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BÁSEŇ 

Na svatého Martina, 

kouřilo se z komína. 

Za komínem Meluzína 

kvílí, skučí: přijde zima! 

 

V tom se nebe zamračilo - 

náhle bylo všude bílo. 

Svatý Martin na svém koni, 

sněžné mraky nebem honí. 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc příchodu svatého Martina a prvního sněhu. 
 

 

Sv. Martin je jeden z nejvíce oblíbených a ceněných 

křesťanských světců Evropy. 

Narodil se kolem roku 316 v dnešním maďarském městě. Už 

v 18 letech skládal vojenskou přísahu Římskému impériu. Martin se 

vracel jednoho velmi chladného večera na svém koni a viděl před 

hradbami žebrajícího, polonahého žebráka, kterému nikdo nedal 

žádnou almužnu. Martin rozťal mečem svůj vojenský plášť na 

poloviny a jednu polovinu dal žebrákovi alespoň pro zahřátí. V noci 

se mu potom zdál sen, kdy k němu přišel sám Ježíš Kristus oděný 

právě do poloviny Martinova vojenského pláště. Martina tento sen 

obrátil ke křesťanské víře.  

 

 

 

 

  

UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI 

Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám, 

vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán. 

Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas, 

ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas. 

 

Máme teď jediné přání, ať brzy napadá sníh, 

ať na bobech a na sáních řádit můžeme na kopcích. 

Ať honem andílci v nebi roztrhají peřinu, 

nechceme déle už čekat, těšíme se na zimu. 
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V pondělí 7. listopadu se žáci prvního stupně společně se svými vyučujícími vydali do 

Ostravy na divadelní představení. V Domě kultury města Ostravy hostovali herci z Divadelní 

společnosti Julie Jurištové z Prahy s pohádkou O Šípkové Růžence. 

Muzikálové ztvárnění klasického pohádky bratří Grimmů děti opravdu okouzlilo a více 

než hodinu dokázaly se zaujetím sedět a sledovat jim velice známý děj v podání skvělých 

herců. Po závěrečném potlesku pozvali herci děti na pódium, aby si společně zatančili a 

vyfotili se s princeznou, princem, Jakubem, nebo jinou jim milou postavou. 

Následující dny byly děti pohádkou nadšené, proto jsme společně diskutovali o tom, 

jaký pozměněný děj tohoto díla ještě znají, která filmová ztvárnění viděly a jaký konec mají 

všechny verze společný.  

Mgr. Jana Kocichová 

 

  

 

 

Dne 8. listopadu 2016 navštívila naše 7. třída divadelní představení s názvem 

Limonádový Joe v divadle v Opavě. Z Jistebníka jsme jeli vlakem na nádraží do Svinova. Tam 

jsme čekali asi 15 minut. Potom jsme pokračovali vlakem do Opavy. Z opavského nádraží 

jsme se vydali pěšky na náměstí. Tam je divadlo. Na náměstí byly stánky s občerstvením. Byl 

tam i stánek s pizzou. Posvačili jsme a šli jsme do divadla. 

V šatně jsme si odložili věci a šli jsme do sálu. Představení trvalo asi dvě hodiny. 

Vystupovalo tam hodně herců. Měli pěkné kostýmy, nejlepší byl asi barman. Nalíval tam pití. 

Příběh byl legrační a hodně těžký na přemýšlení. Po divadle jsme jeli vlakem domů. Vrátili 

jsme se odpoledne. Asi v jednu hodinu. Divadlo se nám líbilo a bylo hodně legrační. 

David Rašek, 7. ročník  
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V pátek 11. listopadu začala v Jistebníku velká událost, takový místní „svátek“. 

Jednalo se o tradiční výlov rybníku Bezruč. Stejně jako každý rok, i letos se žáci se svými 

vyučujícími vydali po velké přestávce na procházku po hrázi až k místu výlovu ryb. Prvňáčci šli 

v doprovodu osmáků a druháky dostali na starosti naši nejstarší žáci, tedy deváťáci. Ostatní 

třídy šly samostatně pouze v doprovodu svých učitelek.  

