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CO SE DO MINULÉHO ČÍSLA NEVEŠLO? 

 

 

I výuka literatury by neměla být jen suchopárné předkládání dat a informací. V šesté 

třídě právě probíráme antické Řecko a antickou literaturu. K tomu neoddělitelně patří i 

antičtí bohové. Aby si naši šesťáci udělali lepší přehled v tom, kdo je čí manželka, dcera, 

sestra a podobně, a také aby si zapamatovali jednotlivé symboly olympských bohů, 

uspořádali jsme takovou malou maškarní přehlídku. 

 Všem se převleky moc povedly. Konec konců posuďte sami. 

Mgr. Lenka Kurečková 
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Měsíc lásky a lidových oslav – pálení čarodějnic, stavění májek. 

1. května je svátek práce, druhou květnovou neděli je svátek matek. 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. května 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie 

2. května 1926 vznik legendární loutkové postavy Hurvínka 

6. května 1889 byla v Paříži slavnostně otevřena Eiffelova věž 

6. května 1945 americká armáda osvobodila město Plzeň 

8. května 1886 uvedl lékárník John Pemberton do prodeje nápoj Coca-cola 

9. května 1945 osvobozena Praha vojáky Rudé armády 

11. května 1889 Klub českých turistů vytvořil první značenou turistickou trasu 

12. května 1743 Marie Terezie v Praze korunována českou královnou 

14. května 1855 byla poprvé vydána kniha Babička od Boženy Němcové 

15. května 1951 byla v Praze otevřena první záchytná protialkoholní stanice na světě 

16. května 1921 založena Komunistická strana Československa 

17. května 1991 horolezec Leopold Sulovský vystoupil na Mount Everest jako první Čech 

19. května 1536 popravena Anna Boleynová, druhá manželka anglického krále Jindřicha VII.  

27. května 1942 Josef Gabčík a Jan Kubiš spáchali atentát na Reinharda Heydricha 

 

 

  

EIFFELOVA VĚŽ 

- konstruktér Gustav Eiffel  

- ocelová věž 

- do roku 1930 nejvyšší stavba světa 

- výška včetně antény 324 metrů 

- postavena k výročí velké francouzské revoluce 

- ročně ji navštíví asi 7 milionů lidí z celého světa 

- kulturní národní památka 

- po celém světě mnoho replik a napodobenin 
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Dne 5. května 2016 jsme jeli do Slezského divadla v Opavě na představení Zdravý 

nemocný od Moliéra. Jeli s námi i někteří deváťáci a Mgr. Jana Kocichová.  

Vlak vyjel zhruba v 8 hodin z Jistebníku do Opavy a my s ním. Cestou jsme se nudili, 

tak jsme si povídali, smáli se a dohadovali se, kdy už tam budeme. Já osobně jsem se moc 

těšila, protože mám divadlo ráda a vždycky se těším, když tam máme jet. V ten moment, 

když zastavil vlak a my jsme došli k divadlu, jsme se začali hádat, jestli jsme tu už byli. Někdo 

říkal, že ne, někdo zase, že ano, ale podle mě ano. 

Vešli jsme dovnitř a odložili si bundy. Seděli jsme v 1. řadě, takže jsme představení 

dobře viděli i slyšeli. Když jsme si sedli, tak po chvíli začalo divadlo. Všichni jsme se hodně 

smáli. Bylo to sprosté, ale bez toho by to nebylo tak zábavné. Po nějakém tom čase začala 

přestávka. O přestávce jsme si řekli, co nás pobavilo, napili jsme se a zašli si na záchod. Druhá 

část byla kratší, než první. Zdálo se mi, že měla asi 20 minut. Na konci všichni tleskali a smáli 

se. Herci byli super! Bavilo mě to až tak moc, že jsem chtěla, ať to zahrají ještě jednou. A mrzí 

mě, že to uběhlo tak rychle.  

Ve hře šlo o to, že Argan (hl. postava) je nemocný (myslí si to), ale vůbec to tak není. 

Jeho lékař pan Purgon jeho myšlenky potvrzuje a předepisuje mu léky, aby z něj dostal 

mnoho peněz. Argan chce svou dceru Angeliku 

provdat za lékaře Tomáše Diafoira, aby ho měl 

stále na blízku a nemusel za to skoro nic platit. 

Jenže Angelika si chce vzít Kleanta. Jejich 

služka Toinetta chce Angelice pomoci. Vymyslí 

na Argana lest, při níž zjistí, kdo ho má 

opravdu rád a nakonec se dopátrá i toho, že 

vůbec není nemocný. Po tom všem dovolí 

Angelice, aby se vdala za Kleanta a všichni jsou 

šťastní. Takhle bych to popsala já. 

Před divadlem bylo hodně obchodů s jídlem a všichni měli hlad, takže jsme si šli něco 

koupit. Někdo pečivo, zmrzlinu, nebo pizzu. Hned po tom, co všichni dostali to, co si 

objednali, tak jsme vyšli na vlak a jedli po cestě. Než se vlak rozjel, tak jsme celkem dlouho 

čekali. Po cestě jsme dělali to samé, jak ráno, takže si povídali a smáli se. Když jsme vystoupili 

z vlaku, šli jsme ke škole a všichni se rozešli domů.  

