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autoři písně Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák 

Září, září 

na léto jde stáří 

zlaté slunce září 

malátně a s únavou 

 

Žáci, žáci 

ve slohové práci 

píšou, jak nám ptáci 

mizí nad hlavou 

 

Švestky se modrají 

jablka sládnou 

podzim jde po kraji 

rybníky chladnou 

 

Obal se, pavoučku 

hedvábnou nití 

ulétni podzimu 

nebo tě chytí 

 

Září, září 

na léto jde stáří 

zlaté slunce září 

malátně a s únavou 

 

Švestky se modrají 

jablka sládnou 

podzim jde po kraji 

rybníky chladnou 

 

Obal se, pavoučku 

hedvábnou nití 

ulétni podzimu 

nebo tě chytí 

nebo tě chytí 

 

Září, září 

na léto jde stáří 

zlaté slunce září 

malátně a s únavou
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Prázdniny jsou dávno za námi a v září nastal čas vrátit se do školních lavic. Nový školní 

rok nás jistě obohatí o mnoho znalostí, vědomostí a dovedností. Kromě vyučovacích hodin se 

uskuteční různé jiné aktivity, například besedy, exkurze, divadelní představení, soutěže. 

Určitě bychom měli vědět, kdo byl z jednotlivých třídních kolektivů zvolen do 

žákovské samosprávy. Prostřednictvím těchto spolužáků se můžete vyjádřit ke školním 

záležitostem. 

4. tř. – Adéla Matějová 

5. tř. – Linda Hudcová 

6. tř. – Tomáš Habernal 

7. tř. – Eliška Štandlová 

8. tř. – Ondřej Stiler 

9. tř. – Matěj Vitoch 

 

V POŠKOLÁČKU se vždy můžete dozvědět něco zajímavého o uplynulých akcích 

i o pořádaných soutěžích. Na stránkách našeho školního časopisu určitě najdeme i jiné 

poučné nebo zábavné články. 

Pokud budete mít zájem přispět do POŠKOLÁČKU zajímavým článkem, informací, 

křížovkou, hádankou nebo obrázkem, obraťte se na svého zástupce samosprávy, paní 

učitelku třídní nebo paní učitelku Kocichovou. 

Svatava Dreslerová 
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Ve čtvrtek 1. září byl zahájen školní rok 2016/2017. Pro žáky prvního ročníku začal 

slavnostním zahájením, které proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Jistebníku. Starosta 

obce p. Josef Voral přivítal všechny přítomné a představil paní učitelku prvního ročníku 

Mgr. Ivu Součkovou. Po hudebním vystoupení, které připravila paní učitelka Danka Němcová, 

učitelka ZUŠ ve Studénce, se svými žáky, následovalo slavnostní představování prvňáčků. Žáci 

dostali dárky, které jim předaly za Obecní úřad p. Jarmila Hurníková a za SRPŠ p. M. Šímová.  

Po společném fotografování se prvňáčci se svými rodiči přemístili do budovy základní 

školy. Tam už na ně čekali starší spolužáci z 8. a 9. ročníku, představili se jim, předali dárek, 

zašli s nimi do šatny a pak je odvedli do první třídy, kde se usadili do lavic a čekali na ostatní 

spolužáky a jejich rodiče. Paní učitelka žákům rozdala učebnice, sešity a další školní potřeby. 

Pak už následovala krátká informativní schůzka pro rodiče a školní rok byl zahájen. 

         Pro žáky 2. – 9. ročníku začal školní rok již tradičně ve třídách. V letošním roce je 

počet zapsaných dětí na naší základní škole 122, z toho 16 prvňáčků. Výuka je organizována 

v osmi třídách s devíti ročníky. Na I. stupni je 77 žáků a na II. stupni 45 žáků. Nově k nám 

dojíždějí čtyři žáci z Velkých Albrechtic a Bravantic. 

         Žákům i rodičům přeji, aby ten letošní rok byl pro ně rokem splněných očekávání 

i přání a aby zdárně zvládli všechny překážky, se kterými se setkají. 

ředitelka školy Mgr. Šárka Storzerová  
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Najde princezna cestu ke svému klubíčku?   
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Deepwater Horizon: Moře v plamenech – akční katastrofické drama 

Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině Deepwater Horizon, která se v dubnu 

2010 potopila následkem exploze a způsobila největší ropné zamoření v americké historii. 

Jedná se o jeden z nejlepších filmů poslední doby.  

