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autor František Hrubín 
 

V březnu chladno po ránu, 
ale já si přivstanu, 

ohřeji se venku dříve 
nežli slunce zimomřivé. 

Listí, listí, polez ven, 
co je s tebou, co je s tebou? – 

rozkoukáš se za týden, 
trávu také prsty zebou, 

ze zimy však nemá strach, 
šimrá děti na patách. 

Sotva sejdu mámě z očí, 
nohy samy povyskočí, 

shodí boty – a jsem bos. 
Kluka studí jenom nos. 

 

MĚSÍC KNIHY 

Březen je měsícem knihy již od roku 1955, kdy měl být právě 

tento měsíc věnován propagaci knih a podpoře čtenářství ve všech 

vrstvách obyvatelstva. Po roce 1989 měsíc knihy upadl v zapomnění. 

Malou náhradou za něj se stal Týden knihoven.  

S rozvojem technologií a dostupností internetu však lidé brzy 

pocítili potřebu vzbuzovat v ostatních opět zájem o tištěné knihy, a 

tak vznikl Měsíc knihy a internetu. Stal se jim opět březen. Knihovny, 

čtenářské spolky, nakladatelství, knihkupectví, kavárny a další místa 

po celé naší zemi pořádají v březnu řadu besed, autorských čtení, 

autogramiád, veletrhů, večerů poezie apod.  

Chtě, nechtě, si tištěná kniha stále udržuje post „lidského 

společníka“.  
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Ve středu 1. března se žáci prvního stupně a 

žáci 7. ročníku zúčastnili druhého bloku dlouhodobého 

preventivního programu pro děti a mládež s názvem 

Buď OK. Tentokrát naši školu navštívili hned tři lektoři, 

a tak devadesátiminutové programy v jednotlivých 

třídách probíhaly zároveň.  

Žáci první třídy měli prožitkový program 

zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Hlavní 

důraz byl kladen na význam strachu v životě jedince a 

jeho prožívání. Prvňáčci si s lektorem dlouze povídali 

hlavně o snech a nočních můrách. 

Druháčci společně s lektorem probírali význam 

pozitivní motivace. Celý zážitkový program byl 

zaměřen především na smysluplné trávení volného 

času a na význam kamarádů a rodiny ve volnočasových 

aktivitách. Žáci mimo jiné společně kreslili obrázky 

ilustrující trávení jejich času po škole a hráli 

pantomimu, kdy měli ztvárnit některou z daných 

aktivit. 

Programy pro třetí, čtvrtou a pátou třídu byly 

různými způsoby zaměřeny především na kolektiv, 

vztahy v něm, důležitost dodržování pravidel, toleranci, 

citovou vnímavost vůči druhému a posilování vzájemné 

spolupráce. 

Sedmá třída pokračovala v programu, který 

započal již v loňském školním roce.  Lektor volně 

navázal na problematiku probíranou v minulých 

přednáškách o komunikaci a vztazích, problematice 

šikany i zdravého životního stylu. 

Všem žákům se vždy programy Renarkonu moc 

líbí a odnášejí si z něj cenné informace pro svůj život. 

Mgr. Jana Kocichová  
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Dne 4. března 2017 se jako poslední z řady plesů uskutečnil v sále kulturního domu 

Maškarní ples, který organizovala základní škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel 

školy.  Programem provázeli Jaroslav Honěk a Lukáš Chytil, žáci osmého ročníku. Úvodní část 

maškarního plesu vyplnila programem paní Monika Littnerová s dětmi ze školky i školy 

prostřednictvím mažoretek a zumby. Následovala vystoupení dětí z mateřské školy pod 

vedením p. uč. S. Rečkové a Z. Čiberové a žáků I. stupně základní školy, která připravily 

 p. uč. I. Součková, E. Smolanová a J. Matějová.  

Vystoupení byla velmi nápaditá a pro mnohé děti i fyzicky náročná, neboť některé 

děti vystupovaly v programu opakovaně. Veverka Terka a myška Klárka pro děti připravily 

soutěže a tanečky. Mnohé z dětí taky navštívily rybolov, kolo štěstí či si zakoupily lístky do 

malé a velké tomboly. 

Sponzory maškarního plesu byli Obecní úřad Jistebník, Potraviny Hruška 

pí H. Coufalová, Chov ryb Jistebník, Truhlářství p. P. Storzer, Ing. J. Bučko, Restaurace 

U Matěje p. R. Ledvina, Myslivecké sdružení Jistebník, Lékárna na náměstí Bílovec, 

Restaurace Oáza p. P. Matěj, Řeznictví p. P. Kučera, Firma ISMM p. Ing. Cváček, Ph.D., Spolek 

rodičů a přátel školy, Mary Kay pí J. Fáreková, TJ Sokol Jistebník, manželé Vrbinčíkovi, 

Dostihová stáj Judr. L. Rokyta, Zámečnictví p. P. Mariaš, Hospůdka na hřišti pí Z. Malá, 

Potraviny pí P. Wojciková, Restaurace Na obci p. L. Mamula a pí M. Littnerová. Všem 

sponzorům děkujeme za finanční dary a hodnotné ceny, které věnovali do tomboly. Zároveň 

děkujeme všem příznivcům základní školy, kteří nám pomohli s přípravou a organizací 

maškarního plesu. 