Doufám, že tento rok pojedeme se třídou ještě do divadla. 

Natálie Dobešová, 8. ročník  
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Po celý měsíc duben žáci 1. - 5. třídy „tvrdě“ trénovali, aby se mohli se ctí zúčastnit 

okresní soutěže ve štafetovém běhu v Novém Jičíně, která se konala 4. května 2016. 

Této soutěže se zúčastnilo 17 základních škol z celého okresu Nový Jičín. Děti tedy 

měly velice zdatné soupeře. Přesto se jich nelekly a podávaly skvělé výkony. 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

 

 

 

 

11. května odpoledne se v Petřvaldě konaly sportovní závody v lehkoatletickém 

trojboji: hod kriketovým míčkem, běh na 50 metrů a skok do dálky. 

Těchto závodů se zúčastnilo 30 dětí naší školy – vždy 3 děvčata a 3 chlapci z každého 

ročníku od 1. do 5. třídy. Získali jsme tři krásná druhá místa: Filip Stiler a Natálie Bendová 

(4. třída), Tereza Kratochvílová (5. třída). 

Všichni bojovali ze všech svých sil!! 

Mgr. Eva Smolanová 
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Ve středu 11. května 2016 se žáci 2. - 5. třídy zúčastnili terénní exkurze 

v CHKO Poodří - Kotvice.  

Ze Záchranné stanice Bartošovice na nás čekal v Nové Horce pan Kašinský s kolegou 

Martinem. Oba dva nás provázeli 3,5 km dlouhou naučnou stezkou okolo Kotvice. 

Co jsme viděli a poznali? Hejno bílých labutí, hnízdo 

labutě, rostlinku kotvice, užovky obojkové i racky chechtavé. 

Poslechli jsme si žabí koncert a seznámili se s medvědím 

česnekem, který vypadal jako bílý koberec v lužním lese. Viděli 

jsme toho ještě mnohem více a hlavně jsme si užili krásné 

prostředí. 

Je to místo k odpočinku a poznávání přírody. Není 

daleko. Sedněte si na kolo a hurá na výlet za novým poznáním!! 

Mgr. Eva Smolanová 

 

 

V pátek 13. května se žáci druhého stupně v doprovodu svých vyučujících vydali 

autobusem na exkurzi k vodní nádrži Dlouhé stráně a taky do zámku ve Velkých Losinách. 

Po velmi náročné cestě jsme zaparkovali u spodní nádrže 

Dlouhých strání, kde nám místní pracovník pověděl různé 

zajímavosti o typech elektráren, zejména o vodních elektrárnách, 

jejich funkcích a významu. Místní elektrárnu nám přiblížil pomocí 

krátkého, ale velice zajímavého filmu, ukázal nám plán elektrárny 

a už jsme se mohli vydat do strojovny. V podzemní místnosti byl 

velký hluk, proto jsme se zde dlouho nezdržovali, nastoupili jsme 

do autobusu a jeli k horní nádrži. Po jejím prohlédnutí jsme se 

vydali do Velkých Losin. 

Zámek ve Velkých Losinách je maličký, proto jeho prohlídka netrvalo příliš dlouho. 

Obdivovali jsme krásné prostory z různých dob i exteriér zámku. Mnozí už byli unavení, tak 

jsme se rychle najedli a alou domů. Při zpáteční cestě nám řidič autobusu pustil v rádiu 

hokejové utkání Česká republika x Kazachstán, a tak jsme měli o zábavu postaráno  

Mgr. Jana Kocichová  
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Po loňském méně úspěšném roce jsme letos vyhráli okrskové a okresní kolo v mladší 

kategorii dopravní soutěže pod záštitou BESIP. Podařilo se to družstvu ve složení: Lucie 

Zegzulková, Kateřina Buchová, Denis Willert a Matyáš Klepek. Výhra je pro nás o to cennější, 

neboť jsme porazili dvě družstva z  Oder, která mají obrovskou výhodu, že mohou trénovat 

na místním dopravním hřišti, kde se soutěž konala. Už asi víte, že soutěž spočívá ve vyřešení 

dopravních testů, jízdě zručností přes překážky, jízdě na dopravním hřišti a soutěžící musí 

ukázat své znalostí a dovedností ve zdravotní přípravě. 

Za výhru jsme dostali diplomy a pěkné ceny, ale největší radost jsme měli z jízdy 

v elektromobilu, kterou jsme si všichni vyzkoušeli. Byl to opravdu pěkný zážitek. 

Po celý zbytek května jsme se dále pilně připravovali na krajské kolo, které se konalo 

26. a 27. května ve Frenštátě pod Radhoštěm. I zde žáci bojovali ze všech sil, bohužel to 

nestačilo. Tentokrát jsme skončili o fous na pátém místě. 