Věrohodné ztvárnění skutečné události. 
 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti – fantasy dobrodružství 

Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které 

poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé 

jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost 

i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich 

zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec 

zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit jeho nové 

přátele.  

Poměrně vysoce hodnocený film fenomenálního režiséra Tima Burtona.  

 

Anthropoid – historický, válečný životopis  

Zobrazení skutečného příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž cílem byl 

atentát na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi 

a Himmlerovi třetím nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůjcem Konečného řešení 

a vůdcem nacistických okupačních sil v Československu. Film sleduje osudy dvou vojáků 

českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), 

kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti.  

Film rozhodně doporučuji všem, které zajímá téma 2. světové války.  
 

Doctor Strange – akční fantasy 

Film o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se 

změní po strašlivé dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce. 

Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení 

a naději jinde. Zanedlouho si musí Strange – vybavený novými magickými 

schopnostmi – vybrat, zda se vrátí k původnímu životu plnému bohatství 

a slávy, anebo se všeho vzdá a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník 

ve vesmíru 

Jednoduše super film.   
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báseň napsala Hana Netušilová 

Měsíc říjen už je tady, 

míchá barvy dohromady. 

Přebarvuje stromům listy 

zelenou nechá jen  místy. 

Červená a žlutá s hnědou 

v té podzimní módě vedou. 

 

Vítr fouká víc a více, 

podzimní jsou plískanice. 

Tenhle vítr ale taky 

rozežene občas mraky, 

sluníčko se pousměje 

a na chvilku zase hřeje. 

 

A nás v říjnu láká louka 

i když prší, i když fouká. 

Můžeme si pouštět draky 

v tomhle větru nad oblaky.  
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V úterý 11. října se žáci prvního stupně postupně přesunuli do tělocvičny, kde na ně 

čekal pan Míra Procházka z SDC Šumaváček s výukou country tanců. 

Nejprve si s dětmi povídal o tanci, o tom, co country vlastně je, kde se tančí, 

a o tradicích tohoto tanečního stylu. Dále si povídali o hudbě a hudebním doprovodu, 

zkoušeli si zahrát na papírový sáček a tleskat a podupávat do rytmu. 

Po úvodním povídání se všichni pustili do tance. Pan Procházka pracoval opravdu 

pilně a nikoho nenechal téměř vydechnout. Tanec byl velmi intenzivní, a tak ze všech 

opravdu tekl pot. I když už některé děti byly vydováděné a unavené, snažily se a bylo vidět, 

že se dobře baví. 

V průběhu dvou hodin se žáci i vyučující pobavili a naučili se několik country tanečků. 

Ukázku z tanců snad uvidíte na některém ze školních vystoupení… 

Mgr. Jana Kocichová 
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Během letních prázdnin se na starostu obce p. J. Vorala obrátila s dotazem p. Lenka 

Dočkalová a Monika Kořená, zda by se v naší obci našla lokalita pro výsadbu nových stromů. 

Paní L. Dočkalová je členkou neziskové organizace Sázíme stromy (fungují jako prostředník 

 mezi sponzory, okrasnými školkami, městskými úřady a dobrovolníky). Zabývají se 

sázením stromů a keřů na místech, která jsou pečlivě vybírána ve spolupráci s obecními 

úřady a dalšími společnostmi. Jejich hlavním posláním je obnovovat a vysazovat nové aleje 

stromů, sázet remízky a doplňovat stromy do sadů a všude tam, kde to dává smysl.  

Pro výsadbu byla vytipována tři místa, a to prostranství před kulturním domem, 

akátová alej a prostranství kolem základní školy. Firma DHL, která byla hlavním sponzorem 

této akce a uhradila finanční náklady spojené s nákupem stromů, vybrala lokalitu školní 

zahrady.  

V sobotu 15. 10. 2016 došlo tedy k výsadbě okrasných a ovocných stromů v areálu 

školy za účasti p. starosty J. Vorala, p. L. Dočkalové a p. Plhákové (členky spolku Sázíme 

stromy), vedoucího leteckého oddělení DHL z Brna p. P. Šimoníka a zástupců z řad 

DHL Ostrava a rodinných příslušníků. Před školou byly vysázeny pod odborným dohledem 

zahradnice Moniky Kořené dva stromy moruše (kterých bylo v minulosti více, neboť žáci se 

v minulých letech věnovali chovu bource morušového, listy z těchto stromů pak použili pro 

krmení housenek) a strom ginkgo biloba. Ve školní zahradě je to pak okrasný strom catalpa 

a ovocné stromy jabloně, švestky a kdoule. 