Mgr. Š. Storzerová 
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Na naší škole pracuje sportovně dopravní kroužek, který navštěvují chlapci a děvčata 

ze 4. a 5. třídy. 

Prozatím jsme se věnovali sportu, hlavně vybíjené a florbalu, teď se zaměříme na 

dopravní výchovu, protože soutěž v ní máme před sebou a soutěž ve vybíjené je za námi. 

Uskutečnila se ve Studénce za účasti pěti škol – ZŠ Bravantice, ZŠ Petřvald, ZŠ T.G.Masaryka 

Studénka, ZŠ Sjednocení Studénka a my. 

Na soutěž jsme se těšili, pilně jsme na ni trénovali a zápasy jsme si užili. Zvítězili jsme 

hned v prvním zápase, porazili jsme ZŠ Bravantice, ale v ostatních jsme podlehli, a tak 

podobně jako loni jsme skončili na čtvrtém místě. Přivezli jsme si diplom, spoustu zážitků a 

zkušeností, které využijeme příští rok. 

Mgr. Naděžda Richtárová 

 

 

 

 

 

V sobotu 25. 3. 2017  na velkém hřišti proběhlo tréninkové běžecké dvojutkání žáků 

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník a žáků ZŠ Porubská. Žáci, kteří byli rozděleni do skupin podle 

věku, si tak mohli navzájem porovnat své síly v crossovém běhu a v házení medicimbálem. 

Z našich žáků byli nejlépe hodnoceni V. Kaandorp, B. Šidíková a N. Fialová. I když se jednalo 

pouze o tréninkový zápas, všechny děti i rodiče si toto dopoledne užili. 

Děkujeme p. J. Habichovi za organizaci závodu. 

Mgr. Šárka Storzerová  
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V pátek 24. března se v 18.00 hodin uskutečnila v Galerii u foťáka vernisáž výstavy 

Jaro je tady. Jednalo se o obrazy, plastiky, grafiky a fotografie českých umělců. Vernisáž byla 

doplněna i výtvarnými pracemi žáků naší školy, studentů gymnázia O. Havlové a Ave Artu 

Ostrava.  

Žáci základní školy dostali za úkol nakreslit obrázky na téma vítání jara a slunce. 

Vznikla spousta pěkných prací zejména na I. stupni. Porota složená z řad výtvarníků pak 

vybrala ty nejzdařilejší práce, které můžete zhlédnout v zahradě u manželů Lipinových. 

A které práce to byly? Tak na to už se zajděte podívat sami. 

Na vernisáži bylo opravdu plno. Objevili se i žáci naší školy se svými rodiči a některé 

vyučující, které byly zvědavé, jaká dílka žáků byla vybrána právě pro tuto velkou událost. 

Mgr. Šárka Storzerová 
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Ve středu 29. března se konečně ozvalo pořádné jaro, a tak se žáci druhého ročníku 

mohli vydat se svou třídní učitelkou na vycházku v rámci prvouky.  

Dvě hodiny jsme všichni společně pozorovali přírodu v rozpuku na počátku jara. Cílem 

cesty byly jistebnické sádky v CHKO Poodří, kde jsme si měli prohlédnout přírodu na jaře, o 

které jsme se učili. Cestou jsme viděli rostliny, které patří k počátku jara – sněženky, 

petrklíče, zlatý déšť i „kočičky“. Měli jsme obrovské štěstí, a proto jsme mohli pozorovat na 

rybnících labutě a lovící racky a rybáky. Zahlédli jsme také kačeny a několik ještěrek. Když 

jsme se pořádně utišili, mohli jsme jít k jednomu z rybníků, u něhož odpočívaly volavky a také 

dva kormoráni. Jednoho z kormoránů jsme vyplašili, proto vzlétl a ukázal nám svá obrovská 

křídla. Na závěr jsme se podívali na kmen ohryzaný od bobra a vydali se na zpáteční cestu do 

školy. Však už jsme taky byli pořádně žízniví a hladoví, ale za to spokojení.  

Už brzy absolvujeme další vycházku za poznáním různých stromů podle jejich vzhledu, 

květů i listů. 