Účast v krajském kole byla pro žáky obrovskou zkušeností. Snad jim jejich nadšení 

a snaha vydrží do dalších let. 

Mgr. Naděžda Richtárová 

 

 

 

Frenštát pod Radhoštěm 26. - 27. 5. 2016 

Vyhodnocení družstev, I. kategorie 

ŠKOLA Testy DDH 
Jízda První Práce s 

mapou 

Celkový 
Pořadí 

zručnosti pomoc počet bodů 

ZŠ Smetanův okruh 4, 

Krnov 
20 15 75 0 30 140 1. 

ZŠ Havířov – Šumbark, 

Moravská 
5 55 121 0 80 261 2. 

ZŠ a MŠ Ostrava – 

Hrabůvka, A. Kučery 
50 45 175 0 55 325 3. 

ZŠ Jiřího z Poděbrad, 

Frýdek-Místek 
25 45 199 5 70 344 4. 

ZŠ T. G. Masaryka 

Jistebník 
60 30 199 0 70 359 5. 

ZŠ a MŠ Opava – Malé 

Hoštice 
95 35 226 0 75 431 6. 
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V pátek 27. května 2016 proběhl v naší základní škole 

Den otevřených dveří a na školním hřišti Dětský den.  

Ve škole byly pro návštěvníky připraveny zajímavé dílny, které 

byly inspirovány životem Karla IV. a jeho dobou. Všichni přítomní si 

mohli ověřit, jak jsou na tom se znalostmi o životě a tvorbě Otce 

vlasti. V praktických dílnách si mohli vyrobit královskou korunu či 

dopisní pečeť a vyzkoušet si psaní husím brkem a inkoustem.  

Ve třídách byly pro návštěvníky připraveny ukázky stolování 

s ochutnávkou dobových jídel i nápojů, ukázky architektury, módy 

a středověké biologie a lékařství. Program byl doprovázen hudebním 

vystoupením našich žáků pod vedením učitelů ZUŠ ve Studénce. 

Na hřišti byla především pro děti připravena stanoviště na 

procvičení zdatnosti, obratnosti a přesnosti. Toto vše si mohli 

účastníci vyzkoušet při střelbě z luku, prolézání lanových překážek či 

chůzi na chůdách. Na procvičení mysli a pozornosti bylo připraveno 

stanoviště s rentgenovými snímky zvířat, na nichž byl vždy nějaký 

problém (zlomenina apod.), nebo stanoviště s hlavolamy z obřích 

sirek. Vše doplňovalo stanoviště s pejsky z našeho chovatelského 

kroužku. 

Dětský den byl ukončen táborovým ohněm a opékáním 

párků. Po celou dobu byl na školním hřišti otevřen „bufet“, kde bylo 

připraveno bohaté občerstvení. 

Sponzory pátečního odpoledne byl Obecní úřad Jistebník, 

Spolek rodičů a přátel školy a p. P. Matěj Restaurace Oáza. 

Poděkování patří našim sponzorům i dobrovolníkům z řad rodičů, 

a to p. K. Buchtovi, p. R. Raškovi, J. a M. Šidíkovým, M. Zajícovi 

a A. Vlčkovi.  

Jsme rádi, že naši školu navštívili bývalí absolventi, rodiče 

současných žáků a žáci, kteří budou do naší školy docházet od 

školního roku 2016/2017. 

kolektiv autorů  
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Vybarvěte si letní radovánky a užijte si prázdniny.  
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PO NÍ VY 

HLE VÉ HÁD 

KO VÁ DÁ 

3 4 6 9 5 

2 1 8 
7 

Přiřaď obrázky dole na stránce ke správné pohádce. Pak podle pořadí čísel 

sestav ze slabik tajenku.  
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X-Men: Apokalypsa – dobrodružný, fantasy 

Pokračování X-Menovské série, v níž spojí dohromady své síly všichni mutanti, aby zastavili 

svého největšího nepřítele a zachránili lidstvo před úplným zánikem. 

Velice napínavý příběh plný filmových triků. 
 

Alenka v říši divů: Za zrcadlem – fantasy  

Alenka se vrací z cest po mořích zpět do Londýna a objevuje kouzelné zrcadlo. 

Za ním se setkává se svými starými známými – Bílým králíkem, houseňákem 

Absolonem, kocourem Šklíbou, ale také se svými nepřáteli. Vydává se na 

dobrodružnou cestu na záchranu potrhlého Kloboučníka a bojuje 

s neúprosným časem. 

Pokračování skvělého filmu Tima Burtona s úžasnou grafikou. 
 

Warcraft: První střet – akční fantasy 

Neustále bojující svět Orků je sžírán šířící se nákazou ničící jejich zemi. 

Aby jí Orkové unikli, vytvoří jejich vůdce portál do jiného světa, kde 

budou moci v klidu a pokoji žít. Jejich cílem je mírumilovné království 

Azeroth, říše lidí, v níž život jen vzkvétá. Lidé jsou odhodlaní bránit svůj 

svět do posledního muže, a tak dochází k obrovskému střetu. 