Firmě DHL stejně jako organizátorům Sázíme stromy patří naše velké poděkování 

za zkrášlení a ozelenění školní zahrady. Děkujeme. 

ředitelka školy Mgr. Šárka Storzerová  
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V pondělí 17. října přijeli do naší školy pracovníci Centra primární prevence Renarkon, 

s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Tentokrát byl první devadesátiminutový blok programu 

Buď O. K. připraven pro žáky prvního stupně a pro žáky 6. ročníku. 

Všechny třídy se nějakým způsobem zabývaly sebepoznáním, lidskými vlastnostmi, 

komunikací, vzájemnými vztahy ve skupině, spoluprací, tolerantním chováním, řešením 

konfliktů apod. Pracovníci centra využívali různé hravé a relaxační techniky, které byly 

přizpůsobeny věku žáků. Nejdůležitějším prvkem je vždy řešení modelových situací, které 

jsou důkladně promyšlené a učí žáky řešit problém. 

Ve všech třídách byl přítomen vyučující, jež pozoroval práci dětí a poznával je jiným 

způsobem a z jiného pohledu než obvykle. Velkým přínosem pro třídní učitele byl jistě rozbor 

práce dětí a nezávislé postřehy pracovníků centra. V průběhu dvou vyučovacích hodin si 

některé děti uvědomily své postavení ve třídě, jiné se zamyslely nad tím, proč jsou mezi 

ostatními oblíbené nebo naopak neoblíbené, co dělají dobře a co špatně, zda jsou tolerantní 

a umí dělat kompromisy, nebo jsou nepřizpůsobivé a dominantní… 

Program Renarkonu vždy pomůže ke zlepšení vztahů v kolektivu, což je obrovským 

přínosem pro žáky i vyučující. 

Mgr. Jana Kocichová 

OČIMA ŠESŤÁKŮ 

Bylo to hezké, naučili jsme se, jak komunikovat se spolužáky ve třídě a domlouvat se 

spolu. Dozvěděli jsme se, že když po sobě budeme řvát, tak domluva trvá mnohem déle. Taky 

jsme hráli hru s provázky, kde si každý žák chytil jeden konec provázku, a pak jsme se museli 

rozmotat. Hráli jsme to dvakrát. V první hře jsme řvali, proto jsme to udělali pomaleji. Druhé 

kolo jsme neřvali a dělali jsme to rychleji než předtím. Jsme lidsky důkaz toho, že domluva je 

lepši než křik. Nakonec jsme si společně naplánovali výlet na chatu v horách. 

Martin Matula a Petr Zdražil, 6. ročník  
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Již tradičně se v naší škole uskutečnil podzimní sběr papíru. Organizačně se na celé 

prospěšné akci podílela paní ředitelka Mgr. Šárka Storzerová za nemalého přispění paní 

učitelky Mgr. Jany Brožové. 

Ruku k dílu přiložili také nejstarší žáci školy – osmáci a deváťáci. Počasí v úterý 

18. října odpoledne zrovna moc nepřálo, bylo chladno a sychravo, o to větší poděkování za 

hladký průběh akce organizované i pro občany Jistebníku patří všem zúčastněným.  

Nasbíralo se celkem 6310 kg papíru, což se rozhodně do jednoho kontejneru nevešlo, 

proto byl příští den přivezen ještě další kontejner. Tentokrát mezi nejlepší sběrače patří:  

1) Daniel Buchta ze 2. třídy – 307 kg 

2) Leontýna Fialová z 8. třídy – 280 kg 

3) Radovan Marek z 8. třídy – 241 kg 

Sběrové akce, jak už bylo řečeno, se zúčastnili i občané Jistebníku. Někteří se rozhodli 

získanou finanční částku věnovat škole, za což jim děkujeme. Jsou to Mgr. J. Starečková, 

pan Jedlička, pan Marek, pan Vágner, manželé Vavračovi a manželé Novákovi. Peníze za sběr 

budou použity na nákup výtvarných potřeb do zájmových útvarů. 

Jak jistě víte, tento sběr papíru je pro naši školu tradičně soutěžní disciplínou 

v soutěži vyhlašované Sběrnými dvory s. r. o. „O ekologicky nejzdatnější školu“, v níž jsme 

v minulých letech několikrát vyhráli druhé místo a obdrželi finanční dar. Děkujeme, že nám 

pomáháte soutěžit a být úspěšní. 

Podobná sběrová akce se opět uskuteční na jaře.  