Mgr. Jana Kocichová  
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Volání netvora: příběh života – dobrodružný, fantasy 

Příběh chlapce, který je svým okolím stále přehlížený a jehož ve škole 

spolužáci šikanují. Dvanáctiletý Conor touží po někom, kdo mu bude 

kamarádem a bude ho vést životem, proto utíká do světa snů a fantazie. 

Film s nádhernou grafikou a poutavým námětem. Zobrazuje smrt jako něco 

normálního. 
 

Úkryt v ZOO – historické životopisné drama  

Film sleduje mladou ženu, majitelku zoologické zahrady, která miluje zvířata více než lidi. 

Najednou však vypukne druhá světová válka a ZOO to pocítí téměř okamžitě, neboť je 

zbavena zvířat a je zde zbudován sklad zbraní pro německé jednotky. Antonie a její manžel 

dostanou šílený nápad a postupně zachraňují lidi z židovského ghetta a ukrývají je ve 

sklepních prostorách pod zahradou. 

Film, nominovaný na Oscara líčí neskutečnou odvahu dvou mladých lidí. 
 

Kráska a zvíře – rodinný fantasy muzikál 

Nádherně zpracovaný příběh krásky a zvířete, který okouzlí malé i velké. 

Hraná verze filmu jde ruku v ruce s animovanou verzí od Disneyho. Mluvící a 

pohybující se předměty umocňují fantastičnost celého příběhu, hudba a 

tanec mu dodává na kouzelnosti. 

Výborné zpracování klasického námětu s Emmou Watson v hlavní roli.  
 

Masaryk – životopisné drama 

Historický film v československé koprodukci mapuje život Jana Masaryka, velvyslance a 

pozdějšího ministra zahraničí, syna Tomáše Garrigua Masaryka. Ve snímku je zachycena 

doba těsně pře začátkem druhé světové války, Masarykův pobyt ve Velké Británii, jeho snaha 

získat Československu spojence i snaha uniknout sám před sebou. Rozporuplný život 

Masaryka je opředen tajemstvím stejně jako jeho pozdější smrt. 

Velká osobnost české historie, o které se příliš nemluví.  
 

Balerína – animovaný film 

Příběh osiřelé dívky, jejímž snem je stát se jednou skvělou tanečnicí. 

S pomocí přítele Viktora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na 

cestu do Paříže, kde na ní čeká mnoho nelehkých úkolů, ale také příjemných 

setkání. 

Moc hezký příběh o přátelství a sebedůvěře.  



10 
 

 

 

 

Obtáhněte a vybarvěte obrázek. Pokuste se vyluštit křížovku. 
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První dubnový den je apríl – den plný žertíků a drobných zlomyslností. 

V roce 2017 připadají na duben Velikonoce. 

 

 

 

Velikonoce 

Velikonoce jsou v současné době nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Už v dávné historii tento svátek splýval s oslavou jara 

a plodnosti. Velikonoční neděle připadá vždy na první neděli po prvním jarním úplňku. Lidové 

zvyky se regionálně liší. Největšími symboly velikonoc jsou beránek (židovský i křesťanský 

symbol), kříž (symbolizuje ukřižování), svíce (symbol života), vajíčko (symbol nového života), 

kočičky (symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali Krista), křen (symbol Kristova hořkého 

utrpení) a mléko s medem (symbolizuje dvojjedinost Krista).  

 

ZEMĚKOULE 

Co se na té Zemi děje, 

točí se a jen se směje. 

Modrá ta jí strašně sluší, 

zelená jí skrývá uši. 

Ale stejně pořád slyší, 

jak kolem ní hvězdy píší. 

 

DEN ZEMĚ 

22. duben je věnován naší planetě i nám všem. Původně se dny Země slavily s příchodem 

jarní rovnodennosti, dnes je to o den později. Svátek vznikl v USA jako ekologická akce. 

Od roku 1990 se k oslavám přidala i Česká republika. Dnes se Den Země rozšířil na oslavu 

nejen ekologickou, ale také oslavu dní bez válek. Cílem oslav Dne Země je upozornit na 

dopady lidského chování na životní prostředí.  
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V úterý 11. dubna se ve škole postupně scházeli všichni tvořiví předškoláci a školáci se 

svými rodiči, kteří chtěli proměnit obyčejnou ponožku v něco neobvyklého a kouzelného. 

Sešla se opravdu velká spousta kreativních lidiček, kteří společnými silami přešili své 

ponožky na nádherné hračky. Některé děti šily téměř samy, jen sem tam jim s něčím 

vypomohli rodiče. Jiné děti přihlížely, jak jejich doprovod stříhá, šije a zdobí, a občas také 

přiložily ruku k dílu a přišily třeba knoflík, či nakreslily pusinku a podobně. 

Po hodině a půl vyčerpávající práce si všichni odnášeli domů opravdu úžasné výtvory. 