Neskutečně napínavý film s okouzlující grafikou a skvělým příběhem. 
 

Ratchet a Clank: Strážci galaxie – animovaná sci-fi komedie 

Dva přátelé se snaží zabránit nehoráznému padouchovi ve zničení všech planet v Solana 

Galaxii. Pro záchranu musí spojit své síly s hrdiny, se Strážci galaxie. Ve filmu je kladen 

obrovský důraz na přátelství a spolupráci. Důležité je také objevení vlastní identity. 

Opravdu zábavný film.  
 

Heidi, děvčátko z hor – dobrodružný film  

Legendární příběh osiřelého děvčátka z hor, který milují lidé po celé dlouhé 

generace, se dočkal nového krásného zfilmování. Bezstarostná svoboda 

holčičky u dědy ve Švýcarských horách je přetržena příjezdem tety. Ta si ji 

s sebou odveze do Německého Franfurktu, kde Heidi dělá společnost nemocné 

dívce ze zámožné rodiny. Dívky jsou velké kamarádky, ale Heidiin stesk po 

venkově je mnohem větší… 

Moc hezké zpracování tradičního knižního příběhu.  
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21. června začíná na severní polokouli léto. 

Červen - odvozeno od červenání ovoce, především jahod. 

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI 

1. června 1908 byl signál SOS zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc 

4. června 1942 zemřel v nemocnici v Praze říšský protektor Reinhard Heydrich 

6. června 1944 začalo vylodění v Normandii 

8. června 1600 se v Praze konala první anatomická pitva lidského těla (Jan Jessenius) 

10. června 1942 vyhladili němečtí nacisté vesnici Lidice (důsledek atentátu na Heydricha) 

11. června 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze (Smetanova opera Libuše) 

14. června 1948 se stal prezidentem Československé republiky Klement Gottwald 

18. června 1942 byl vyzrazen úkryt parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha 

19. června 1967 uvedlo Divadlo Járy Cimrmana svou první hru – Akt 

21. června 1621 poprava 27 účastníků stavovského povstání na Staroměstském náměstí 

22. června 1846 si Adolph Sax patentuje saxofon 

23. června 1955 se uskutečnila v Praze na Strahově první celostátní spartakiáda 

24. června 1942 byla nacisty vyhlazena osada Ležáky (důsledek atentátu na Heydricha) 

27. června 1950 byla v politickém procesu popravena Milada Horáková a další tři lidé 

30. červ na 1894 byl v Londýně slavnostně otevřen most Tower Bridge přes řeku Temži  

SPARTAKIÁDA 

- hromadné veřejné tělocvičné vystoupení 

- od roku 1955 do roku 1985 každých 5 let 

- dříve dělnické spartakiády (všesokolské slety) 

- v Praze Velký strahovský stadion 

- vystupovaly téměř 2 miliony cvičenců 

- obdobná vystoupení dodnes v Severní Korei a Číně 
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Ve středu 1. června 2016 proběhla závěrečná část projektu Setkávání pod názvem 

Indiánská stezka. 

Děti si s pomocí rodičů ve třídě vyrobily čelenky, nacvičily indiánský pokřik a šly 

sportovat do tělocvičny. Po splnění jednotlivých úkolů nasbíraly barevná pírka, která si 

doplnily na čelenku. Děti měly za úkol poskládat rozstříhané obrázky z pohádky, podle 

obrázků určit jejich názvy, poskládat kostky, hodit míčkem na plechovky, s hokejkou 

a míčkem prokličkovat mezi kuželkami, navléknout korálky na provázek a roztřídit 

geometrické tvary. 

Ve třídě pak děti obdržely účastnické listy a sladkosti. Po krátkém zhodnocení se 

s rodiči a dětmi rozloučily paní učitelky, které projekt připravily:  Mgr. Iva Součková 

a Mgr. Eva Smolanová. 

Mgr. Šárka Storzerová 
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Ve středu 15. června se žáci osmého a devátého ročníku 

společně s paní učitelkou Mgr. Brožovou a  Mgr. Kocichovou vydali na 

školní výlet.  

V půl deváté ráno jsme z Visalají vyrazili na celodenní pěší 

túru. Hned po prvním půl kilometru se objevily puchýře, ale nedalo 

se nic dělat, museli jsme jít dát, přece to nevzdáme hned na začátku 

 Po nenáročném výšlapu na Sulov (Bílý kříž), kde jsme se 

občerstvili, nás čekala desetikilometrová hřebenovka k další horské 

hospůdce. Sluníčko svítilo, v lese bylo příjemně, výhledy byly krásné, a 

tak jsme ve dvě hodiny odpoledne dorazili na Kamennou chatu. Tady 

nás moc nepotěšili, protože nevařili. Využili jsme chvilky volna 

a odpočinuli si, někteří si zařádili na trampolíně, jiní se šli podívat 

na rozhlednu Tetřev a užít si výhled z ní. Nebylo proč se dlouho 

zdržovat, všichni byli hladoví (přestože měli batohy plné řízků), proto 

jsme se vydali dál. Neušli jsme ani kilometr a byla tady další horská 

chata, tentokrát Skalka. Musím říct, že stálo za to počkat si na oběd. 

