické ukázky oborů 
zámečník, instalatér, obráběč kovů či mechanik číslicově řízených strojů. Školáci se ve 
stáncích také seznámili se zástupci jednotlivých strojírenských firem, ti jim přiblížili jejich 
činnost a ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky. Žáci, kteří třeba už nyní 
přemýšlejí o své budoucnosti, určitě nabyli dojem, že řemeslo žije a o práci v těchto 
oborech není nouze. Prezentace podniků zaujala a možná přispěla k rozhodnutí o další 
možnosti studia. 

 Březen – měsíc knihy a čtenářů 

Ani my nezapomínáme na podporu čtenářské gramotnosti. V centru našeho zájmu je čtenář 
a čtení ve všech jeho formách. Prostřednictvím vlastních programů ve třídách chtějí 
vyučující připomenout význam četby, posílit její prestiž i propagovat úlohu i činnost  
knihoven. Možnost navštívit knihovnu v Kelči v poslední době využili druháci a čtvrťáci a 
zároveň roste počet dětí, které si půjčují knížky v naší školní knihovně. Ta je otevřena 
dvakrát týdně dopoledne, popř. po domluvě, a počet výpůjčených knih roste. 
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 Pozvánka na program Letové ukázky s dravci společnosti SEIFEROS  

Zveme všechny, kteří mají rádi přírodu, zvířata a dravce obzvlášť na zajímavý a zábavný 
program o životě dravců a sov s letovými ukázkami a ukázkami imitace lovu, a to 7. května 
2019 od 10.00 hodin dopoledne na fotbalové hřiště v Kelči. Vstupné na tuto akci činí 60 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
        
 


