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Formánek se představuje 

V letošním roce jsme vytvořili redakční tým v 7. A a chtěli bychom 

prezentovat naši školu školním časopisem.  

Kdo máte chuť a rádi píšete, připojte se k nám! 

Děkujeme. 

 

 

 

 



 

 

Podzim je pomalu za námi a chystáme se na ty nejhezčí 

svátky v roce – Vánoce.  

U nás na škole už vládne vánoční atmosféra.         

Vánoční jarmark s rozsvícením stromu, vánoční sbírky –       

Krabice od bot, Zvířátka z útulku a očekáváme Mikuláše. 

 

 

Víte, co je vůbec advent? 

Advent je období čtyř nedělí před vánočními svátky, přesněji řečeno 

před 25. prosincem. Jedná se o pohyblivý svátek, takže každý rok 

připadne na jinou dobu. Letošní termín adventu je od 27. prosince do 24. 

prosince. 

Adventní neděle nesou názvy – železná, bronzová, stříbrná a zlatá, 

toto označení ale nemá žádné historické vysvětlení. V minulosti se lidé 

celé čtyři týdny postili, nesměly se konat žádné svatby a žádné velkolepé 

oslavy a hodování. Věřící si tuto dobu připomínají 2 příchody Ježíše Krista. 

První je připomínkou Posledního soudu a druhý je narození Ježíše.  

Ať jste věřící nebo ne, význam adventu by měl mít duchovní ráz. 

Někdo si v něm najde chvíle zpomalení a klidu, někdo jej stráví pečením 

a další přípravami na nejkrásnější svátky v roce a někdo je bude věnovat 

rodině.  

Tradiční pojetí adventních nedělí je však vždy spojeno s adventními 

svíčkami, kdy právě každá z nich se zapaluje na jednu adventní neděli. 

Hlavně pro děti, ale i pro dospělé je pak tradice adventních kalendářů 

s okénky. 
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Podzim na Formance 

 

Sběru žaludů 2022/2023 

Děkujeme všem třídám, které se zapojily do sběrové akce žaludů pro 

zvířátka. 

Celkem se zapojilo 14 tříd a podařilo se nasbírat 

545 kg žaludů a 175 kg kaštanů. 

1. místo  5. A (247kg) 

2. místo  5. B 

3. místo  3. B  

Z výtěžku budeme sponzorovat zvířátko                 

ze Záchranné stanice v Bartošovicích – vydru říční.  

 

 

Osmáci si vyzkoušeli být tak PŘIROZENÍ / 

1989–1992 /, jako Ostravští divocí. V Galerii 

výtvarného umění v Ostravě. 

 

TV soutěž „ Už tam budem“  

Dne 28. 9. 2022 se vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili 

TV soutěže „Už tam budem“ v Dolní oblasti Vítkovic 

v budově U6. Ve vědomostních i dovednostních 

činnostech soutěžily proti sobě dva pětičlenné týmy. 

Soupeřem nám byli žáci    ZŠ z Pardubic. Sportovní 

i vědomostní zápolení dvou týmů bylo velmi 

vyrovnané, ale nakonec zvítězili borci ze ZŠ F. Formana. 



 

 

Ukliďme Česko 

Opět jsme se zapojili do celorepublikové úklidové 

akce a společně jsme vyčistili okolí Bělského lesa.  

  

 

 

 

 

 

Pěšky do školy 

Zúčastnili jsme se podzimní výzvy „Pěšky do školy.“ 

Akce byla fajn, dokážeme táhnout za jeden provaz. 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž - Nejoriginálnější podzimní drak 

 

Zapojilo se veliké množství třídních kolektivů, skupinových i 

samostatných prací žáků. Draci zdobí chodby naší školy a jsou 

úchvatní.  

 

Víte, kolik draků zdobí chodby naší školy? 

Spočítejte je a nahlaste počet redakci časopisu Formánek v 7. A. 

Vítěze odměníme  

 



 

 

Nové tváře v naší škole  

 

Rozhovor s paní učitelkou Štěpánkou 

Veřmiřovskou. 

 

1. Paní učitelko, jak se Vám u nás 

líbí? Jste spokojena s našimi žáky? 

Zatím se tady rozkoukávám. První dojem hodnotím výborně. 

Nemám důvod být nespokojená. 

 

2. Jaké roční období preferujete? 

 

Jaro a podzim. 

 

3. Jak ráda trávíte svůj volný čas? Sportujete? 

 

Chodím po horách, čím víc, tím líp. Baví mě jóga a tanec.  

Ráda také čtu a věnuji se hudbě v jakékoli podobě.  

 

4. Máte oblíbenou barvu? 

 

Ne, nemám. V každé se něco najde. 

 

5. Na co se během roku nejvíce těšíte? 

 

Já se těším na všechno, co rok přinese. Na každý nový den. 

 

 

 

 

 



 

 

Vánoční omalovánka  

Krásné prožití Vánoc, hodně dárků a splněných přání 

Přeje časopis Formánek 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 




