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ÚvodníkÚvodníkÚvodníkÚvodník    
Milí čtenáři, 

čtvrté číslo našeho občasníku Školní oko je na světě! A když k tomu 
připočítáme jarní a letní přílohu, tak vlastně držíte v rukou již šestý 
časopis nadupaný informacemi, fotografiemi, aktualitami a vším, co 
byste určitě měli vědět. Vzhledem k tomu, že začínáme nový školní 
rok, tak to chtělo menší změnu v názvu i vzhledu našeho školního 
minidílka. Jistě se ptáte, proč to tuhle obměnu chtělo? No zkrátka 
proto, že se změnilo složení redaktorů. Ale nebojte, náplň zůstala 
stejná. Píšeme o všem, co se v naší školičce šustne. Loňská devítka je 
už na střední škole a letos otěže největší zodpovědnosti za školní 
„časák“ přebrali jiní. Ale je pravda, že nejstarší ročník se na tvorbě 
Školního oka podílí největším dílem. 

Naši stálí čtenáři si jistě všímají naší kreativity a hlavně toho, že 
každé číslo loňského školního roku bylo designově trochu jiné. Ale 
toto číslo prošlo změnou skutečně největší. Nový školní rok vždy 
přináší něco nového a nejinak tomu je i v případě našeho časopisu. 
Dokonce jsem přemýšlela, jak náš zpravodaj přejmenovat, protože 
Školní oko (Hlas 9.A) patří k loňsku. Tak mne napadl zcela 
výmluvný podnadpis. Sice není úplně originální, nicméně říká 
naprosto vše. 

Pro tuhle chvíli ale už dost řečí a užijte příjemné podzimní prázdniny 
se spoustou zajímavých zážitků a za dva měsíce zase nashledanou 
nad novým číslem s nějakým literárnějším úvodníkem. 

   Vaše zapálená „šéfredaktorka“ Barbora Winklerová 
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Malé ohlédnutí za loMalé ohlédnutí za loMalé ohlédnutí za loMalé ohlédnutí za loňňňňskskskskýýýým m m m šššškolnkolnkolnkolníííím rokemm rokemm rokemm rokem    

Vysvědčení je rozdáno!Vysvědčení je rozdáno!Vysvědčení je rozdáno!Vysvědčení je rozdáno! 

Dvakrát ročně přijde čas vysvědčení. Zejména pro děti mladšího 
školního věku má obvykle velký význam. 

 
Není to tak dávno, co si 1. září noví prvňáčci poprvé sedli do 
školních lavic. Neměli to jednoduché. Museli se zařadit do nového 
kolektivu, sžít se s paní učitelkou a hlavně se na ně nasypalo spoustu 
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nových povinností. Ano, před deseti měsíci byli první den ve škole. 

 
Rozpoložení čerstvých prvňáků bylo tenkrát různorodé. Někteří byli 
nedočkaví a sršelo z nich sebevědomí, jiní zase měli slzy na krajíčku 
a jen velmi neradi se pouštěli máminy a tátovy ruky. Dnes už jsou to 
zdatní školáci, kteří umí číst, psát, počítat a spoustu slovíček a frází v 

angličtině. Ba co víc, naši prvňáčci byli slavnostně přijati do řad 
čtenářů při dojemném pasovacím rituálu za přítomnosti vedení naší 
„druhé základky“, rodičů i prarodičů. 

Po prvním závěrečném vysvědčení čekala doma na mnohé děti 
odměna. Děti pak prožily více, či méně zasloužené dva měsíce 
prázdnin a do lavic usedly opět v září – už jako zdatní druháci. 
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XV. všesokolský slet v Praze i s naší XV. všesokolský slet v Praze i s naší XV. všesokolský slet v Praze i s naší XV. všesokolský slet v Praze i s naší 

PatričkouPatričkouPatričkouPatričkou 

Letošní už v pořadí XV. Všesokolský slet v Praze byl zvláště 
významný tím, že se uskutečnil 150 let od založení Sokola v naší 
republice. Byl také čtvrtý v pořadí od posledního obnovení Sokola a 
na každém z nich se zúčastnili i cvičenci T. J. Sokol Holešov. Ve 
skladbě „Jonatán“ vystoupila i naše Patricie Růžičková. Její výkon 
jsme mohli při prvním deštivém dnu i druhém vystoupení za sluneční 
výhně sledovat přímo na televizních obrazovkách. 
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A teď A teď A teď A teď letem světem letošním školním rokemletem světem letošním školním rokemletem světem letošním školním rokemletem světem letošním školním rokem    

Naši    prvňáčciprvňáčciprvňáčciprvňáčci    

Třetí zářijový den se v naší škole sešli naši nejmenší žáčci. Do první 
třídy letos nastoupilo 18 žáků - z toho 7 děvčat a 11 chlapců. Ve třídě 
je přivítali písní a básničkou jejich starší spolužáci z páté třídy. Na 
naše prváčky se přišli podívat i představitelé města v čele s panem 
starostou Zdeňkem Janalíkem. Paní ředitelka Drahomíra 
Konvalinková žáčkům popřála hodně úspěchů a třídní učitelka Jitka 
Dvořáková jim předala medaile za úspěšné zahájení školní docházky. 

