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Vánoce p ř ich ázejí
Vánoce, Vánoce, přicházejí se zpívá ve
známé české písničce s textem Zdeňka Borovce. Věřme, že budou šťastné
a veselé, že se maminkám a babičkám
podaří upéci výborné vánoční pečivo,
při Štědrovečerní večeři nikdo nespolkne kost, nechytne vánoční stromeček.
Ať jsou Vánoce opravdu svátky pokoje
a míru v nejširším smyslu slova. Každé
Vánoce mám pocit, že lidé mají k sobě
nějak blíž, touží být spolu a prožívat
chvíle rodinné pohody. Určitě v době
Vánoc vzpomínáme na své blízké, kteří
už odešli z tohoto světa, navštěvujeme
jejich hroby, dáváme na ně květiny, vánoční stromečky. O Vánocích myslíme
i na všechny ty, co nejsou v tu chvíli např.
kvůli práci, mezi námi. Vánoce patří
k tradici, která i v moderní době dává
našemu životu poezii, pohodu, lásku.

Jak se bránit chřipce a nechlazení
Všichni ji známe, když se tiše vkrade do
našeho těla a my se cítíme, jako když nás
protáhli pod parním válcem, bolí nás
úplně všechno, někdy i ležení v posteli.
Dnes si proto zkusíme připomenout pár
triků, jak nenásilně zvýšit naši obranyschopnost a vyhnout se chřipce velkým
obloukem.
Základem je neprochladnout, takže
kdo má ledové ruce a nohy i v létě, ten
by měl myslet na to, že potřebuje více
potravin se zahřívacím účinkem. Velmi
dobře nám poslouží skořice, kterou přidáme do jídla, nebo pití. Velmi vhodný
je také jalovcový sirup, nebo jalovcový
med. Případně pro labužníky hrneček
svařeného vína, nebo punč.
Druhé pravidlo je podávání dostatečného množství vitamínu C. Naše babič-

ka Etela na to měla malý fígl - spaříte
balíček rozinek vařící vodou a okapané
dáte do zavírací sklenice, přidáte šťávu
ze 3 středních citrónů a necháte pár hodin uležet. Rozinky potom po lžičkách
dáváte všem doma. Vitamín C se v tomto
případě naváže na glukózu v rozinkách
a je mnohem lépe vstřebáván naším tělem a navíc je to opravdu dobrota.
Třetím pravidlem je podávání zinku.
Ten zlepšuje reakce našich sliznic a celého dýchacího traktu. Postačí 2 x 10 mg
denně. Zinek je běžně dostupný jako potravinový doplněk. Je vhodné ho užívat
od začátku prosince do konce ledna.
Pokud je už v našem okolí více nemocných, je dobré užívat 3 x denně 2 kapky
citrónového éterického oleje. Má výborné protivirové účinky.

Když už z předchozích let víme, že
náš respirační trakt je náchylný k těmto
chorobám, můžeme podávat přes zimní
období homeopatikum SILICEA AKH
2 x 2 tablety denně. Preparát je běžně
dostupný v lékárně.
Další pomoc nám poskytne bylinkový
čaj. Smícháme stejným dílem nať mateřídoušky, nať dobromyslu, list jitrocele
a nať citrónové trávy, nebo citrónové
máty. Čajovou lžičku směsi přelijeme 1/4
l vařící vody a necháme louhovat 5 min.
Přeji vám všem, ať si letošní zimu užijete bez chřipky a nudle u nosu. Pokud vás
však přesto chřipka skolí, nezapomeňte,
že teplá postýlka, horký čaj a dobrá knížka mnohdy svedou víc, než hrst prášků.
Lenka Perničková

Vítání občánků
V sobotu 5. října 2013 v obřadní síni náměšťského zámku starostka městyse
Mgr. Marta Husičková přivítala tyto děti:
ve 13.3o hod.
• Zuzana Růžičková, Zákostelí 90, Náměšť na Hané
• Tereza Stratilová, Fučíkova 120, Náměšť na Hané
• David Hajkr, Nové Dvory 694, Náměšť na Hané
ve 14.oo hod.
• Jan Chromec, Zákostelí 88, Náměšť na Hané
• Anna Brzáková, Vodní 274, Náměšť na Hané
• Matyáš Křižan, Fučíkova 523, Náměšť na Hané
• Marie Švarcová, Polní 607, Náměšť na Hané
• Aneta Vičarová, Biskupství 131, Náměšť na Hané
Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy, maminkám
byla předána kytička, dětem památníček a ﬁnanční příspěvek 1.000,- Kč od
městyse Náměšť na Hané.