Svatava Dreslerová 

 

 

 

Podzimním sběrem papíru jsme společně přispěli  

k záchraně 90 stromů.  
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Ve středu 19. října se v prostorách školy konala tradiční odpolední dílna pro rodiče 

a děti – dlabání dýní. Všechny učitelky prvního stupně, paní vychovatelka i paní ředitelka byly 

připraveny poskytnout pomocnou ruku při tvoření. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno 

malé občerstvení v podobě halloweenských muffinů, buchet, kávy i čaje.   

Účast na dílničce byla opravdu velká. Všichni pilně dlabali a vyřezávali, někteří zdobili 

mašličkami i jinými materiály. Vznikaly nádherné originální dýně, které vždy jeden den zdobí 

školu. Celé odpoledne panovala přátelská atmosféra a školou se postupně šířila vůně 

z rozsvícených dýní na školním schodišti.  

Také ráno žáky přivítaly rozsvícené dýně a provoněná škola. Odpoledne si žáci dýně 

postupně rozebrali, aby jim mohly zdobit jejich domovy. 

Stejně jako každý rok byla dílnička úspěšná a všem se moc líbila  

Mgr. Jana Kocichová 
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V průběhu posledních dvou říjnových týdnů žáci prvního stupně postupně navštívili 

obecní knihovnu. Paní Majerová se všem třídám plně věnovala.  

V úvodu si žáci s paní knihovnicí povídali o správném chování v knihovně, obezřetném 

zacházení s knihami a vůbec o čtení. Následovala ukázka z knihy, kterou paní Majerová pro 

žáky vybrala a kterou jim předčítala. Po malém občerstvení si šli žáci vybrat knihy k půjčení. 

Někteří si vybírali známé tituly či pokračování již přečtených knih, jiní pátrali po něčem zcela 

novém. Někteří žáci potřebovali s výběrem poradit, ale všichni si s chutí vybrali. Řada žáků si 

během půjčování knih našla v knihovně místečko, kde nebyla rušena, a už si začala číst. 

Jak už to u některých čtenářů bývá, nemohli se dočkat, až se do příběhu začtou, a tak 

tajně četli cestou z knihovny do školy. Také o přestávkách si mnoho žáků našlo klidné 

místečko, kde si mohli číst.  

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 31. října se šli žáci třetího ročníku podívat na Obecní úřad v Jistebníku. 

Seznámili se s prací paní ekonomky, matrikářky i pana starosty. S pracovníky si povídali 

o práci na úřadě a o všem, co úřad pro občany obce dělá a proč je pro ně důležitý.  

V pracovně pana starosty viděli žáci leteckou mapu obce, územní plán i její znak. Malé 

obecní znaky také dostali od pana starosty jako dárek na památku. 

Mgr. Jana Kocichová  
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28. ZÁŘÍ 
Dne 28. září 935 byl ve Staré Boleslavi zabit kníže svatý Václav z rodu Přemyslovců na 

příkaz svého mladšího bratra Boleslava. Svatý Václav vroucně miloval lid, jemuž vládl, proto 

je dodnes považován za patrona Čech a Moravy. 

Na počest knížete Václava bylo napsáno mnoho oslavných písní a básní. V den jeho 

smrti (28. září) dnes slavíme státní svátek - Den české státnosti. 

Radovan Marek, 8. ročník 

 

Svatý Václave, vévodo české země, 

kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! 

Kriste, eleison. 
 

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, 

nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! 

Kriste, eleison. 
 

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, 

utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! 

Kriste, eleison. 

 

28. ŘÍJNA 
28. října slavíme Den vzniku samostatného československého státu. V tento den se 

v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko a vzniklo Československo. Zasloužil se o to Edvard 

Beneš, když po 1. světové válce na mírové konferenci v Paříži přednesl koncepci nové 

republiky. Prvním československým prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk, až do 

roku 1935. Hlavním městem byla Praha a úředním jazykem čeština a slovenština. 

V současnosti v tento den prezident uděluje státní vyznamenání. 

Alexandra Tylečková, 7. ročník 
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Začátkem školního roku se nám podařilo rozjet nově vytvořený projekt „Daruj škole 

knihu“, jehož cílem by mělo být rozšířit knižní fond školní knihovny a umožnit tak žákům lepší 

přístup ke knihám. Neustálá aktualizace knižní nabídky je potřebná zejména k tomu, abychom 

v dětech vybudovali trvalý vztah ke knize a podporovali čtenářství dětí. 