 

Po stopách starých Slovanů na Velkou Po stopách starých Slovanů na Velkou Po stopách starých Slovanů na Velkou Po stopách starých Slovanů na Velkou 

MoravuMoravuMoravuMoravu 

Jedním z dilemat, před nímž se archeologové občas ocitají, je spojení 
nálezů a vůbec všech lidských projevů zanechávajících hmotné stopy 
s konkrétním etnikem. Archeologické prameny jsou totiž prameny 
němé, nehovoří k nám jazykem svých původců, a nelze je tedy 
jednoznačně ztotožnit s projevem konkrétního národa. I z tohoto 
důvodu je úžasné, že jen čtyři desítky kilometrů od Holešova se 
nachází památník Velké Moravy a archeoskanzen Modrá. Ve čtvrtek 
13. září zavítali žáci šesté a sedmé třídy 2. ZŠ Holešov provázeni 
všudypřítomnými kapkami deště právě do těchto míst.  
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Památník Velkomoravské říše ve Starém Městě nás seznámil s 
archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Další cíl naší 
výpravy - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví - se nachází 
nedaleko Uherského Hradiště. Skanzen Modrá žije každodenním 
životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami 
kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále 
prováděným archeologickým výzkumem.  

 

Se zájmem jsme prozkoumali slovanské hradiště z dob Velké 
Moravy, kde jsme si prohlédli všechny typy doložených slovanských 
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obydlí, dílny řemeslníků, velmožský palác i rekonstrukci jednoho ze 
tří nejstarších kamenných kostelů u nás. Celý areál oživovaly 
především volně se pohybující kozy, prasátka a kočky. 

Postupně jsme poznali dávnou historii českého území. Legenda o 
praotci Čechovi vypráví o zemi pusté, neobývané, mlékem a strdím 
oplývající. My jsme se ovšem dozvěděli, že pravda vypadá zcela 
jinak. Slovanské kmeny nepřišly na neobydlené území, ale usadily se 
na místech, kde již v minulosti žili Keltové a Germáni. 

Den Den Den Den jazyků i sjazyků i sjazyků i sjazyků i s    naší účastínaší účastínaší účastínaší účastí    

Dne 14. září 2012 jsme navštívili holešovské gymnázium, abychom 
se v rámci oslav Evropského dne jazyků zúčastnili výuky v některém 
z nabízených předmětů. 

 

Jako každý rok, tak i letos byl určen nejen pro studenty gymnázia, ale 
také pro nás – deváťáky. Měli jsme možnost si nejen vyzkoušet, jak 
rozumíme anglicky, ale také „obhlídnout si“ prostory, kam se někteří 
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z nás chystají po ukončení základní školy. Letos se nás Dne jazyků 
zúčastnilo celkem čtrnáct. 

První hodina nám dala pořádně zabrat – ani jsme se pořádně 
nerozhlédli a už se na nás valila angličtina a zase angličtina. Než 
jsme se v novém prostředí „aklimatizovali“, byl konec. Na druhé 
hodině už jsme „perlili“ a nejlepší třetí hodina s rodilým mluvčím 
nadchla. 

Nakonec nám bylo i líto, že to tak brzy skončilo, ale třeba příští rok 
na střední škole 

                                                                          Nikol Fridrichová, 9.A 

Projektové vyučování Projektové vyučování Projektové vyučování Projektové vyučování našichnašichnašichnašich    páťákůpáťákůpáťákůpáťáků 

O tom, že jsme na naší škole kreativní, svědčí i fakt, že pracujeme na 
spoustě projektů. 
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Tentokrát malá ochutnávka z vlastivědného projektového vyučování 
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5. ročníku „Co ještě nevím o České republice“, kde si žáci 
prohlubovali vědomosti o vlastivědě ČR. 