USPÁVÁ NÍ BROUČKŮ A LAMPIONOV Ý PRŮVOD
V sobotu 9.11.2013 uspořádalo Rodinné centrum Pohádka tradiční
akci spojenou s odchodem podzimu Uspávání broučků.
Akce byla zahájena lampionovým průvodem, který směřoval
k zámku, kde u kapličky proběhla ohňová show. Do průvodu se
k nám přidalo několik stovek rodičů a dětí a pomocí světélkujících
lampionů jsme symbolicky vyprovodili a připravili zvířátka na zimní spánek.. Po skončení doprovodného programu jsme se přemístili
do vyzdobené zámecké zahrady, kde děti měly za úkol připravené
broučky odnést do domečků a uspat je za zpěvu ukolébavky.
Děkujeme tímto našim přátelům, kolegům a všem dobrým
lidem, kteří se podíleli na této akci, za jejich podporu a pomoc.
Akce se náramně vydařila a budeme se společně těšit opět za
rok.
Ing. Iveta Botková

HA LLOWEEN
Halloween je starý anglosaský svátek,
který se slaví především v anglicky mluvících zemích. Začíná západem slunce
31. října a trvá do východu slunce 1. listopadu. Tradičním znakem Halloweenu
jsou lucerny vyřezané z dýně se svíčkou
uvnitř, které si lidé umístí zpravidla před
vchodem do domu. Jejich světlo je chrání
proti zlomyslným duchům. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od
domu k domu s tradičním pořekadlem
Trick or Treat (Dejte koledu nebo vám
něco provedu). V Americe je to např. typické pomazání kliky od dveří zubní pas-
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tou. K Halloweenu patří dále čarodějky,
duchové, černé kočky, košťata a kostlivci.
Typické barvy jsou černá a oranžová.
Pro žáky druhého stupně byl školní
Halloween ve znamení netradiční hodiny

angličtiny. Žáci si prostřednictvím interaktivní tabule zahráli různé hry, vyluštili
křížovky, seznámili se s původem tohoto
svátku a samozřejmě si obohatili znalosti
o novou slovní zásobu. Vrcholem byla divoká čarodějnice se zlým duchem, kteří
tak trochu překvapili ostatní nic netušící
děti. K dispozici bylo i stylové občerstvení, o které se postarala žákyně sedmé
třídy Hana Pešátová s maminkou. Halloweenskou výzdobu si děti připravily
v hodinách výtvarné výchovy.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

STRANA 2

Halloweenská strašidla
Název Halloween vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. V rámci výuky
anglického jazyka si každoročně připomínáme na naší škole jak tento anglický
svátek, tak i naše Dušičky.
Od rána se děti věnují plnění úkolů,
hraní různých her, vyplňování
kvízů a pracovních listů. K nejoblíbenější aktivitě však patří průvod masek, kdy se děti převlečené
do kostýmů čarodějnic, kostlivců,
upírů a jiných příšer vydávají pozdravit své spolužáky z ostatních
tříd. Tradičně také probíhá školní
„Výstava dýní“, kdy si žáci z domu
přinesou vydlabané a ozdobené
„halloweenské lucerny“. Letos
nás opět některé překvapily svou
originalitou a nápaditostí - však
můžete sami posoudit na faceboo-

ku školy. Všichni účastníci byli odměněni
zaslouženou sladkostí a diplomem. Dýně,
které si děti neodnesly zpět domů, pak
celý týden zdobily vstup do školy. Velký
dík patří rodičům, bez jejichž obětavosti
bychom výstavu nemohli uskutečnit.
Mgr. Marie Večeřová