Někteří učitelé, rodiče a přátelé školy se již do projektu zapojili. Mnohokrát jim děkujeme 

a doufáme, že se projekt postupně dostane do povědomí dalších lidí, kteří budou mít zájem pomoci 

nám úspěšně vést žáky ke vztahu ke knize. Bližší informace o projektu naleznete na webových 

stránkách školy (www.zsjistebnik.cz) v oddíle Aktivity  Čtenářský koutek. Zde je také zveřejněn 

seznam dárců knih. 

Nově získané knihy od dárců v září a říjnu: 

 Sága Stmívání   Stephenie Meyerová 

 Devadesátka pokračuje  Jaroslav Foglar 

 Chrám Matky Boží v Paříži  Victor Hugo 

 V Kordilerách    Karel May  

 Petrolejový princ   Karel May  

 Vinnetou    Karel May  

 Báječná léta pod psa   Michal Viewegh  

 Harry Potter 1 - 4   J. K. Rowlingová  

 Harry Potter 7   J. K. Rowlingová  

 Tajuplný ostrov   Jules Verne 

Společně budujeme v žácích potřebu číst, snažíme se jim vysvětlit, jak je v dnešní 

mediální době čtení důležité, a proč je potřeba rozvíjet kritické čtení a umět si ověřovat 

získané informace. Mnohým dětem pomáhají knihy zažít nová vytoužená dobrodružství, 

která v reálném životě nejsou možná, vžít se do postavy hrdiny a konat dobré skutky i mnoho 

dalšího. Neméně důležité jsou knihy pro rozvoj dětské fantazie, obrazové představivosti 

i slovní zásoby. Děti se při čtení učí nenásilnou formu gramatická pravidla a slohové prvky.  

Jistě se mnou budou všichni souhlasit, když řeknu, že čtení je prvním krokem 

k úspěšnému zvládnutí školního vzdělávání.  

Mgr. Jana Kocichová  

http://www.zsjistebnik.cz/
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Fifa 17 – tradiční sportovní hra 

Nová Fifa přináší mnoho novinek. První z nich je nový engin, který umožňuje nádherné 

ztvárnění postav, obličejů a nejrůznějších grafických detailů. Delší novinkou je zapracování 

příběhové linie. Hráč se může vžít do Alexe Huntera, s nímž si plní svůj sen a proráží do 

nejvyšší fotbalové ligy. Nově přibyla také možnost zahrát si v japonské národní lize. Zůstávají 

také tréninky, přípravné zápasy a turnaje ženských národních mužstev.  
 

Farm Expert 2017 – farmářský simulátor 

Realistické zpracování zemědělského simulátoru zaujme hráče především 

dynamickým 3D zpracováním terénu a realistickým pohybem zemědělských 

strojů v krajině. Hráč může své stroje opravovat a různě předělávat, vše je však 

v souladu s realitou. Podstatou hry je pěstování plodin na poli a chov dobytka.  
 

BioShock – The Collection – akční série 

Předělávka starších tří dílů nově vychází v kolekci. Objevení podmořského světa Rapture 

hráče doslova uchvacuje. V prvním díle vylepšili tvůrci příběhovou linii a něco málo přidali, 

druhý díl zrychlili a přidali více akce. Třetí a poslední díl opouští podmořský svět a vydává se 

do oblak. Tento akční remaster je hráči i specialisty vysoce hodnocen, přestože mu vytýkají 

málo nového obsahu. 
 

Forza Horizon 3 – závodní simulátor 

Třetí pokračování závodní série má příběh odsunut do pozadí, aby nepřekážel účelu hry – 

závodění. Přesto tam příběh je. Při pořádání festivalů si může hráč zvolit jeho zaměření, tedy 

zda půjde o silniční závod na dálnici, či o souboj v terénu. Kromě klasických závodů jsou 

důležité speciální eventy. V těch hráč usedne do určeného vozu a změří síly s helikoptérou, 

rychlým vlakem, vodními čluny a v neposlední řadě si to rozdá se stíhačkou. Tyhle závody 

mají dost velké grády a bude to napínavé do poslední vteřiny. 
 

Battlefield 1– akční  

Dějištěm hry je první světová válka, která se zapsala do dějin hlavně 

bahnitými zákopy, jedovatými plyny a několika miliony mrtvých. Tvůrci 

vytvořili něco, co předchozí série naprosto postrádaly, a tak hra dokáže 

hráče naprosto pohltit. Každá z pěti kampaní nabídne specifického 

protagonistu, zápletku a dějiště. Tankistický scénář má celkem čtyři 

kapitoly, které se odehrávají vždy trošku jiným způsobem. 
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V průběhu měsíce října proběhla v naší škole matematická soutěž Logická olympiáda, 

která je každoročně pořádána Mensou České republiky. Všechny úlohy v ní jsou založeny na 

logickém myšlení a vyžadují samostatný a kreativní přístup řešitele. Tato unikátní soutěž 

neprověřuje znalosti řešitelů, ale rozvíjí jejich schopnost samostatného logického uvažování. 

