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Co máme za sebou aneb Ohlédnutí za dobou od 12. dubna do 12. června
Ve středu 12. dubna se na naší škole uskutečnil již třetí ročník jarních tvůrčích dílen pro děti
a rodiče – Jarní ladění. V každé dílně mohli zájemci objevit něco nového z již dříve
prezentovaných technik. Nechyběla i nabídka zcela nových výrobků. Úplnou novinkou
letošních dílen bylo tvoření figurek ze sena.
25. dubna 2017 jeli žáci 2. stupně na
výlet do polského Krakowa a solných
dolů ve Wieliczce. Prohlídku Krakowa
jsme začali u Dračí jeskyně. Pak jsme
prošli nádherně rozkvetlými královskými
zahradami až na nádvoří hradu
a k dominantě Wawelu, ke katedrále,
ve které se nacházejí královské hroby
a která byla místem korunovace polských
králů. Vlastní město velmi připomíná
Prahu s řadou malých uliček. Centrem je
Hlavní rynek, který je se svými rozměry
největším náměstím ve střední
Evropě. Uprostřed je budova
Sukiennice, postavená ve 14. století
pro obchodníky. Pak jsme jeli na
prohlídku do solných dolů ve
Wieliczce. Čekalo nás zdolání 800
schodů a 3,5 km dlouhé trasy.
K největším skvostům podzemní
architektury patřila určitě kaple sv.
Kingy. Jízda výtahem na povrch
pak byla pro mnohé adrenalinový m
zážitkem 
Ve škole se odehrál již tradiční školní JARMARK, stěžejní akce celého školního roku.
Přípravy na něj začínají již několik týdnů před ním. Vysazují se rajčata, papriky, žáci usilovně
nacvičují různá vystoupení. A tak než ve čtvrtek 11. května přišly na řadu všechny ty scénky,
taneční vystoupení i pohádky, mohli jste si zakoupit nejrůznější sadbu nebo muškáty,
k zakoupení byly i keramické a jiné výrobky dětí, koláčky, zákusky… Od čtyř hodin pak
začalo kulturní vystoupení žáků. Prvňáčci cvičili s míči a obručemi. Druháci nás zavedli na
dopravní křižovatku. Třeťáci a čtvrťáci sehráli pohádku, ve které nám v roli mravenců zahráli
příběh o písmenkách. Pátá třída ukázala, jak to vypadá na fotbalovém hřišti. Šesťáci sehráli

humornou scénku z neobyčejné restaurace. Pak jsme se přemístili na módní přehlídku, kde
nám sedmáci předvedli módu od pravěku až do dnešní doby. Osmá třída měla vystoupení víc.
Ukázali se ve scénce z autoservisu a ve dvou tanečních vystoupeních. Bývá již tradicí, že
závěr programu obstarají deváťáci, kteří se rozloučí hitparádou. A tak jsme v sedlnické škole
přivítali Bruno Marse, Elvise Presleyho, Johna Lennona, z české hudební scény vystoupil
Xindl X, Petr Hapka a mnoho dalších. V pátek žáci celý program zopakovali ještě jednou
rodičům a dětem z mateřské školy. Poté už je čekalo opakování poslední – pro sebe. Celý
JARMARK se velmi povedl 

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme využili nabídky doprovodných akcí našeho
dodavatele, společnosti Laktea o.p.s., a objednali si „ochutnávkové koše“, které obsahovaly
známé i méně známé druhy ovoce rostoucí v našich i exotických zemích. Akce byla určená
pro žáky 1. – 5. třídy.
I v letošním roce jsme se zapojili do projektu Hasík. Jedná se o systém požární prevence
a ochrany obyvatelstva. Program je určený pro žáky 2. a 6. ročníku.
Poslední květnový den se žáci 5. a 6. třídy vypravili do pohankového mlýna Šmajstrla ve
Frenštátu pod Radhoštěm. Akci připravili Laktea, o.p.s. společně s odborníky v rámci
projektu Fitkonto. Děti se dověděly zajímavosti o původu pohanky i o jejím zpracování.
V pátek 2. června jsme společně oslavili Den dětí. Nejdříve proběhly soutěže, které připravili
žáci 2. stupně, a pak už přišla na řadu diskotéka a DJ Paul Doctor. Do soutěží, které připravil,
se zapojila velká většina zúčastněných.
Ve středu 7. června se 21 žáků 1. – 5. třídy naší školy zúčastnilo Lehkoatletického trojboje,
který již tradičně pořádá pro okolní školy ZŠ v Petřvaldě. Pět žáků stanulo na stupních vítězů.
1. místo vybojoval Alex Chyba (3. třída), 2. místo obsadil Jakub Schwarz (2. třída) a Marie
Palová (5. třída) a 3. místo Jakub Hudeček (4. třída) a Valérie Kopřivová (5. místo). Společně
pak pro naši školu vybojovali pohár za 3. místo mezi zúčastněnými školami.
V pondělí 12. června žáci 3. a 4. třídy absolvovali výuku na dopravním hřišti v Příboře.
Nejdříve si se strážníkem městské policie zopakovali dopravní značky v učebně kulturního
domu a poté se procvičovali znalosti na řešení konkrétních situací na křižovatkách. Nakonec

žáci 4. třídy psali test, po jehož úspěšném absolvování získali průkaz cyklisty. To se podařilo
6 žákům. Museli však znalosti ještě prokázat i při jízdě na kole na dopravním hřišti.
Od středy 21. do pátku 23. června pojedou přihlášeni žáci z 1. stupně na tradiční třídenní
pobyt do Trojanovic.

V příštím školním roce díky tomu, že zastupitelstvo obce odsouhlasilo
dofinancování zvýšených nadnormativních výdajů, bude opět jen jedna spojená
třída. Bude se jednat o dva nejméně početné ročníky na prvním stupni (tj.
budoucí čtvrtý a pátý).
Podařilo se nám i navýšit kapacitu školní družiny, tudíž od nového školního
roku bude možné uspokojit všechny zájemce a vaše děti mohou volný čas po
skončení vyučování trávit pod dohledem vychovatelek.
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli i všem rodičům za pomoc
a podporu. Kolegům a správním zaměstnancům ze základní i mateřské školy děkuji
za spolupráci, rodičům a přátelům školy přeji příjemnou dovolenou a dětem
zasloužené prázdniny.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