Po dzim ve š k ol ce
Začátkem října se všechny děti a
paní učitelky i paní uklízečky vypravily
autobusem na výlet do Přerova do ornitologické stanice ORNIS, kde se děti
seznámily s živými a vycpanými ptáky a
zvířaty. Po prohlídce se s chutí zapojily
do připraveného programu “Ve městě to
žije!“ Dozvěděly se různé zajímavosti
o změnách v chování zvířat a přizpůsobování se, jejich ohrožení a možné
ochraně. Největší událostí však bylo setkání s živými tvory – holubem, sovou,
ježkem a netopýrem, kterého si děti
mohly pohladit.
Zážitky z vydařeného výletu se staly námětem k vyprávění a výtvarným činnostem ve školce.

V návaznosti na Školní vzdělávací program jsme vyhlásili výtvarnou aktivitu
pro děti a jejich rodiče. Měli za úkol vytvořit skřítky „Podzimníčky“ a to pouze z
přírodních materiálů. Byli jsme mile překvapeni. Rodiče s dětmi nádherným způsobem vytvořili skřítky různých velikostí.
Využili všechno, co lze nalézt v podzimní
přírodě – ovoce, zeleninu, plody lesních
stromů, větvičky, kořeny, listy a spoustu
dalšího materiálu.
Na zahradní výstavu skřítků jsme pozvali
i místní občany, kteří chválili nejen šikovnost našich rodičů a dětí, ale zejména
nápaditost a pečlivost, s jakou byly vyrobeny.
I nás těšil výsledek celé akce.

Povídání o podzimní přírodě jsme
ukončili besedou s ing. Dianou Huňkovou, jejímž koníčkem je myslivost. Své
poutavé vyprávění o lese, o lesních zvířátkách doplňovala obrázky. Děti si mohly
osahat ostré paroží daňka a srnce, hebkost kožešin lišky a kuny. Hádaly, komu
patřila lebka, a nevěřily, že špičaté zuby
jsou od divokého prasete.
Na závěr si mohly potěžkat lovnou zbraň,
přičichnout k prázdným nábojům a přiblížit si strom na zahradě dalekohledem.
Po společném fotografování děti dostaly
obrázky zvířat, omalovánky a čokoládku
od „zvířátek“, s přislíbením, že se v lese
budou chovat slušně a potichu.
Danuše Husáková, řed. MŠ

Maňásci v dramatickém kroužku
V rámci projektu Regionu Haná „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ vznikla spolupráce Rodinného centra Pohádka
o. s. v Náměšti na Hané v zastoupení paní
Ivety Botkové a dramatického kroužku
při ZŠ Náměšť na Hané. Díky tomu byla
nacvičena dvě dětská pohádková představení s maňáskovým divadlem.
V průběhu měsíců září a října se děti
z dramatického kroužku pod vedením
učitelky Mgr. Marie Večeřové a Mgr.
Evy Kašparové-Zajíčkové připravovaly
na vystoupení. Naučit se texty nebylo tak
těžké, jako naučit se pracovat s maňásky.
Ve středu 23. 10. 2013 proběhla premiéra, kdy děti předvedly, co se za uplynulé
dva měsíce naučily. Během dopoledne
vystoupil dramatický kroužek s maňás-
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ky dvakrát pro obecenstvo z prvního
stupně ZŠ Náměšť na Hané, odpoledne
pak před dětmi z MŠ Náměšť na Hané.
Pohádku „O perníkové chaloupce“ a pohádku „O Mámovi-tátovi“ ztvárnily tyto
žákyně: Michaela Polzerová, Michaela
Lhotová, Markéta Solovská (5.tř.), Tereza Vodičková, Markéta Mikulková,
Alena Levková (4.tř.), Kateřina Báťková
a Nela Bořutová (3.tř.). Za svůj výstup
byly odměněny jak bouřlivým potleskem
malých diváků, tak dárečky od RC Pohádka. Škola dále získala od Rodinného centra kulisy maňáskového divadla a
spoustu krásných maňásků, které bude
využívat nejen dramatický kroužek, ale
i žáci všech ročníků v rámci své výuky.
Mgr. Marie Večeřová