Výstava Josefa LadyVýstava Josefa LadyVýstava Josefa LadyVýstava Josefa Lady 

V prvním vyučovacím týdnu tohoto školního roku navštívili žáci naší 
školy výstavu obrazů Josefa Lady v Zámecké galerii. Jednalo se o 
největší sbírku obrazů zpřístupněných v letošním roce. Děti 
poznávaly známé výjevy z čítanek a knížek pro nejmenší. Zaujala je 
pohádka a Ladovy omalovánky, které si mohly dotvořit. V závěru 
výstavy byl promítán film Jana Míky ml. Z mého života. 
Jednoduchým způsobem mapoval Ladův umělecký a soukromý 
život. Z výstavy budeme určitě čerpat nejen ve výtvarné, ale i 
literární výchově. 

 

Opět po roce na gekony!Opět po roce na gekony!Opět po roce na gekony!Opět po roce na gekony! 

Každý, kdo se zabývá chovem plazů či jiných terarijních zvířat, ať již 
profesionálně nebo jen jako svým koníčkem, či se o ně případně 
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zatím pouze zajímá, tak zcela rád jistě čas od času navštíví akci, kde 
je možné vidět a případně i zakoupit zvířata či rozličné chovatelské 
pomůcky a potřeby. Takovýchto akcí existuje v ČR, Evropě a vůbec 
na celém světě nepřeberné množství. Jsme rádi, že již poněkolikáté 
se úžasná výstava plná hadů, gekonů, ještěrů, želv, různých jiných 
obojživelníků, pavouků a motýlů konala také v bývalém 
holešovském Drive clubu. Všechny třídy naší školy se za velkého 
zájmu opět po roce nechaly unést zvláštním kouzlem krajty, 
chameleóna či obřího pavouka.  

    
Den bez autDen bez autDen bez autDen bez aut 

21. září proběhl za slunečného počasí tradiční „Den bez aut“ na hřišti 
za 1. ZŠ. 

Z naší školy se této akce zúčastnili žáci 3.A, 4.A a 5.A za doprovodu 
třídních učitelek Mgr. Heleny Jandové, Mgr. Jitky Nedbalové a Mgr. 
Vladimíry Sedlářové. Program pro děti byl zajímavý, děti měly 
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možnost vyzkoušet si na různých stanovištích svoje dovednosti, jako 
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jízdu zručnosti na kole, nové netradiční sportovní disciplíny: cvičení 
na trampolínkách, chůzi s chodeckými holemi a reakce člověka pod 
vlivem alkoholu za použití speciálních brýlí. Poděkování patří všem 
organizátorům: MěÚ Holešov, středisku volného času TyMy, 
zástupcům Policie ČR a ČČK. 

 

Dobrotičtí se pochlubili svými výpěstkyDobrotičtí se pochlubili svými výpěstkyDobrotičtí se pochlubili svými výpěstkyDobrotičtí se pochlubili svými výpěstky 

Zahrádkáři z Dobrotic uspořádali po roční odmlce podzimní výstavu 
ovoce, zeleniny a květin na tradičním místě – v areálu Sádku. Ukázka 
výpěstků a produktů byla veřejnosti zpřístupněna předposlední 
zářijový víkend a školy z blízkého okolí ji měli možnost navštívit 
ještě následující dva dny.  

Prostory dobrotické společenské místnosti, kde se odehrává většina 
kulturních akcí, byly vhodně a vkusně doplněny rozmanitými 
výtvarnými pracemi místních dětí a ukázkou kreativní tvořivosti 
dospělých.  
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Zajímavým přínosem výstavy byla dozajista soutěž o nejkrásnější 
jablíčko, které i letos vyhrál jeden z místních pěstitelů.  
Závěrečná ochutnávka moštu a domácího jablečného koláče byla pro 
naše žáky vítanou odměnou. Velké poděkování patří organizátorům i 
vystavovatelům. 

Slavný houslistaSlavný houslistaSlavný houslistaSlavný houslista    koncertoval žákůmkoncertoval žákůmkoncertoval žákůmkoncertoval žákům 

V rámci 3. ročníku festivalu Musica Holešov byl v prostorách 
holešovského zámku uveden v pátek 21. září komorní koncert pro 
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žáky zcela zdarma. Na hodinovém hudebním představení se 
představil houslista Pavel Šporcl, violoncellista Petr Špaček a 
klavírista Karel Košárek, který je zároveň dramaturgem festivalu. 

Z 2. ZŠ Holešov se koncertu zúčastnil šestý, osmý a devátý ročník za 
doprovodu třídních učitelek. 