Po celé délce hráze nás provázely prodejní stánky s různými hračkami, dobrotami, 

kořením, rybami, sýry a podobně. Děti však měly největší radost z trdelníku, cukrové vaty 

a levných hraček, které si nakoupily. Rybáři v místě výlovu pilně pracovali, proto jsme si 

všichni v rychlosti prohlédli zrovna vylovené ryby a šli o kus dál, abychom nezavázeli. Dále 

jsme se podívali na systém, jakým se nakládají ryby na auto, kterým se převážejí na rybářství 

a do sádek. Bylo to zajímavé, vypadalo to jako taková velká klouzačka pro ryby   

Z trofejních ryb jsme letos bohužel neviděli ani jednu, protože je rybáři ještě 

nevylovili. Ti, kteří se však přišli podívat na výlov i o víkendu, mohli vidět krásné obrovské 

ryby a taky jednu velikou želvu. 

Mgr. Jana Kocichová 
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Ve středu 16. listopadu 2016 se čtvrtá, pátá, šestá a sedmá třída zúčastnily exkurze 

do Planetária Ostravě. 

Žáci 1. stupně měli šedesátiminutový program 

s názvem „Napříč sluneční soustavou“. Byl o planetách, 

jejich povrchu, možnosti existence života na nich apod. 

Žáci 2. stupně měli stejně dlouhý program s názvem 

„Spanilá jízda sluneční soustavou“. Ten byl o Slunci, 

planetách a jejich měsících, ale také o vakuu, slunečních 

erupcích a asteroidech. Ve druhé části obou programů 

byla komentovaná prohlídka hvězdné oblohy. 

Po ukončení programu si všichni měli možnost projít Experimentárium – interaktivní 

expozici. Mohli si sáhnout na meteorit, vytvořit si vlastní tornádo aj. 

Všem se exkurze líbila a užili si to. 

Kateřina Mariášová a Linda Hudcová, 5. ročník 

 

 

 

 

 

Hasiči ze Studénky si pro žáky 3. a 7. ročníku 

připravili vzdělávací program s názvem Hasík. Jedná se 

o 2 hodinové bloky, ve kterých se žáci seznamují 

s důležitými telefonními čísly, jak správně telefonovat, 

jak poskytnout první pomoc apod. 

Mgr. Eva Smolanová 
 

Vzdělávací projekt Hasík CZ vznikl již v roce 1996 

na stanici HZS Bruntál. Program pro děti o požární 

prevenci a ochraně obyvatelstva se postupně rozšířil po 

celém území České republiky. 
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V úterý 22. listopadu proběhla ve škole odpolední tvořivá dílnička s názvem Výroba 

skřítků. Pro nás i všechny ostatní to byla úplně nová věc a myslím, že se moc moc povedla.  

Rodiče se školáky i předškoláky přišli v opravdu velkém počtu. Každý dostal svůj 

špalek a místo u stolu. Všichni byli bezvadně vybaveni různým nářadím a přírodninami. Pro 

ty, co by něco opomněli, byla připravena také erární zásoba různých tvořivých materiálů. 

Hned po úvodním slově paní učitelky Mgr. Smolanové a pohádce v podání našich žáků mohli 

všichni začít s tvořením.  

Atmosféra byla skvělá. Rodiče i děti byli usměvaví a plní tvůrčích nápadů. 

Po dokončení práce a umístění rozmanitých skřítků na schodišti se ještě někteří zúčastnění 

posadili ke společnému rozhovoru a malému občerstvení jako sladké tečce na závěr. 

Skřítci jsou opravdu kouzelní! Však se přijďte podívat, hlídají nám školní schodiště. 