STRANA 3

Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
V září jsme se začali opět scházet na pravidelných schůzkách, které máme v pátek
v 15.30 hod. na zbrojnici. Náplní našich
schůzek byla příprava na Závod požární
všestrannosti, který je součástí celorepublikové soutěže hry Plamen.
ZPV je běh ve zvlněném terénu dlouhý pro mladší kategorii 2 km, pro starší
kategorii 3 km. Na trati pětičlenná hlídka
plní na 6 stanovištích úkoly. Kažký člen
střílí ze vzduchovky na špalíky, umí určit
topograﬁcké značky, zorientovat mapu,
ošetřit zraněného, zná hasící prostředky

a ví, kterým co hasit, umí uvázat 5 uzlů
a překoná vodorovné lano.
12. října jsme vyrazili do Tršic, abychom zde zúročili vše, co jsme se naučili.
Za slunečného počasí se do Tršic celkem
sjelo 33 hlídek v mladší kategorii a 39
hlídek ve starší kategorii z celého okresu
Olomouc.
Naše mladší družstvo ve složení Michaela Lhotová, Ludmila Podivínská,
Jan Barveníček, Jiří Rajskup, Ondřej Pur
obsadilo 7. místo z 33 hlídek. Družstvo
bylo složeno skoro celé z mladých hasičů,
kteří ZPV běželi poprvé, takže umístění
je velký úspěch.
Ve starší kategorii jsme chtěli původně postavit na start dvě hlídky, ale
pro nemoc jsme nakonec bohužel mohli
postavit jen jednu hlídku. Což je v konkurenci 39 hlídek dosti nejistý výsledek.
Nakonec to starší zvládli, jak nejlépe šlo.
Hlídka ve složení Adéla Rozsívalová,
Nela De Roecková, Nikola Krylová, Lukáš Navrátil, Michal Zbořil nechala za
sebou všech 38 hlídek a obsadila 1. místo.
Z vítězství jsme měli všichni velkou radost. Je to krásný záčátek před jarní částí
hry Plamen. Na jaře nás čeká dalších pět
disciplín, soupeři se budou určitě hodně
snažit. Takže musíme pilně trénovat.

V měsíci listopadu jsme byli pouštět
draky, hráli jsme na Lišku, což je hra, kdy
se jde po fáborcích, plní se úkoly, na konci se hledají lišky a sladký poklad.
V prosinci nás čeká vánoční besídka,
na kterou si mladí hasiči připaví kulturní program, dostanou občerstvení, které
připraví členky staršího družstva a balíček sladké odměny.
Mladí hasiči přejí všem krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok
2014, mnoho úspěchů, nejen na poli sportovním.
Vedoucí oddílu MH Lenka Trnková

Poskytnutí příspěvků Olomouckého kraje SDH Náměšť na Hané

• na odbornou přípravu a akceschopnost JPO II
Olomoucký kraj poskytl příspěvek jednotce SDH Náměšť na Hané na odbornou přípravu a akceschopnost JPO II.

Městys Náměšť na Hané obdržel
dotaci ve výši 104.850 Kč. SDH Náměšť na Hané tyto prostředky využil na opravu stříkačky OLA5033
v částce 50.000 Kč, odměny členům zásahové jednotky v částce
50.000 Kč, kurz strojníků členů SDH
v částce 4.490 Kč a kurz NDT
v částce 360 Kč.
Díky dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje tak jednotka
SDH Náměšť na Hané zkvalitnila
svoji akceschopnost.
• na opravu cisternové automobilové stříkačky
Díky dotaci z rozpočtu Olomouc-

kého kraje ve výši 12.000 Kč byla opravena cisternová automobilová stříkačka
OLA 5033 v celkové částce 90.687 Kč.
Z toho dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje činila ve výši 12.000 Kč a částka
28.687 Kč byla použita z rozpočtu městyse
Náměšť na Hané.