  

Malování v plenéru zámecké zahradyMalování v plenéru zámecké zahradyMalování v plenéru zámecké zahradyMalování v plenéru zámecké zahrady 

Kresba rudkou je velmi oblíbená technika pro malování přírody, dají 
se velmi rychle zachytit momentky, třeba někde uprostřed lesa na 
výletě. Krajinky, stromy a květiny jsou pro kresbu rudkou ideální – 
lehkost techniky kresby koresponduje s čistotou a rozlehlým 
prostorem, který příroda nabízí – čistota vzduchu, široké lány polí, 
stráně, proudící vzduch, rozlehlé nebe… 

Malováním krajin v plenéru se zabývali hlavně impresionisté, jejichž 
cílem bylo zachytit neuchopitelné kouzlo přítomného okamžiku – 
zachytit momentální náladu - současné duševní rozpoložení. Obrazy 
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neidealizovali, ale snažili se zachytit skutečnou podobu scény, 
přirozenou krásu, hru stínů a světla, kterou právě viděly jejich oči.  

 

Právě proto nebyli svými současnými malíři uznáváni, neboť oni 
zobrazovali dost často pouze ideální krásu - pečlivě připravené a 
nasvětlené scény v ateliérech. Impresionisté rádi zobrazovali krajinu 
za různých atmosférických podmínek. Sledovali jak stíny, světla, 
slunce nebo déšť mění podobu krajiny.  

Poslední zářijovou středu jsme se za slunečného počasí vypravili 
zachytit krásy holešovské zámecké zahrady stejně tak, jak činili 
věhlasní impresionisté Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van 
Gogh či Paul Cézanne o více jak sto let dříve. Navíc jsme ještě stihli 
shlédnout výstavu holešovských výtvarníků nazvanou „Letní iluze 
X“.  
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Na jeden den jsme vyměnili učení za Na jeden den jsme vyměnili učení za Na jeden den jsme vyměnili učení za Na jeden den jsme vyměnili učení za 

teniskyteniskyteniskytenisky 

Sportem ku zdraví aneb ve zdravém těle zdravý duch. I tak bychom 
mohli nazvat sportovní zápolení, které jsme uspořádali den před 
svátkem Sv. Václava. Sportovního dne se zúčastnili žáci všech 
ročníků. 
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Celý den v duchu sportu byl rozdělen na několik klání.  
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První stupeň vyrazil do terénu a volil aktivity přiměřené věku. 
Prvňáčci a druháčci strávili dopoledne v zámecké zahradě a hráli 
různé hry, třeťáci se zabavili na minigolfu a čtvrtá a pátá třída 
poměřila síly při fotbale. Stejně jako loni, tak i letos celý druhý 
stupeň bojoval o svou čest a skvělé umístění při vybíjené na 
antukovém hřišti za naší školou. 

Třeťáci na minigolfuTřeťáci na minigolfuTřeťáci na minigolfuTřeťáci na minigolfu 

 

 
Naše třetí třída strávila za odměnu sportovní den na holešovském 
minigolfu. A za co byli odměněni? Celý loňský rok poctivě sbírali 
tvrdý chléb pro lesní zvířátka. 
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Policista náš kamarádPolicista náš kamarádPolicista náš kamarádPolicista náš kamarád 

První říjnový čtvrtek proběhl ve 2., 5. a 8. ročníku naší školy 
preventivní program Policie ČR s motivačními názvy – Policista náš 
kamarád, Bezpečné chování, Trestná činnost pro mládeže.  

   

Naše děti jsou velmi šikovnéNaše děti jsou velmi šikovnéNaše děti jsou velmi šikovnéNaše děti jsou velmi šikovné    

Od září na naší škole opět fungují zájmové kroužky jak v družině, tak 
ve školním klubu.  

 

V tomto čísle školního časopisu představujeme výtvarný kroužek. 
Menší děti v něm pracují pod vedením Evy Manové ve školní 
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družině a u těch větších rozvíjí nadání a radost z tvoření Mgr. Jana 
Zichová v učebně výtvarné výchovy.  

 

Rozvoj manuální zručnosti, estetického cítění, kreativity, tvořivosti, 
trpělivosti, talentu a fantazie je v našich zájmových útvarech 
základem. Většinu svých výrobků si děti odnesou s sebou domů, ale 
pár vybraných uschováme pro naše výstavky v budově školy i školní 
družiny. 

Sedmáci besedovali o alkoholuSedmáci besedovali o alkoholuSedmáci besedovali o alkoholuSedmáci besedovali o alkoholu    

Beseda je jednou z forem často využívaných zvláště při jednorázové 
prevenci. Lektor neuplatňuje formu ucelené přednášky, ale 
rozhovorem s posluchači zjišťuje jejich znalosti, názory a postoje a 
podle jejich úrovně se hlouběji věnuje vybraným tematickým 
okruhům, odpovídá na dotazy a dává prostor pro vyjádření 
jednotlivých posluchačů, v diskusi se je snaží korigovat. Tím, že se 
posluchači zapojují aktivně do programu, se udržuje jejich pozornost, 
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která vede k lepšímu zapamatování poznatků. Beseda na rozdíl od 
pasivního působení umožňuje posluchači spolupodílet se na změně 
vlastních postojů.  