Mgr. Jana Kocichová 
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Žáci prvního stupně naší školy jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Ovoce do škol 

financovaného z evropských fondů. Cílem projektu je naučit děti stravovat se zdravě, 

zařazovat do svého jídelníčku ovoce a zeleninu a seznámit se s některými netradičními 

druhy.  

Společnost Ovocentrum Valašské Meziříčí nám pro děti dodává dvakrát měsíčně 

zdravou svačinku v různých podobách. Ovoce a zelenina jsou dodávány buď čerstvé, jako 

pyré nebo ovocné šťávy (Hello, Kubík…). Pro každou třídu je navíc přibalen edukační leták 

s křížovkami, v němž se žáci dozvědí něco o právě konzumovaném ovoci či zelenině, jejich 

vitamínech, prospěšnosti pro zdraví i různých odrůdách. 

25. listopadu se žáci prvního stupně mohli seznámit s dalšími zajímavými informacemi 

o ovoci a zelenině. Do školy totiž přijel pracovník Ovocentra s maskotem citrónem, aby 

dětem připravili zábavné dopoledne. Divadelní hravou formou se žáci seznamovali s tím, 

proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, jaké vitamíny a prospěšné látky obsahují ty nejznámější 

druhy apod. Každé dítě za svou aktivitu navíc dostalo odměnu v podobě jablka, svačinového 

boxu, pexesa či omalovánky. Na závěr se každá třída vyfotografovala s maskotem citrónem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 29. listopadu přijela do školy paní s programem pro žáky 2. - 5. ročníku. 

Jednalo se o výchovně vzdělávací akci Etiketa, jíž se v minulých letech účastnili také žáci 

druhého stupně naší školy. Vždy dvě třídy se postupně přesunuly do tělocvičny, kde společně 

sehrály různá scénky, na kterých si ukazovaly, jak se správně chovat v různých situacích ve 

škole (ve třídě, v jídelně, v šatně, či na chodbě). Žákům bylo předvedeno a vysvětleno, jak se 

správně zdraví, vchází do dveří, omlouvá apod. Natrénovali si také to, kdo má kdy přednost, 

když budou v různých rolích a nakonec dostali žáci do každé třídy odznáček s nápisem „Je 

správné pozdravit svého učitele“.  

Mgr. Jana Kocichová  
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I Am Bolt – sportovně dokumentární 

Naprosto skvěle natočený film mapující život a úspěchy Usaina Bolta jako syna, přítele 

i týmového hráče. Film obsahuje řadu autentických záběrů z tréninků, soutěží i obyčejného 

života. Sám běžec vysvětluje, jaké bylo jeho dětství, jak se vyrovnává s nezdary, jak bolí 

trénink apod.  

Neskutečně dobrý dokument, při němž budete prožívat 160 minut to, co Bolt celý život.  
 

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa – animovaný  

Příběh o dívce, které se chce stát hlavou osady, zachránit svůj lid a naplnit 

dávná proroctví. Tvůrci Walt Disney natočili film plný komických momentů, 

při nichž se divák smíchy válí po podlaze, i dojemných chvil, kdy má 

s brekem na krajíčku. Děj je akční, poutavý, plný doprovodných písní, 

animace jsou jednoduše nádherné.  

Nádherně zpracovaný film hodnocený jako nejlepší animovaný film roku 2016.  
 

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny – válečné životopisné drama  

Pravdivý příběh o americkém mladíkovi, který za druhé světové války bojoval 

v první linii zcela neozbrojený. Za svou nenávist ke zbraním byl spolubojovníky 

odsuzován, přesto se stal válečným hrdinou, když odmítl opustit krvavé bojiště 

v Okinawě na podzim 1945 a holýma rukama během 12 hodin zachránil 

z krvavého pekla do bezpečí 75 mužů. 

Odhodlání, obětavost a odvaha číší z filmu v každém kousku. Podle ČSFD 54. 

nejlepší film. 
 