Jazyk y ot vírají dveře
V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Mladý člověk s aktivní znalostí angličtiny
nebo němčiny má na trhu práce lepší
šance na uplatnění, může poznávat jiné
kultury a způsoby života. Na podporu
jazykové rozmanitosti prohlásila Rada
Evropy 26. září za Evropský den jazyků.
Naše škola si tento den každoročně při-
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pomíná projektovým vyučováním. Letos
se žáci druhého stupně rozdělili v rámci
jednotlivých tříd do skupinek, vylosovali si jednu evropskou zemi a představili
ji formou plakátu. Již předem si zjistili
různé informace a zajímavosti z oblasti
geograﬁe, historie, jazyka, tradic, kultury, architektury, hudby, či kuchyně. Celé
dopoledne měli žáci k dispozici v učebně

informatiky přístup k internetu, kde si
mohli dohledat poslední fakta. Díky snaze a pečlivosti dětí vznikly krásné práce.
Vyhodnotit ty nejhezčí by nebylo vůbec
jednoduché, a proto sladká odměna čekala na všechny účastníky projektu. Tento den nás jistě obohatil o nové poznatky
a nalákal do mnoha evropských zemí.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

STRANA 4

D iva de l ní s dr u žení Z A DV EŘ MI
Milí příznivci náměšťského ochotnického divadla,
děkujeme za přízeň, kterou jste
i v letošním roce věnovali našemu divadelnímu sdružení ZA DVEŘMI. Máme
za sebou již šestou divadelní sezonu
a nutno říct, že to opět byla sezona velice
úspěšná! V letošním roce jsme pro Vás
připravili komedii „Na správné adrese“
od francouzského autora Marca Camolettiho, komedii lechtivou plnou záměn
a nedorozumění. Zkoušet jsme začali
v lednu a zkoušení nám zabralo téměř
čtyři měsíce - premiéra se uskutečnila
v Náměšti v pátek 19. 4. a hned v neděli
21. 4. proběhla v Náměšti první repríza. Celkem obě náměšťská představení
shlédlo téměř 400 diváků, kteří nás odměnili nezapomenutelným potleskem.
A pak už začala dlouhá šňůra repríz
po okolních městech a obcích - vidět nás
tak mohli diváci ve Štěpánově, Lutíně,
Olomouci, Loučanech, Senici na Hané,
Cholině, Křelově, Šternberku, Laškově,
Luké a poslední představení se uskutečnilo 17. listopadu v Loučce. Zúčastnili
jsme se také 3 divadelních přehlídek v Němčicích nad Hanou, Konici a Jesen-

ci. Jedna z nejhezčích poklon od diváků i pořadatelů byla, že ten, kdo naše
představení viděl, byl na
správné adrese.
A ještě pár zajímavých čísel:
• představení jsme odehráli 16x
• představení
shlédlo
cca 1 500 diváků
• zkoušením jsme strávili
cca 130 hodin
• na realizaci představení se podílelo: 8 herců,
režisér, hudební režisér/
zvukař, výtvarník scény,
výtvarník kostýmů, 2 osvětlovači/technici a nápověda
• příprava kulis zabrala cca 30 hodin
• ve hře se představili 4 nováčci
• 4 chlapi se během představení ocitli bez
kalhot
• stavba scény na začátku trvala cca 3 hodiny a na konci šňůry repríz 1 hodinu
• celkem jsme najezdili cca 400 km
Divadelní rok 2013 je za námi a čeká
nás nová divadelní sezona 2014. A hned

první krok nebude vůbec jednoduchý
– musíme přece vybrat novou hru! A ne
jen tak obyčejnou, ale takovou, která se
bude líbit Vám divákům. Takovou, abyste si i tentokrát mohli říct, že budete na
správné divadelní adrese.
Na závěr mi dovolte, abych Vám za
celé O. s. ZA DVEŘMI popřála šťastné
a pokojné prožití nadcházejících vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku
2014.
Mgr. R. Pluskalová

Pozvánka na akci:
Turisticko přírodovědný kroužek pro děti pod vedení RC Pohádka pořádá v neděli 29.12.2013 ZIMNÍ VYCHÁZKU DO PŘÍRODY
spojenou se zdobením stromečků pro zvířátka. Sraz v 09.00 hodin u kapličky. Zveme všechny rodiče a děti, aby se k nám připojili.
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Ze života na zámku
V předešlém čísle jsme Vás zvali na večerní prohlídky Z pohádky do pohádky.
Ti z Vás, kteří tyto pohádkové prohlídky
navštívili, nám dají určitě za pravdu, že
stály za to. Princezny, králové, čert, ale
i ostatní postavy, nadchly nejen děti, ale
i dospělé.
V sobotu 13. července proběhly klasické večerní prohlídky. Během nich byli
návštěvníci vtaženi do tanečního a hudebního vystoupení.