Ve čtvrtek 4. října se besedy o zhoubných účincích na lidský 
organismus v rámci předmětu Výchova ke zdraví zúčastnili všichni 
žáci sedmé třídy.  

Beseda byla pro žáky jednoznačně přínosem, protože naše společnost 
je vůči alkoholu velmi tolerantní. Ne všichni si uvědomují, že 
alkohol řadíme mezi tvrdé drogy. Díky snadné dostupnosti je drogou 
snadno zneužitelnou, děti se velmi často setkávají, a to bohužel i ve 
svých rodinách, s negativními důsledky zneužívání této drogy. 
Alkohol dokáže snadno zničit životy lidí a jejich rodin, a proto je i 
úkolem školy a rodiny toto nebezpečí dětem neustále připomínat. 
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Bára a Radka pomáhaly Bára a Radka pomáhaly Bára a Radka pomáhaly Bára a Radka pomáhaly dětem dětem dětem dětem uspávat uspávat uspávat uspávat 

zahraduzahraduzahraduzahradu 

Zvyklost otevírání zahrady na jaře a uspávání na podzim je v 
holešovské mateřské škole Radost skutečně dlouhá.  

  

Nikdo ze zúčastněných si už nedokázal vzpomenout, kdy se pořádal 
první ročník. Letos se do tohoto oblíbeného rituálu zapojily i naše 
dvě deváťačky. Jako víly Podzimničky pomáhala Radka s Bárou 
Královně víl, Hejkálkovi a dětem uspat všechny broučky a jiné živé 
tvory na školní zahradě. 

Podzimní nostalgiePodzimní nostalgiePodzimní nostalgiePodzimní nostalgie    ve Smetanových ve Smetanových ve Smetanových ve Smetanových 

sadechsadechsadechsadech    

Podzim je čas dozrávání a sklizně, čas přípravy na zimu. To je fakt, 
s kterým nelze polemizovat. Podzim začíná v době podzimní 
rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už 
ale přibývá stále více tmy. Už během babího léta víme, že něco 
končí, a začínáme pozorovat náznaky přicházející zimy. V přírodě 
všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely už od jara. 

Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou 
doma, shromažďují zásoby. Rostliny rozsévají svá semena, která 
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budou čekat na příští jaro. Podzim připomíná životní období, kdy 
člověk sklízí plody své celoživotní práce. Vychoval své děti a 
vypouští je do světa, tak jako stromy rozsévají svá semena.  
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Podzim máme nejraději, když je hezky, svítí sluníčko a stromy všude 
kolem hrají různými barvami. To jsou pak procházky přírodou velice 
kouzelné. Jen tak se procházíme, sbíráme kaštany a kocháme se tou 
nádherou. A pokud je opravdu krásně a teplo, tak se ještě dá vyrazit i 
na piknik. Když je třeba jen mírný deštík, stačí si vzít deštník a 
vyrazit ven. Horší je to, když přijdou pochmurné dny, kdy pořád jen 
prší, je šedivo a nevlídno a na nás padá depresivní nálada. V takovém 
případě je nelepší zalézt pod deku s nějakou dobrou knížkou, horkým 
čajem, čokoládou nebo kakaem a hodně dlouho nevylézat. 

Dětský parlament v Holešově zasedal na 

radnici 

Jednalo se o první zasedání v novém školním roce. Zúčastnili se ho 
zástupci všech tří základních škol a rovněž zástupci středních škol, 
které jsou na území města Holešova.  
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Jednání se konalo v zasedací místnosti městského úřadu. Členové 
PDM se seznámili s úkoly, které před nimi stojí v nejbližším období 
a také seznámili ostatní s aktivitami na svých školách. Tohoto 
prvního zasedání se zúčastnili také ředitelky základních škol – paní 
Mgr. Jitka Heryánová, Mgr. Drahomíra Konvalinková a z policejní 
školy metodička prevence pplk. Mgr. Eva Vichlendová. Úvodu 
zasedání se zúčastnili také představitelé města – starosta a oba 
místostarostové. Členové PDM měli možnost s nimi krátce 
podiskutovat.  

Lucka s Bárou jsou členkami PDM 

Holešov 

Ve čtvrtek 18. října se v ICM Holešov uskutečnilo slavnostní volební 
zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova.  

Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních i středních 
škol našeho města. V úvodu jednání zhodnotil Vlastík Navrátil 
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činnost PDM v uplynulém školním roce. Potom proběhla veřejná 
volba Rady PDM. Všichni navržení kandidáti byli do Rady PDM 
zvoleni. Nově zvolená Rada se potom odebrala na své první krátké 
jednání, na kterém zvolila předsedu a dva místopředsedy. Předsedou 
PDM se stal Lukáš Pánek a do funkcí místopředsedkyň byly zvoleny 
Barbara Šeďová a Adéla Kopečná, další členové Rady jsou Lucie 
Hlobilová a Jolana Saibertová. Ve druhé části jednání si členové 
vyměnili informace ze svých škol, vytyčili si hlavní úkoly do 
nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku Plyšák 
pro radost.  

Opět sbíráme papír! 

V letošním školním roce opět pokračujeme ve sběru starého papíru 
(svázané balíky novin, časopisů, případně kartony, krabice). Sběr 
starého papíru naučí děti třídit odpad a umožní jeho recyklaci. Papír 
sbíráme stejně jako loni po celý školní rok. Pan školník papír vybírá 
vždy v pondělí a středu od 6.30 do 7.55. Po předchozí domluvě je 
možné papír dovézt i jiný den. 

 

ŠikanaŠikanaŠikanaŠikana    

Šikana (z francouzského chicane) označuje fyzické i psychické 
omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech 
skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv 
typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve 
vězení, ale i v rodině (zaměřena na neoblíbené dítě) či v zaměstnání 
(podle toho, zda je původcem kolega či nadřízený, mluvíme o 
mobbingu nebo bossingu). 
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Varianty šikany jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je 
prováděna. Zpravidla má agresor nad obětí fyzickou či početní 
převahu. Následky šikany si do dalšího života odnášejí všichni 
zúčastnění, největší dopad má ale pochopitelně na oběť. 

Podstata a rysy šikanyPodstata a rysy šikanyPodstata a rysy šikanyPodstata a rysy šikany    

Šikana může mít fyzickou i psychickou podobu a projevuje se ve 
všech skupinách věkových i sociálních.  

 

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem 
skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných 
případech nabýt i rysy organizovaného zločinu.  

Asi nejkomplexněji šikanu představuje ve svých knihách PhDr. 
Michal Kolář, který pracuje s tzv. „trojrozměrným praktickým 
pohledem na šikanování“. Tímto pohledem zkoumá vnější znaky, 
kterými se šikana vykazuje, charakter vztahu agresora a oběti a 
vývojové stádium, v němž se konkrétní případ nachází. 
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Školní šikanaŠkolní šikanaŠkolní šikanaŠkolní šikana    

Šikana ve škole není novinkou, je patrně stejně stará jako škola sama. 
Vědecká diskuse o šikaně však započala až v roce 1969 ve 
Skandinávii a až na konci osmdesátých let 20. století byly 
publikovány výzkumy i jinde ve světě (Velká Británie, USA, 
Austrálie, Japonsko, Nizozemsko, Kanada). Impulzem byly 
alarmující znaky, které vykazuje šikanování dnešní doby. 

 

Sbíráme víčka pro MichalkuSbíráme víčka pro MichalkuSbíráme víčka pro MichalkuSbíráme víčka pro Michalku    

Ve školním roce 2012 - 2013 opět sbíráme vršky od PET lahví. Do 
tohoto sběru patří i plastové uzávěry od mléka, džusů a šťáv. Vršky 
se stejně jako předchozí roky vybírají ve školním klubu. A pro koho 
jsou tentokrát? Pro Michalku Lánikovou z Holešova. Předloni jsme 
sbírali pro Michalku Macurovou, loni pro Anetku Kráčalíkovou a 
letos se pokusíme pomoci Michalce Lánikové, která trpí 
metachromatickou leukodystrofií. Její rodina pro ni může díky sbírce 
vršků z PET lahví pořídit speciální pomůcky, které mohou usnadnit 
její těžký osud.  
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Pomáhat může každý – a třeba i malým plastovým víčkem může 
posloužit potřebnějšímu člověku, který si sám pomoci nedokáže. My 
pomáháme a co vy? 
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Není družina jako drNení družina jako drNení družina jako drNení družina jako družina!užina!užina!užina!    

Když se řekne školní družina, někomu může zmizet úsměv na tváři a 
představí si hromadu nudy a promarněného času. To ale u nás určitě 
neplatí, protože v našich dvou odděleních školní družiny je o zábavu 
postaráno! Děti zde svůj volný čas prožívají se svými kamarády 
opravdu aktivně. V jednotlivých odděleních rozvíjí své výtvarné, 
pohybové a další dovednosti a hlavně si hrají a dobře se baví. I pro 
maminky je to úleva, protože pod vedení našich dvou vychovatelek si 
napíší úkoly a připraví se do školy. Každý měsíc holčičky i kluky 
čeká spousta soutěží a akcí, při kterých změří své síly, um a talent.  