Fantastická zvířata a kde je najít – dobrodružné fantasy  

Film natočený podle předlohy autorky Harryho Pottera upoutá krásným 

zpracováním fantasy zvířat, která jsou tak okouzlující, že je budete chtít mít 

doma. Děj má jednoduchou linku, přesto je velice dobrodružný. Sama hlavní 

postava je tak trochu podivín, ale není těžké se do ní vžít. 

Moc pěkné. Zvířátka jsou naprosto úchvatná  
 

Anděl Páně 2 – česká pohádka 

Pokračování klasické vánoční pohádkové komedie, kterou lidé milují a někteří si bez ní neumí 

představit Vánoce. Málo nových českých pohádek dokáže člověka okouzlit a nedchnout, ale 

tahle to rozhodně dovede.  
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Spoj obrázek podle čísel a krásně ho vybarvi.  
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Najděte cestu do Betléma. Vybarvujte pouze zimní obrázky. 

 

Dokresli vzor na čepici a na šále.  
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autor básně: Fráňa Šrámek  

 

Po sněhu půjdu čistém, bílém, 
hru v srdci zvonkovou. 

Vánoční země je mým cílem. 
Až hvězdy vyplovou, 

tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
až noční půjdu tmou. 

Tu ztichnu tak, jak housle spící, 
a malý, náhle, dětinný, 

a v rukou žmole beranici, 
včarován v ticho mýtiny, 

tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
svých slz až přejdu bystřiny. 

Mír ovane mne, jak by z chléva, 
v němž vůl a oslík klímají, 

světélka stříknou zprava, leva, 
noc modrá vzlykne šalmají, 

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již, 
snad pastýři mne poznají… 

 

 

 

  

Josef Lada 
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V pátek 2. prosince se žáci 8. a 9. třídy v doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Brožové 

vypravili na Černou louku do Ostravy na veletrh Učeň, středoškolák, vysokoškolák. 

Stejně jako minulý rok bylo na výstavišti k výběru mnoho škol nejen 

z Moravskoslezského kraje. U každého stánku, u něhož se žáci zastavili, dostali brožurky 

s informacemi o dané škole, navíc se mohli na cokoliv zeptat samotných žáků škol i učitelů, 

kteří byli na veletrhu přítomní. Nejčastěji se jednalo o informace ohledně studia, přijímaček 

a podobně. Bylo tam mnoho zajímavých škol, které předváděly ukázky schopností 

a vědomostí, které je možné na dané škole získat. 

Domů se žáci naší školy vraceli plni dojmů a informací. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týdnu od 5. do 9. prosince proběhl v naší škole týden čistoty. Každý den po 

vyučování se žáci zaměřili na pečlivý úklid svého pracovního místa i třídy. Na prvním stupni 

se tohoto úkolu nejlépe zhostili žáci třetí a páté třídy ve společné učebně. Na druhém stupni 

měli nejlépe uklizeno v sedmé třídě. Doufejme, že se takto o své třídy budou starat i po 

ukončení tohoto týdne. 

Svatava Dreslerová  



14 
 

 

 

 

V pondělí 5. prosince se žáci 9. třídy přestrojili za Mikuláše, čerty a anděly a v průběhu 

vyučovacích hodin nadělovali dobroty ostatním dětem školy. Pro všechny, kteří Mikulášovi zazpívali 

nebo zarecitovali, byl připraven bonbón nebo lízátko. Nejmenší děti se samozřejmě bály, a tak 

naslibovaly hory doly, jak budou hodné a podobně. Sotva se za čerty zavřely dveře, už zase řádily jako 

by nic  

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 14. prosince se žáci 9. ročníku v doprovodu paní učitelky Mgr. Brožové vydali 

do Opavy do Slezského divadla na představení s názvem Souborné dílo Williama Shakespeara (ve 120 

minutách). Hned den po nich, tedy 15. prosince, se do stejného divadla vydali žáci 8. ročníku 

v doprovodu paní učitelky Dreslerové, tentokrát na představení Zdravý nemocný. 