Výběr jídel měli obrovský, porce k prasknutí a všichni byli náramně 

spokojeni. Po malé poobědové siestě u chaty jsme se vydali 

na poslední část trasy, a to na cestu z kopce na nádraží do Mostů 

u Jablunkova. Abychom nemuseli hodinu čekat, tak jsme se dokonce 

trošku proběhli, ale vlak jsme stihli. Při zpáteční cestě někteří 

prohlásili, že by si to dali ještě jednou, ale já teda nevím, nevím podle 

toho, jak vypadali všichni unaveně  

Co dodat… Přes počáteční peripetie s puchýři Tomáše Vavříka 

jsme všichni zdárně ve zdraví ušli trasu dlouhou 23 kilometrů, celkem 

jsme se opálili, udělali něco pro zdraví a ještě jsme se u toho bavili. 

Prostě skvělý výlet. 

Mgr. Jana Kocichová 

VÝLET OČIMA ŽÁKŮ 

Výlet se mi líbil. Nejdříve se mi trasa Visalaje – Mosty u Jablunkova zdála moc dlouhá, protože 

23 km je přece jen pro nevytrénované děti trochu moc. Nakonec jsme to ale zvládli ještě s časovou 

rezervou a ani nohy nás moc nebolely. Na nádraží jsme dorazili v tu správnou chvíli. Ve vlaku 

samozřejmě někteří z nás museli dělat blbosti. Trochu jsme se namočili v kalužích, protože neumíme 

chodit opatrně, takže jakmile jsme se vrátili domů, naše maminky byly nadšené z naší obuvi plné bláta. 

Kristýna Máchová, 9. ročník  
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Ve čtvrtek 9. června jela 6. a 7. třída na školní výlet na horu Velký Javorník. Jeli jsme 

vlakem, ale museli jsme párkrát přestupovat, protože se koleje v určitých úsecích opravovaly. 

Jako učitelský sbor s námi jely: paní učitelka Mgr. Richtárová, paní učitelka Dreslerová a paní 

učitelka Mgr. Kurečková. 

Výstup trval asi 2 hodiny a měl asi 4,5 km. Nahoře byl pěkný výhled, protože tam byla 

rozhledna vysoká 25 metrů. Také tam byla restaurace, kde jsme se najedli. Sestup dolů byl 

trochu náročnější, protože jsme pod vedením paní učitelky Dreslerové sešli z lesní stezky. 

Když jsme jeli domů, tak jsme měli 2 hodiny času navíc, než nám přijel vlak. 

Jinak byl výlet celkem pěkný. 

Josef Kovalčík a Štěpán Kříbek, 6. ročník 

 

 

Jeli jsme do Hradce nad Moravicí. Celý první stupeň. Je tam obrovská zámecká 

zahrada a taky stromy a keře, které v normálním lese nenajdete, jenom v té zámecké 

zahradě. A zvířata se volně pohybující v lese. Krásný program o Karlovi IV., prohlídka zámku 

nebyla špatná. Viděli jsme historické památky, pozlacené stoly a královské ložnice. Nejvíc se 

mi líbil Karel IV. na koni. 

Ondřej Šíma, 2. ročník  



17 
 

 

 

Ve středu 15. června se okolí školy proměnilo ve sportoviště, jelikož byl pro žáky 

připraven sportovní den.  

Hned ráno se již tradičně vybraní žáci z každé třídy utkali ve smíšené 

štafetě. Na start nastoupilo osm družstev, v nichž byl zastoupen vždy jeden 

člen z každé třídy. Aby to bylo spravedlivé, družstva se losovala. Všichni 

se moc snažili, ale vyhrát může jen jeden. Letos to byla štafeta pod vedením 

Davida Paskera. 

Další disciplíny už probíhaly odděleně podle věku i pohlaví. Účastníci se 

mezi sebou utkali ve skoku do dálky, v běhu, hodu kriketovým míčem či granátem. Mladší 

žáci pak soutěžili také v jízdě na kole a koloběžce.  

Dopoledne probíhalo velice úspěšně, žáci si zasoutěžili a vydováděli se. K tomu všemu 

jim nádherně svítilo sluníčko a bylo opravdu teplo. Co víc si přát… 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

Dne 21. a 22. června ve středu jeli žáci 1. - 4. třídy na dopravní hřiště do Oder.  Přijeli 

jsme na místo a šli jsme všichni do menší učebny. V učebně jsme se dívali na videa, která byla 

zaměřena na různé dopravní situace. Poté 4. třída psala testy. Všichni si vyzkoušeli jezdit na 

kole a dodržovat dopravní předpisy na hřišti. Za odměnu jsme si mohli zajezdit v motorových 

autíčkách po dopravním hřišti. 

Linda Hudcová a Kateřina Mariášová, 4. ročník  
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Ve středu 22. června 2016 se žáci 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili 

netradičního vyučování v podobě hry nazvané Strom života.  