Jak vidíte, v naší družině se děti určitě nenudí … a ani v letošním 
školním roce určitě nudit nebudou! 
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My jsme už druhý rok interaktivní!My jsme už druhý rok interaktivní!My jsme už druhý rok interaktivní!My jsme už druhý rok interaktivní!    

Interaktivita – pojem, který se dnes skloňuje snad ve všech pádech. 
Interaktivní výuka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice. Dalo by 
se říci, že kdo je interaktivní, je „in“. Co si ale máme pod těmito 
pojmy představit? A jak taková interaktivita vlastně vypadá v praxi? 

 

Interaktivní výuka je moderní a progresivní metoda výuky na ZŠ a 
SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout 
žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit 
jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení 
samotné děti – ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají 
spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. 

Důležitým znakem interaktivního vyučování je zjevná názornost a 
systematičnost ve výuce – součástí jednotlivých předmětů jsou audio 
i video nahrávky s materiály a webové odkazy, na nichž mohou žáci 
získat rozšiřující informace o probírané látce. Navíc jsou předměty 
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propojeny mezipředmětovými vztahy, což pomáhá dětem uvědomit 
si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je 
a vzájemně propojovat, nikoliv separovat. 

28. říjen 28. říjen 28. říjen 28. říjen ----    Den vzniku samostatného Den vzniku samostatného Den vzniku samostatného Den vzniku samostatného 

ČeskoslovenskaČeskoslovenskaČeskoslovenskaČeskoslovenska    

V Česku si 28. října připomínáme státním svátkem vznik 
Československa. Prezident v tento den uděluje státní vyznamenání a 
na mnoha místech republiky probíhá tradiční pokládání věnců. 

 

V České republice se na rozdíl od Slovenska i po rozdělení federace 
slaví 28. říjen jako státní svátek na počest vzniku Československa v 
roce 1918. S ohledem na tento fakt ale také hodně Čechů 
argumentuje, že není třeba oslavovat založení dnes již neexistujícího 
státního útvaru. 
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Mnozí - zejména odborná veřejnost - však nadále označují 28. říjen 
1918 za klíčový moment ve formování českého národa.  

 

"Je to nejdůležitější státní svátek v roce. Rozhodně by neměl 
zevšednět. Samostatný stát se nám může zdát jako samozřejmost, ale 
naši předci o něj museli usilovně bojovat," řekl před lety Václav 
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Klaus při tradičním pokládání věnců v Lánech. To patří k obvyklým 
projevům oslav státního svátku. Stejně jako jmenování generálů 
prezidentem, účast hlavy státu na vojenské přísaze Hradní stráže či 
udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském 
hradě. 

Pozvánka na den otevřených dveříPozvánka na den otevřených dveříPozvánka na den otevřených dveříPozvánka na den otevřených dveří    

Vyučující i žáci 2. ZŠ Holešov zvou rodiče i širokou veřejnost na 
Den otevřených dveří, který škola pořádá v úterý 13. listopadu. Akce 
se uskuteční od 7.55 do 17.00. Ve stejný den proběhnou rovněž 
rodičovské schůzky. 

Na chodbě i v jednotlivých třídách mohou zájemci shlédnout ukázky 
školní i projektové výuky, videoprezentaci školy, fotografie i DVD 
ukázky ze školních akcí.                                                      

AnketyAnketyAnketyAnkety    

Anketa nabízí pohled na to, jaký má kdo názor, nebo umožňuje získat 
určitou představu o problému, kterým se zabýváme. Jaká témata a 
jaké zpracování nabízejí svým čtenářům školní časopisy? Pojďme se 
na některé z nich blíže podívat. 

Jak vám chutná ve školní jídelně?Jak vám chutná ve školní jídelně?Jak vám chutná ve školní jídelně?Jak vám chutná ve školní jídelně?    

Denča Jelínková,4.A: „Někdy jo a někdy ne. Občas by mohly být 
lepší polévky.“ 

Dominik Geryk, 3.A:  „Nic moc. Mamka vaří lépe.“ 

Vladimíra Sedlářová, třídní učitelka 5.A: „Chutná mi a ještě když 
si můžu vybrat, je to super.“ 

Lucie Dvorníková, třídní učitelka 8.A: „Středy mi chutnají.“ 
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Barbora Winklerová, t řídní učitelka 6.A: „Když nemusím vařit, 
tak jsem spokojená, takže mi chutná všechno.“ 

Nikol Fridrichová, 9.A:  „Kromě luštěnin, brambor a filé mi chutná 
skvěle!!!“ 

Veronika Macková, 9.A: „Kromě luštěnin a jater všechno.“ 

Veronika Viznerová, 9.A: „Někdy se to dá jíst a někdy ne ☺. 