Deváťáci se vrátili z divadla naprosto nadšení a plní skvělých zážitků. Snad nikdy žáky 

divadelní představení nebavilo tak moc, jako Souborné dílo Williama Shakespeara. Jednalo se 

o komorní divadlo za oponou, kde byli diváci vtaženi přímo do děje už tím, že se sami stávali součástí 

hry.  

Také osmáky představení bavilo. Klasická Moliérova komedie o muži, který si myslí, že je 

smrtelně nemocný, je plná nadsázky a zábavných momentů. Navíc v podání opavského divadelního 

souboru uchvacuje diváky bravurními hereckými výkony.  

Mgr. Jana Kocichová  



15 
 

 

 

Ve středu 21. 12. 2016 se uskutečnilo druhé vánoční setkání, na 

které vedení naší školy pozvalo bývalé pracovníky - důchodce a maminky na 

mateřské dovolené z řad učitelů i správních zaměstnanců. Setkání proběhlo 

dopoledne v naší tělocvičně za účasti všech žáků školy. Letos se na programu 

podílely všechny třídy pod vedením svých třídních učitelek. Program byl velice 

pěkný, poslechli jsme si řadu básní s vánoční tématikou, shlédli jsme vánoční 

scénku a všichni, včetně hostů, jsme si zazpívali koledy i moderní vánoční písně. 

Program byl obohacen o vystoupení členů kroužků mažoretek a zumby, které na naší 

škole vede paní Littnerová.  

Po ukončení programu hosté a pracovníci školy obdrželi upomínkové dárky, které 

nám věnoval Obecní úřad v Jistebníku. 

Za dárky i přípravu programu všem zainteresovaným velice děkujeme. 

Po programu se hosté během občerstvení, které pro ně bylo přichystáno ve školní 

jídelně, mohli podělit o své dojmy z vystoupení a zavzpomínat na dobu jejich působení ve 

škole. Všichni jsme se shodli na tom, že se těšíme na další podobná společná setkání. 

Mgr. Naděžda Richtárová 
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Od posledního vydání Poškoláčka jsme pro školní knihovnu dostali níže uvedené knihy. Byla 

jich velká spousta. Za jejich darování děkujeme Elišce Štandlové, paní Mirce Zdražilové a prozatím 

neznámému dárci (nenapsal věnování). 

Cantervillské strašidlo a jiné prózy -  O. Wilde  

Ročník jedenadvacet - Karel Ptáčník  

Bylo nás pět - Karel Poláček  

Překupník/Vrahův žold - Ed McBain  

Nadějné vyhlídky - Charles Dickens  

Anna Kareninová II - Lev Nikolajevič Tolstoj  

Dorodružství Huckleberryho Finna – M. Twain  

Já chci taky do školy - Astrid Lindgrenová  

Lady Hamiltonová - Alexandere Dumas  

Pohádky na každý den - Kol. aut.  

Kdo byl kdo - Kol. aut.  

Už čtu sám - Kol. aut.  

Moo, Baa, La La La - Sandra Boyton  

Říkadla naruby - Dagmar Hilarová  

Už umím číst - Miriam Hanušová  

Slonům vstup zakázán - Ludvík Středa  

Ošklivé Káčátko - Kol. aut.  