Žáci byli rozděleni do skupin - tzv. kmenů. Nejdříve se všechny kmeny 

shromáždily na poradním místě, na kterém si všichni vyslechli pravidla hry. 

Podstatou všeho snažení bylo zabezpečit dostatek čisté a zdravé vody pro 

strom, aby mohl růst. Žáci pracovali na několika stanovištích, které 

představovaly určité typy krajin (např. hory, lesy, pláně, pouště). Na každém 

stanovišti plnili úkoly s uplatněním znalostí z přírodopisu nebo fyziky. 

Za úspěšně splněné zajímavé úkoly získávali onu zmíněnou vodu v podobě 

modrých míčků. Také se museli průběžně setkávat na poradním místě, kde se 

od šamanky dozvídali informace o průběhu hry a za patřičného pokřiku 

kmenů pokračovali na další stanoviště. Na těchto místech s velmi zajímavými 

úkoly je kontrolovali duchové, kteří zároveň i v případě nesnází poradili. 

Na závěr také žáci určili jednoho z duchů, který jim kladl v průběhu hry 

překážky. V cíli se všem společným úsilím podařilo hynoucí strom zachránit.  

V závěru hry žáci diskutovali o významu vody pro člověka a přírodu, 

o nezbytnosti chránit vodní zdroje a šetřit vodou.  

Projektové vyučování se uskutečnilo pod záštitou SmVaK a.s. 

Svatava Dreslerová 

 

 

 

 

 

24. června jel první stupeň ZŠ na akci „112 zasahuje“ 

ve Studénce. Jako první byla pro nás připravena ukázka, jak se 

zneškodňují nebezpečné látky.  Pak jsme se šli podívat na různé 

padělky. Jako nově zde byli koně, kteří skákali přes ohnivé překážky, 

taky zde byly různé skákací hrady. Všichni jsme si to pořádně užili. 

Monika Štábová, 5. ročník  
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Battleborn – akční 

 Battleborn nabízí celkem osm hratelných epizod, ve kterých budete bojovat o hvězdu 

zvanou Solus. Tu je třeba zachránit, neboť je pro vystrašené vesmírné obyvatele poslední 

nadějí a domovem před zánikem a zkázou. Ostatní hvězdy totiž vyhasly rukou tajemného 

nepřítele, a tak na řadu přichází hráč v roli velitele aliance zvané Battleborn čítající na pětici 

rozličných frakcí.  – Grafika hry je o něco slabší, stejně tak množství 

map, naopak je zde velká spousta hratelných postav. 
 

Stellaris – realtime strategie 

Hodnocení specialistů i hráčů 9 z 10. Děj se odehrává na počátku 22. 

století. Lidstvo je rozděleno na dva světy, dva nezávislé národy. První 

skupina zůstala na rodné planetě, sjednotila všechny země pod Spojené národy a jejich 

politika funguje podobně jako politika západních států současnosti. Druhá civilizace opustila 

Zemi a přesunula se na jinou planetu ve vesmíru. Svým smýšlením tíhne k východním státům 

a diktátorským režimům. Celá hra je o budování impéria ve vesmíru a jeho prozkoumávání. 
 

PAC-Man 256 – logická 

Hodnocení hráčů je 8 z 10. Jedná se o klasickou hru vytvořenou původně 

pro chytré telefony. Nová verze je rozšířena o možnosti sdílení výsledků na 

sociálních sítích nebo o lokální kooperativní multiplayerový režim až pro čtyři 

hráče. Hráči musí spolupracovat a společně sníst všechny Pac-Dots a Power Pellets 

a porazit duchy Blinkyho, Pinkyho, Inkyho a Cyldea.  
 

F1 2016 – závody  

Hra vyjde 19. srpna 2016. Prozatím o ní víme, že důležitou novinkou je zahřívací kolo před 

samotným startem. Tvůrci hry chtějí, aby se hráči hlouběji ponořili do světa královny motorsportu 

a zažili tu atmosféru a vzrušení před startem. Naprosto vše ve hře je možné nastavovat ručně. 

Zdokonalená je komunikace závodníka se svým agentem či závodním inženýrem. Můžete se těšit na 

hru, která vám přinese opravdu reálný zážitek. Navíc si ji můžete zahrát v multiplayeru pro až 

22 hráčů. 
 

The Mims Beginning  – budovatelská strategie 

Po několik staletí žili trojhlaví obyvatelé planety Momo v dokonalé 

symbióze se svým domovem, až jejich planeta začala chřadnout a bylo 

nutné ji opustit. Konec Momo přežila jen hrstka vyvolených, kterým se 

podařilo v malých lodích uniknout do vesmíru a přistát na dosud 

neobydleném kusu země.   
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Před hodně dávnou dobou jsem zde nechtěla být, ale po těch dlouhých a únavných 

letech jsem si tady zvykla. Nezdá se mi, že by se mi zde líbilo, ale tak nějak jsem si udělala 

svůj neviditelný rozvrh, který prostě musím dodržovat. Nejhorší, tedy pro mě, byla třída nad 

námi. Nikdy jsem je neměla ráda. Byla jsem tak šťastná, když už byli pryč. A teď je budu 

muset potkávat. Možná ne všechny, ale tuším, že na nádraží budou čekat ve stejný čas jako 

já. Ještě si musím postěžovat. Hrozně mě irituje, a to již hodně let, chování jisté paní učitelky. 