V neděli 21. července se konala již
tradiční akce Odpoledne s Večerníčkem.
Děti měly k dispozici nové postavičky.
Byl to například Maxipes Fík, Beruška
aj. Na toto pohádkové odpoledne, ostatně jako vždy, přišla spousta dětí se svými
rodiči.
Významnou akcí v měsíci srpnu jsou
již po několik let Květiny pro zámeckou

paní. Letos to byla opět jedna z nejnavštěvovanějších akcí. Tématem pro letošní sezonu byl Karneval. Novinkou byly noční
prohlídky s vůní květin a také zakončení sobotní noci ohňostrojem. V neděli
18. srpna se na nádvoří představila hudební skupina Spirituál kvintet.
Sobota 24. srpna opět patřila pohádkově laděným prohlídkám zámku
Z pohádky do pohádky. Tentokrát místo
postav z pohádky O buchtách a milování řádili dřevorubci
z pohádky Lotrando
a Zubejda.
O týden později proběhla u nás
na zámku Hradozámecká noc. Postavy
v zámku ožili tím, že
je návštěvníci osvítili
baterkou a potom se
všichni šli podívat
k základům nedalekého středověkého
hradu, kde příběhy
oživlých postav měly
své
pokračování.
O zakončení úspěšného večera se postarala litovelská skupina se svou ohňovou
show. A že to byla úžasná podívaná…
Další víkend byl ve znamení prohlídek na téma Hrbáč. Skupina divadla v
pohybu předvedla své šermířské umění
nejen v komnatách, ale i na nádvoří, před
zámkem a ve sklepení zámku.
Velice úspěšnou akcí bývá již tradičně Tajemný zámek, který byl
letos na téma Cantervillské
strašidlo. Opět se hrálo nejen
v přízemí, ve sklepení zámku,
ale i v parku. Tam byla skvělá,
zajisté mimo výkonu herců,
také mlha, která věrohodně
připomínala starou dobrou
Anglii.
V sobotu 28. září Český rozhlas Olomouc ve spolupráci
s ČRo Brno a ČRo Ostra-

va vysílal přímý přenos ze zámku. Toto
vysílání bylo završením celoročního pořadu Moravský rok. Pod vedením režiséra MgA. Michala Bureše vše proběhlo
zdárně. Povídání o zámku a Náměšti bylo
velmi příjemné. Poděkování patří všem,
kteří se této akce zúčastnili.
V listopadu se mnoho návštěvníků
přišlo podívat na Bitvu před Slavkovem.
Počasí vyšlo skvěle a program se velmi
líbil.
Začátkem prosince otevřeme zámek
dětem ze základních a z mateřských škol.
Budou u nás absolvovat speciální komponovaný program Kouzlo adventu.
Všechny také zveme na Vánoce na
zámku, které se letos uskuteční v pátek
27. prosince. Uvidíte vánočně nazdobený
zámek, dozvíte se něco málo o vánočních
zvycích a také nebude chybět pěkná pohádka. Na večerní prohlídky je potřeba
se objednat na telefonním čísle 585 952
184, popř. 737 291 359.
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli
ke všem úspěšným akcím pořádaným na
našem zámku.
Mgr. J. Vychodilová