Pro nás i žáky to byla úplná novinka. 

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií, z nichž jsme my využili jen dvě. Kategorii 

A pro žáky 2. – 5. třídy a kategorii B pro žáky druhého stupně základní školy. Zapisování žáků 

do soutěže bylo složitější než obvykle, jelikož se každý žák musel registrovat ze svého 

vlastního e-mailu. Vše jsme nakonec zvládli. Do soutěže se zapsalo patnáct žáků z prvního 

stupně a osm žáků z druhého stupně. Přestože se přihlásilo poměrně hodně soutěžících, ne 

všichni nakonec test vyplnili. Možná proto, že žáci vyplňovali test doma a pravděpodobně na 

něj zapomněli.  

V obrovské konkurenci  řešitelů z celé České republiky naši žáci dopadli poměrně 

dobře. Výsledky žáků, kteří se umístili mezi nejlepšími 75 % řešitelů, uvádí následující 

tabulky. Někteří žáci zvolili možnost nezobrazovat výsledky nikomu jinému, proto nám není 

jejich pořadí známé. 

Kategorie A (2. – 5. třída) 

Celkem se v kategorii  zapojilo 14706 řešitelů, z toho v našem kraji 1722. 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí 
(kraj) 

Pořadí 
(ČR) 

Jméno soutěžícího Třída 

1. - 2. 304. - 312. 2966. - 3096. Hőpp Matěj IV. 

1. - 2. 304. - 312. 2966. - 3096. Zdražilová Natálie III. 

3. 870. - 896. 8292. - 8511. Bauková Aisha III. 

4. 1006. - 1028. 9372. - 9560. Hudcová Linda V. 

5. 1080. - 1101. 9916. - 10073. Šíma Ondřej III. 

6. 1112. - 1133. 10193. - 10366. Štolfa Ondřej III. 

-  Kratochvílová Adéla III. 
 

Kategorie B (6. – 9. třída) 

Celkem se v kategorii zapojilo 21246 řešitelů, z toho v našem kraji 2771 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí 
(kraj) 

Pořadí 
(ČR) 

Jméno soutěžícího Třída 

1. 351. – 376.  Zdražilová Michaela IX. 

2. 1132. - 1203. 8537. - 9092. Hudcova Aneta VIII. 

3.   Ondovčáková Alice IX. 
 

Mgr. Jana Kocichová 
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V průběhu listopadu bude ukončena školní fotografická soutěž i výtvarná soutěž 

s názvem Malujeme podzim. Výsledky obou soutěží budou zveřejněny v příštím čísle 

Poškoláčka. 

Další soutěže, do nichž se žáci naší školy zapojí v průběhu listopadu a prosince jsou 

například Bobřík informatiky, Matematická olympiáda, Komenský a my či Příroda 

objektivem. 

V příštím čísle se samozřejmě můžete těšit na reflexi školních akcí, články o 

návštěvách divadel i různých exkurzích žáků. Nebude chybět ani zhodnocení budoucí 

výtvarné dílny Výroba skřítků, na niž všechny srdečně zveme.  
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Stejně jako loni i letos na naší škole proběhla sbírka na pomoc zvířecím útulkům 

pořádaná společností PESOS o. p. s.. Nákupem magnetek s motivy zvířátek mohly děti, jejich 

rodiče i učitelé přispět částkou 25 Kč za kus. Sbírka byla pořádána jen v průběhu měsíce října 

a podařilo se nám vybrat částku 1125 Kč. 

Děkujeme všem, kteří pomohli  

 

 

 

Budeme rádi za vaše příspěvky, týkající se prožitých školních akcí i za nápady 

k ozvláštnění stránek našeho časopisu. Články posílejte e-mailem na adresu 

kocichova@seznam.cz – do předmětu napište Poškoláček. Všechny příspěvky budou 

gramaticky upraveny a případně zkráceny či prodlouženy   

Věřím, že se mezi Vámi najdou úspěšní redaktoři, které bude moci odměnit za snahu. 

Mgr. Jana Kocichová 

mailto:kocichova@seznam.cz