Pohádky děda Vševěda - Miloslav Jágr  

Zlatovláska - Karel Jaromír Erben  

Lucie postrach ulice - Ota Hofman  

Anna Kareninová I - Lev Nikolajevič Tolstoj  

Most přes řeku Kwai - Pierre Boulle  

V ebenové zemi - Karel May  

Karavany otroků - Karel May  

Ahriman mirza - Karel May  

V zemi černých států - Karel May  

Růže pralesa - Karel May  

Z Bagdadu do Cařihradu - Karel May  

Na řece Zabu - Karel May  

Černý mustang - Karel May  

Lovec sobolů - Karel May  

Růže ze Šírázu - Karel May  

V propastech stínu - Karel May  

Od země mandarínu - Karel May  

Z Murzúku do Kairvánu - Karel May  

Tajenství Babylonské věže - Karel May 

Na hoře Alláhoře - Karel May  

Krumir - Karel May  

Derviš - Karel May  

Dobrodružství v jižní Africe - Karel May  

Na březích Nilu - Karel May  

Otec pěti set - Karel May 

V bažinách Ardistánu - Karel May  

Můj první poník - Sandy Ransford  

Verinika prostě Nika - Jaromíra Kolárová  

Uprostřed hlubokých lesů a mezi indiány – L. I. 

Wilderová  

Máma masajů - Hanna Schottová  

Apetito - Autor neznámý  

Město na Rio Grande - G.F.Unger  

Čapí rok - Autor neznámý  

Harry Potter a relikvie smrti - J.K. Rowlingová  

Bílý Bim - Gavrill Trojepolskij 

Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách školy (www.zsjistebnik.cz) 

v oddíle Aktivity  Čtenářský koutek. Zde je také zveřejněn seznam dárců knih.  

http://www.zsjistebnik.cz/
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Maize – adventura 

Na místním kukuřičném poli se dějí zvláštní věci. Jste schopni přijít 

celé věci na kloub? Postupně se dozvídáme, že vědci podporovaní 

vládou dělali pokusy na místní flóře. Vypěstovali geneticky upravené 

inteligentní kukuřice a ty nyní přebírají vládu nad vědeckým 

komplexem. Skvělou napínavou atmosféru dotváří hudba na pozadí 

celého příběhu. Hra je hodnocena 8 body z 10, přičemž komentáře 

mluví o odpočinkové hře na líné víkendy. 
 

Beholder – adventura 

Jednoduchá dějová linka mapuje strasti života donašeče. Mladý muž se svou rodinu je 

nastěhován do přízemí domu, odkud se snaží zjistit různé informace o dalších lidech kolem 

sebe. Neustále na něj ministerstvo vyvíjí tlak, aby donášel více informací a udával více lidí, na 

druhou stranu na něj tlačí svobodní lidé, aby se přidal k nim a pomohl jim s protizákonnou 

propagandou. Volba není nikdy jednoduchá, vždyť může přijít o všechno. Nechybí ani 

vykonstruované procesy totalitního režimu. 
 

Dishonored 2 – akční hra 

Na začátku hry se sehraje boj o trůn mezi dvěma ženami. Druhá z nich 

pak prchá z města a snaží se napravit vládní převrat a zradu, která 

nastala. Celá hra je provázena mnoha útržky dopisů, audio a video 

záznamy, z nichž se hráč postupně dozvídá informace o světě, v němž 

hraje. Historie země je velmi bohatá. Nadpřirozenými schopnostmi 

hrdinů a možností vybrat si, za koho hráč zrovna hraje, dostává on sám 

naprostou volnost hraní. Hráči i recenzenty opět vysoce hodnocena hra. 
 

Tyranny – heroická RPG 

Hráči vysoce hodnocena hra zasazená do prostředí světa sžíraného válkami. Hned na začátku hry si 

hráč zcela vytvoří svou vlastní postavu, svého hrdinu. Je možné určit mu vzhled, výstroj, výzbroj 

i schopnosti. Jediné, co se dá hře vytknout, je trochu obtížnější pohyb postav.  

 

 The Dwarves – RPG podle knižní předlohy 

Fantasy příběh na motivy knižní tetralogie Trpaslíci autora 

Markuse Heitzeho. Trpaslíci brání po staletí hranice své země, 

nyní k nim však přichází zlo. Hlavní protagonista je mladý 

trpasličí sirotek, který se dosud nesetkal s žádným zástupcem 

svého druhu, neboť byl vychováván mocným mágem. Vše se 

však změní na jedné z jeho výprav, při níž musí čelit nelehkým 

výzvám k boji.  
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Autoři osmisměrek Tomáš a David Grygarovi.. 