Dotace z Regionální operačního
programu
(ROP) Střední Morava
Konec roku 2013 byl pro
městys Náměšť na Hané
úspěšný z pohledu získání dotací z ROP. Podařilo se získat
dotaci na akci „Rekonstrukce
náměstí T.G.Masaryka“, zároveň prošel projekt „Komplexní
revitalizace lokality Komenského“. Oba projekty musí
projít ještě dvěma etapami –
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dodávají se různé dokumenty, poté bude
podepsána smlouva o přidělení dotace.
Zároveň bude probíhat výběrové řízení
na zhotovitele. Předpokládáme, že investice budou zahájeny na konci března.
Vše záleží na průběhu výběrového řízení
a především na klimatických podmínkách, které mohou zahájení ovlivnit.
MAHU
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Projekt „ Podnikatel“
Naše škola je zapojena, jako jedna ze
sedmi škol Olomouckého kraje, do projektu PODNIKATEL - rozvoj podnikatelských dovedností žáků základních
škol, registrační číslo projektu CZ.1.07/
1.1.26/02.0030.
Hlavním cílem projektu je vytvoření
vzdělávacího programu zaměřeného na
rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků 6. - 9. tříd ,
vytvoření vzdělávacích výukových materiálů a metodik, proškolení pedagogů
a přenos výsledků projektu na další základní školy Olomouckého kraje.
Díky projektu se tak žáci budou moci
sami rozhodnout, zda je samostatné podnikání pro ně tou správnou životní volbou. V případě, že si budou chtít založit
vlastní ﬁrmu, projekt jim umožní získat
znalosti a kompetence, které jsou pro
naplnění této volby nezbytné. Projektem
dojde k inovaci výukových metod na
partnerských ZŠ zavedením projektové
výuky pro oblast podnikatelských dovedností. Projekt je rozdělen do jednotlivých klíčových aktivit (KA), které na
sebe logicky navazují. V průběhu KA
1 odborný lektorský a metodický tým
pod vedením hlavního metodika projek-

tu provádí na všech partnerských ZŠ
podrobnou analýzu vhodné implementace jednotlivých podnikatelských dovedností, schopností a dovedností do výuky. Cílem této analýzy je provedení
„průniku“ obsahové stránky klíčových
podnikatelských znalostí, schopností
a dovedností a obsahu současných vyučovaných předmětů. Na tuto aktivitu
navázala KA 2, která měla za cíl proškolit všechny zapojené pedagogy na
partnerských školách v oblasti podnikatelských znalostí, schopností a dovedností a v oblasti zavedení projektové
výuky. Vzdělávání zajišťovali lektoři
pod vedením hlavního metodika projektu v kombinovaném vzdělávacím kurzu v
celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin
(12 hodin prezenčního a 38 distančního studia). KA 3 je pro celý projekt
velmi stěžejní. Práce na této klíčové aktivitě započaly v listopadu. Pedagogové
pod vedením lektorského týmu zpracovávají metodiky (učební plány) pro
vhodnou implementaci jednotlivých
podnikatelských dovedností do svých
předmětů. Pro efektivní implementaci
podnikatelských dovedností do výuky
v rámci KA 4 vytvoří pedagogové

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji
Projekt je zaměřen na ﬁnanční podporu
technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji.
V projektu budeme v následujících dvou
letech velice úzce spolupracovat se Střední
školou technickou a obchodní v Olomouci,
Kosinova 4 a se Střední školou strojírenskou
Lutín, ktere jsou hlavními příjemci dotace,
díky které
tyto školy
získají nejen
nové
v ybavení
laboratoří a
odborných
učeben, ale
i další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Žáci základních škol budou

aktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých
a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit a v rámci povinné výuky
ve spolupráci se středními školami.
Do výše uvedených škol budou naši žáci
pravidelně vyjíždět a stráví tam vždy celý vyučovací den. První taková výuka proběhla
25. října 2013 na ŠŠ technické a obchodní v
Olomouci. Dvanáct dětí si během dopoledne sestavilo na nepájivém kontaktním poli
teplotní snímač. Seznámily se tak se základními elektronickými součástkami a jejich
funkcí (viz foto).
Druhá skupina osmi dětí navštívila 6. listopadu 2013 SŠ strojírenskou v Lutíně Děti se
učily pájet měkkou pájkou a pracovaly na
soustruhu.
Obě skupiny dětí odjížděly z této netradiční
výuky velmi spokojené a těšily se na příští
setkání.
Mgr. Ladislav Havelka