Budu velice šťastná, když ji již nikdy nepotkám. Již bych mohla začít být pozitivní. Jsem ráda, 

že jsem byla na této škole. Byly zde i dny, kdy byla sranda. Učitelky na mě byly hodné 

a dokázaly mě něco naučit. Vybavení ve škole se za ty roky, co jsem tady, začalo rozkvétat, 

hlavně při příchodu paní ředitelky. Učinila dobré změny a tak i zlepšila přístup k žákům. Chce 

vědět naše názory a toho si nejvíce vážím. Měla jsem zde docela málo kamarádů. Někdy jsem 

se s někým chtěla skamarádit, ale když jsem poznala, jací jsou, raději jsem zůstala u toho 

mála. Školní výlety byly hezké, ale pro mě, která chce stále jen spát a jíst, to nebylo moc 

dobré. Bude mi smutno, ale těším se na novou školu a kamarády. 

Lucie Mikulová 

Do naší školy jsem začala chodit v roce 2007, a chodím do ní tedy 9 let. Myslím si, že 

kolektiv v mé třídě je docela dobrý a jsem s ním spokojená. Líbilo se mi tu a klidně bych tu 

ještě zůstala, ale jak se říká, život jde dál. Z této školy si do života ponesu spoustu vzpomínek. 

Těším se na střední školu a na nové lidi, ale po škole, po vyučujících a spolužácích se mi bude 

stýskat. Jedna kapitola života se nám uzavírá, ale další zase začíná, a tak hlavu vzhůru.  

Adéla Martínková  

Když jsme 1. září 2007 poprvé přišli do třídy, ještě v doprovodu rodičů, tak se nás 

ujala paní učitelka Součková, která nás učila až do poloviny 4. třídy. Poté nás měla přebrat 

paní učitelka (dnes už ředitelka) Storzerová, ale tu bohužel postihla nehoda, a tak nás 

přebrala bývalá paní učitelka Majerová. Následoval už jen poslední rok na prvním stupni. 

Všichni říkali, že přechod na vyšší stupeň je hrozně těžký a taky byl. Zatímco jsme ve stupni 

prvním měli sotva jednu učitelku na skoro všechny předměty, tak na stupni druhém to bylo 

učitelek hned několik. V 6. třídě jsme přivítali (ne zrovna vlídně) paní učitelku Blahutovou, 

která se později stala naší oblíbenkyní a vedla nás po celou 6. třídu. Ve třídě 7. se nás ujala 

paní učitelka Brožová, která nás má dodnes. Na konci 7. třídy dělalo reparát hned několik 

žáků, naštěstí to všichni zvládli. Ale na konci třídy 8. už takové „štěstí“ žáci neměli a z malé 

třídy se stala třída nejmenší.  V 9. třídě se toho moc nestalo, jediné, co stojí za zmínku je 

příchod paní učitelky Pinkové. Bylo to její první učení, a taky to tak vypadalo, ale něco jsme 

se naučili a měli jsme možnost si v nepřítomnosti paní učitelky Brožové vylepšit známky 

z některých předmětů, jelikož písemky byly velice jednoduché. 

Jiří Tyleček 
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Do naší školy chodím 9 let. Jsme tady hodně šťastná, mám tuhle školu ráda. Kdybych 

měla přestoupit na jinou základní školu, tak bych to asi neunesla. Nechci jít na jinou školu, 

klidně bych si to dala od první třídy znova pořád a pořád dokola, hlavně abych nemusela 

do jiného kolektivu, ale tomu se asi nevyhnu. Loučit se budu hodně těžce, určitě budu 

poslední den moc smutná. 

Kristýna Máchová 

Dne 1. 9. 2007 jsme se poprvé ocitli před vchodem do školy. Všichni samozřejmě 

strašně natěšení na to, kolik srandy si ve škole užijeme. Jo, jasně. První třída byla super, 

téměř bez starostí, jelikož jsme se nemuseli učit tak moc, jako v dalších třídách. Avšak 

i v první třídě jsme se setkali s problémy, které ale nebyly tak vážné jako ty později. Tresty 

od p. uč. Ivy Součkové, která nám byla oporou od 1. až do 4. třídy, nám pomohly k tomu, 

abychom se naučili, jak všichni společně přežít bez větších rozporů. Jakmile začala naše další 

cesta, kterou byla 5. třída, tak se nás ujala současná p. ředitelka Šárka Storzerová. Naneštěstí 

nás musela z osobních důvodů v polovině 5. třídy opustit, a tak se nás prozatím, na dobu 

neurčitou, ujala p. Majerová, se kterou jsme dokončili 1. stupeň ZŠ, avšak do dalšího ročníku 

nás přišlo o 2 žačky méně. Naše spolužačky se rozhodly, rozvíjet své nadání na prestižnějších 