Gábinka Solařová, 2.A: „Ani ne.“ 

Nelinka Kadlubcová, 2.A: „Někdy mi chutná a někdy ne.“ 

Kuba Batoušek, 2.A: „Ve školní jídelně mi nejvíc chutnají špagety a 
rajská polévka.“ 

Ráďa Adamík, 2.A: „Nejraději mám špagety.“ 

Markéta Mikešková, 8.A: „Chutná mi.“ 

Kristína Stískalová, 8.A: „Ve středu mi pravidelně nechutná.“ 

Eva Conevová, 8.A: „Mám výhrady pouze ke středě.“ 

Petra Stárková, učitelka angličtiny:  „Nechodím každý den, ale 
jídlo, které si vyberu, mi vždycky chutná.“ 

Aleš Macháček, 8.A: „Jak kdy.“ 

Vojta Winkler, 2.A:  „Někdy mi chutná a někdy ne. Je to jako doma, 
tam také maminka někdy uvaří, co mám rád a jindy co nemám rád.“ 

Jak by podle Jak by podle Jak by podle Jak by podle tebe měl vypadat ideální tebe měl vypadat ideální tebe měl vypadat ideální tebe měl vypadat ideální 

učitel?učitel?učitel?učitel?    

Matěj Chrobák, 7.A:  „Jako paní učitelka Stárková.“ 
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Aleš Macháček, 8.A: „Hodný a aby dával samé jedničky a jen občas 
nějakou tu dvojku.“ 

Pavel Fuksa, 3.A: „Milý a aby pořád nekřičel.“ 

Jirka Štopl, 3.A: „Ideální učitel by měl hlavně hodně naučit.“ 

Lukáš Lakomý, 5.A: „Hodný.“ 

Míra Nykodým, 5.A:  „Určitě hodný.“ 

Radka Manišová, 9.A: „Hezký, hodný, vtipný a ideálně chlap.“ 

Karel Pavelec, 8.A: „Aby nenadával žákům.“ 

Marta Galasovská, 8.A: „Hlavně spravedlivý. A aby když jeden žák 
něco provede, nebyla potrestána celá třída.“ 

Eda Chudárek, 3.A: „Aby byl jako pan učitel Fuksa.“ 

Soňa Tomčíková, třídní učitelka 9.A: „Nenadávat a smát se, akorát 
ti žáci k tomu moc nepřispívají.“ 

Honza Sklenář, 3.A: „Samozřejmě hodný a hlavně s ním musí být 
sranda.“ 

Simonka Nykodýmová, 3.A: „Hodný a aby dával samé jedničky.“ 

Monička Menšíková, 4.A: „Takový, abych ráda chodila do školy.“ 

Petr Pospíšil, 4.A: „Strašně hodný.“ 

Jarda Hlobílek, 4.A: „Hodný a aby nás hodně naučil.“ 

Patrik Javora, 9.A: „Je mi to jedno, já strávím všechno.“ 

Adam Berežnyk, 6.A: „Hodný a určitě spravedlivý.“ 
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Anketa s našimi prváčky 

Na coNa coNa coNa co    sesesesessss    ve škole nejvíc těšilve škole nejvíc těšilve škole nejvíc těšilve škole nejvíc těšil(a)(a)(a)(a)????    

Štěpánka Viznerová: „Na tělocvik.“ 

Mari čka Trn čáková: „Na všechno.“ 

Anetka Bártová: „Na tělocvik.“ 

Kuba Svoboda: „Až půjdu ze školy domů.“ 

Míša Trnčák: „Na paní učitelku.“ 

Kuba Pospíšil: „Na úkoly.“ 

Vendulka Gregorová: „Na učení.“ 

Anička Veselá: „Na službu ve škole.“ 

Tom Pešek: „Na jedničky.“ 

Kája Zicha:  „Na psaní.“ 

Tom Dědičík:  „Na příklady.“ 

Ráďa Hudeček: „ Na paní učitelku.“ 

Denis Lakomý: „Na jedničky.“ 

Romča Hudeček: „Nevím.“ 

Ondra Kolečík:  „Na svačinu“ 

Péťa Kubica: „Na tělocvik.“ 
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ŠŠŠŠkkkkoooollllnnnníííí    zzzzpppprrrraaaavvvvooooddddaaaajjjj                                            
2222....    ZZZZŠŠŠŠ    HHHHoooolllleeeeššššoooovvvv 

 

 

 

Naše motto:Naše motto:Naše motto:Naše motto:    „Učíme se po celý život. Až na školní léta.“ 

    

RedakRedakRedakRedakčnnnníííí    ttttýýýým:m:m:m:    Tak nějak celá škola ☺ 

   