z jednotlivých partnerských škol metodické vzdělávací materiály pro společné
projekty žáků (Moje ﬁrma) a na závěr
pak dojde k úpravě Školního vzdělávacího programu, do kterého budou všechny
získané poznatky implementovány.
V průběhu celého pololetí budou žáci
plnit jednotlivé projektové úkoly, na
kterých si procvičí podnikatelské dovednosti, se kterými se setkali v průběhu
přímé výuky. K plnění úkolů napomůže
žákům také nově zakoupená technika –
barevné multifunkční zařízení, digitální
fotoaparát, HD kamera a vizualizér.
Pro zvýšení motivace žáků budou v rámci této klíčové aktivity zařazeny besedy
s mladými podnikateli.
Na závěr projektu proběhne konference,
na které bude projekt představen všem
ZŠ Olomouckého kraje.
Celý projekt je realizovaný v období od
1. 8. 2013 do 30. 9. 2014 a jsou do něho
zapojeni všichni žáci na II. stupni ZŠ.
Koordinátorem projektu na škole je
Mgr. Ladislav Havelka, metodiky projektu jsou Mgr. Dagmar Blahová, Mgr. Ludmila Hejsková, Mgr. Stanislava Minářová, Mgr. Ivana Pápicová a Mgr. Jarmila
Pokorná.
Mgr. Ladislav Havelka

Vybavení novým nábytkem
Na počátku školního roku jsme se potýkali s nedostatkem nábytku. Důvodem byl
větší počet žáků v některých skupinách.
Vypomohli jsme si starým nábytkem, ale
kombinace starého s novým nevypadala
moc dobře. Proto jsme se obrátili s žádostí o ﬁnanční pomoc na starostku Mgr.
Martu Husičkovou, starostu Drahanovic
Ivo Richtera a starostu Loučan Ing. Josefa Kurfűrsta.
Starostové byli vstřícní a díky ﬁnančnímu daru obce Drahanovice (39 000 Kč),
obce Loučany ( 7000 Kč) a mimořádnému provoznímu příspěvku našeho zřizovatele (56 000 Kč) mohli už v polovině
října usednout všichni žáci do pěkných
lavic a židlí. Za celkovou sumu 102 000
Kč jsme zakoupili 48 židlí a 24 lavic.
Mgr. Ladislav Havelka

Branný den na II. stupni

Seiferos

Letošní branný den jsme pojali netradičně a přijali jsme dne
27. září 2013 pozvání starosty Ivo Richtera na rozhlednu na
naší nejvyšší hanácké hoře – Kosíř. Procházka v chladném
ránu děti zahřála a už v 9:15 jsme byli na vrcholu Kosíře.
Žáci posvačili a mezi tím přijel starosta Ivo Richter, který
všechny seznámil se stavbou nové rozhledny a otevřel dveře rozhledny. Po prohlídce jsme se vydali domů. Děti velmi
překvapily, všichni trasu bez problémů ušli a ti, co se s námi
vrátili až do Náměště, možná ani netušili, že mají v nohách
něco málo přes 17 km.

24. října 2013 žáky zaujal výukový pořad společnosti Seiferos, která
nám předvedla na stadioně své svěřence – dravé ptáky. Přednáška
o jejich životě byla velmi zajímavá a atraktivní byly rovněž letové
ukázky dravců. Žáky snad nejvíce zaujalo, že při letových ukázkách
se tři dravci odmítli vrátit zpět a zůstali sedět na okolních stromech.
Připravili tak Seiferosu náplň na celý zbytek dne. Všichni ptáci se
sice vrátili, ale ten poslední až kolem sedmé hodiny večerní.
O tento výukový pořad je mezi školami velký zájem a tak termín
konání domlouváme vždy hodně dopředu. Příští setkání s dravci se
bude konat 13. října 2016.
Mgr. Ladislav Havelka
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Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané
Hasičský ples
SDH Náměšť na Hané
Tradiční ples městyse
Městys Náměšť na Hané
Dětský maškarní karneval
Městys Náměšť na Hané
Sportovní ples
Sportovní klub Náměšť na Hané
Charitativní ples
SOHO Olomoučtí Kohouti
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