 

 



19 
 

  



20 
 

 

 

SOUTĚŽ BOBŘÍK INFORMATIKY 

V týdnu od 7. do 11. listopadu jsme se zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky. Naši 

žáci soutěžili ve třech věkových kategoriích, v nichž měli otázky různé náročnosti, s různým 

zaměřením a způsobem řešení. Tematicky je možné soutěžní otázky rozdělit do kategorií 

algoritmizace a programování, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost. 

Na soutěži je přínosné, že je pořadí žáků jen v rámci školy. Je jen na 

učiteli a koordinátorovi soutěže, zda vyhlásí pořadí v rámci celé kategorie nebo 

pro každou třídu zvlášť. Každý žák pak dostane svůj diplom s dosaženým 

počtem bodů.   

Webové stránky soutěže ibobr.cz nabízejí možnost vyzkoušet si bez 

registrace minulé testy ve všech kategoriích. Se žáky 5. ročníku jsme toho 

využili a na procvičování jsme obětovali celou jednu hodinu informatiky. 

Ostatní třídy netrénovaly, přesto někteří žáci dopadli skvěle.  

 

KATEGORIE MINI 
(4. -5. třída) 

místo Jméno počet bodů třída 

1. Bendová Natálie 142 5. 

2. Mariašová Kateřina 129 5. 

3. Vijačka Lukáš 104 5. 

 

KATEGORIE BENJAMIN 
(6. - 7. třída) 

místo Jméno počet bodů třída 

1. Kříbek Štěpán 152 7. 

2. Kříbek Dalimil 137 6. 

3. Kovalčík Josef 124 7. 

 

KATEGORIE KADET 
(8. - 9. třída) 

místo Jméno počet bodů třída 

1. Vavřík Tomáš 148 9. 

2. Zoubek Martin 136 9. 

3. Vitoch Matěj 100 9. 

 

Mgr. Jana Kocichová 
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

V průběhu prosince proběhla ve škole rukodělná soutěž, v níž se soutěžilo ve dvou 

různých kategoriích podle daných témat.  

První téma bylo Sněhulák – nesměl 

to být obyčejný výkres, výtvor musel být 

prostorový. Hned první týden od vyhlášení 

soutěže se začaly hromadit nádherné 

výtvory. Dané téma děti opravdu bavilo, 

také proto se sešlo úžasných 27 sněhuláků 

od různě starých dětí. Bylo velice těžké 

rozhodnout o umístění soutěžících, proto 

se paní učitelky společně s žáky ze školní 

samosprávy rozhodli ocenit kreativními 

sadami hned deset soutěžících. Ostatní 

soutěžící dostali alespoň sladkou odměnu 

za snahu. 
 

Místo Jméno žáka tř.  Místo Jméno žáka tř. 

1. Aisha Bauková 3.  6. Bára Šidíková 4. 

2. Štěpánka Pavlíková 3.  7. Adélka Matějová 4. 

3. Sabina Čecháková  5.  8. Adam Holaň 2. 

4. Veronika RIchtarová 2.  9. Lenka Laštíková 2. 

5. Ondra Štolfa 3.  10. Saša Tylečková 7. 

 

Druhým tématem byla Vánoční perníková ozdoba. Toto téma už bylo obtížnější 

a určitě museli přiložit ruku k dílu i rodiče. V této soutěži se sešlo sice pouze devět výtvorů, 

ale všechny byly úžasné. 

Místo Jméno žáka třída 

1. 
Natálie a Martina 

Zdražilovy 
3., 7. 

2. Saša Tylečková 7. 

3. Adéla Matějová 4. 

 

 

V současné době probíhá ve škole 

výtvarná soutěž s názvem „Příroda v zimě“ a fotografická soutěž „Příroda objektivem.  

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ  