školách, a tak nás opustily. Nedalo se nic dělat, život šel dál a my se zase 1. září setkali 

v jedné třídě. Samozřejmě jsme si všichni pochvalovali jaké to je, být už na vyšším stupni. Jak 

je ale určitě všem jasné, naše nadšení nám nevydrželo ani do konce prvního měsíce, jelikož 

s vyšším stupněm na nás dolehlo i více učení a starostí. Spolu jsme si na to ale zvykli a prošli 

společně s p. uč. Blahutovou 6. třídou. V třídě sedmé se nám zase, ale tentokrát už naposled, 

změnila třídní paní učitelka. Asi to byl osud, jelikož jsme si paní učitelku Brožovou všichni 

oblíbili. Bohužel však vědomosti některých žáků nebyly dostačující na písemky z matematiky 

od p. uč. Brožové, takže přesněji 4 žáci se museli připravit na reparát z  matematiky, který ale 

všichni bez větších problémů zvládli. Větší problém nastal až v třídě osmé, ve které jsme 

prožívali období puberty, takže s některými žáky občas nebyla rozumná řeč. Možná i z toho 

důvodu se stalo to, že 2 žáci nás opustili, jelikož nezvládli učivo 8. třídy a museli si ročník 

zopakovat. A jsme u konce. 9. třída, období, na které jsme se většinu času, který jsme trávili 

ve škole, neuvěřitelně těšili. Ale jak ubývají dny v kalendáři a my se blížíme k datu 

30. 6. 2016, začíná nám být smutno. Už se totiž po letních prázdninách nesejdeme ve stejné 

třídě a neusedneme spolu do lavic. Přejeme si všichni do života jen to nejlepší a doufáme, že 

se budeme scházet i dlouho po základní škole. 

David Pasker 

  

„Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ti 

ukážou, kam se dívat, ale neřeknou ti, 

co máš vidět.“ - Alexandra K. Tranfor 

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 

vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. 

Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar 

Browne 

 

„Pohodlný život a lehko získané požitky ani 

nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý 

učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké 

hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá 

námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým 

činům, jak tvrdí mudrci.“ – Sókratés 

„Učitel má být v některém koutě své duše věčným 

chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu 

svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být 

i každý otec a matka.“ – Karel Čapek 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do 

nich musíš ty sám.“ – Neznámý autor 
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Najděte správné názvy obrázků a vyškrtejte je v osmisměrce. 
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 Hezky se odreagujte a vybarvěte si obrázek.  
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VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

Soutěž ve Světě techniky, která probíhala od března 2016, už má výsledky. Bohužel 

jsme se neumístili na žádné z příček, přesto to pro nás byla dobrá zkušenost do budoucna. 

Nyní víme, co zlepšit a na co se více zaměřit. 

Poslední výtvarná soutěž v letošním 

školním roce, jíž se účastnili pouze žáci prvního 

stupně, nesla název „Zvířátka na Jarošově statku“. 

Do soutěže bylo zasláno 822 prací z celého kraje ze 

základních a základních uměleckých škol. Z našich 

žáků se v kategorii 1. a 2. tříd umístila na 1. místě 

Klaudie ŠTELLNEROVÁ. V kategorii 3. a 4. tříd se 

v první TOP desítce umístil Filip STILER. Oběma 

žákům moc gratulujeme a přejeme jim mnoho 

dalších úspěchů na uměleckém poli.  

SBĚR PAPÍRU 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří 

ke škole ve dvou termínech přivezli sběrný papír. 

Přispěli jste tím nejen životnímu prostředí 

a vlastní kapse , ale i naší škole. Hlavně díky 

Vaší píli při střádání papíru se nám podařilo opět 

vyhrát druhé místo v soutěži škol z okolí 

Frýdku-Místku o Ekologicky nejzdatnější školu. 

Díky nízkému počtu žáků ve škole a vysoké váze 

nasbíraného papíru jsme opět uspěli v kategorii 

průměrný počet kilogramů na jednoho žáka. Jako 

odměnu jsme od Sběrných dvorů s. r. o. dostali 

finanční částku ve výši 3000 Kč. Tyto peníze 

budou v průběhu příštího školního roku použity 

na nákup speciálních výtvarných pomůcek 

a mimořádných odměn pro žáky. 

Doufáme, že budeme příští rok s Vaší 

pomocí ještě úspěšnější.  

Mgr. Jana Kocichová 
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Mockrát všem děkuji za to, že jste během školního roku přispívali do našeho 

Poškoláčka. Snad budete příští rok ještě aktivnější a časopis bude mnohem čtenější. Pokud 

Vás napadne nějaké zpestření, budu ráda za Vaše nápady. Ještě jednou mnohokrát DÍKY  

 

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 

Začátek školního roku 2016/2017 je 1. 9. 2016 v 7:35 h. 

Pro žáky 1. ročníku 1. 9. 2016 v 8:00 na Obecním úřadě. 

 