Objevili se zde medvídci, pejsci, chobotnice, panenky, kohoutci a spousta dalšího.  

Jsme moc rádi, že je kolem nás tolik tvořivých lidí, kteří mají chuť strávit volný čas 

společně a využít ho kreativně ve spolupráci s dětmi. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

á 
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Ve středu 12. dubna se žáci první, druhé a třetí třídy vydali v doprovodu paní učitelky 

Mgr. Součkové a paní učitelky Mgr. Kocichové na divadelní představení Dášeňka do Divadla 

loutek Ostrava. Celé představení bylo na motivy stejnojmenné knihy od Karla Čapka.  

Příběh malé černobílé foxteriérky, která byla nalezena jako štěně, všechny děti 

nadchl. Zvířecí svět jim je velice blízký, a proto s nadšením sledovaly celé Dášeňčino počínání 

od jejich prvních krůčků až po dospělou psí slečnu. 

V divadle jsme měli krásná místa v předních řadách, a tak jsme všichni perfektně 

viděli. Děti odjížděly z divadla naprosto nadšeně a uchvácené především loutkou-maňáskem 

Dášeňky. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 21. dubna do naší školy zavítal amatérský dětský divadelní soubor z Košatky 

pod vedením paní Chmelíčkové. Součástí divadelního souboru je i Eliška Štandlová z naší 

sedmé třídy.  

Letošní pohádka byla zcela netradiční, neboť byla autorská, a to o rozmlsané 

princezně, která opovrhovala zdravým jídlem i dobrotami královského kuchtíka. Jako každá 

pohádka i tato měla dobrý konec. 

Představení se zúčastnili žáci prvního stupně a všem se moc líbilo. 

Mgr. Jana Kocichová  
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V úterý 18. dubna se u školy konal tradiční sběr papíru. V letošním školním roce již 

podruhé. Tentokrát se nám společnými silami podařilo nasbírat 5240 kg papíru 

a lepenkových obalů.  

Nejlepší sběrači: 

1. místo  Daniel Buchta  2. třída  447 kg 

2. místo Leontýna Fialová 8. třída  265 kg 

3. místo  Michal Křepelka 7. třída  188 kg 

Děkujeme spoluobčanům, kteří darovali starý papír škole. Jsou to manželé Vavračovi, 

Novákovi a Vágnerovi. Peníze ze sběru budou použity na nákup výtvarných potřeb 

do zájmových kroužků. 

Na jaře se nám povedlo nasbírat 6310 kg. Za celý školní rok jsme tedy nashromáždili 

a nechali odvézt do sběrného dvora 11550 kg, což je zhruba o 1500 kg více než v loňském 

školním roce. Sběrová soutěž pro školy probíhá až do poloviny června, proto si musíme na 

výsledky ještě nějaký čas počkat. Snad obsadíme alespoň taková hezká místa jako v minulých 

letech.  

Mgr. Šárka Storzerová, Mgr. Jana Kocichová 

 

Ve středu 19. dubna nastal obrovský den pro budoucí školáky, konal se totiž zápis 

do první třídy.  

Děti v doprovodu svých rodičů i prarodičů přicházely postupně do školy přesně tak, 

jak byly přihlášeny, proto nevznikaly žádné dlouhé fronty a vše probíhalo hladce. Paní 

učitelky Mgr. Součková, Mgr. Smolanová a Mgr. Kocichová měly pro děti připravené úkoly, 

jež měly prověřit, zda jsou budoucí školáci dostatečně zralí na nástup do první třídy. Po 

zkoušce zralosti dostaly všechny děti medaili vyrobenou staršími žáky a účastnický list. 

V jídelně je pak čekalo občerstvení v podobě výborných muffinů a čaje. Dostaly zde také další 

dárečky, aby byly pořádně odměněny za skvělou práci při zápise.  

Na všechny už se moc těšíme 4. září v příštím školním roce. 

Mgr. Jana Kocichová  
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Finská firma Tieto je největším zaměstnavatelem v oblasti IT služeb 

v Moravskoslezském kraji, a právě zde se v pátek 21. dubna vydali žáci 6. a 7. ročníku 

na exkurzi. 

Exkurze byla zahájena firemní prezentací, informacemi o systému práce a prezentací 

o motivačních programech a benefitech firmy. Po ukončení teoretické části si všichni 

společně prohlédli některé části firmy přímo v denním provozu, poznali pracovní prostředí 

i atmosféru této velké firmy. 

Mnoho žáků odjíždělo z exkurze naprosto nadšených, někteří možná našli směr, 

kterým by se v budoucnu chtěli ubírat. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

Naši osmáci se již tradičně zúčastnili přehlídky technických oborů 

v Kopřivnici. Ve středu 26. dubna navštívili společně s paní učitelkou 

Dreslerovou akci „Řemeslo má zlaté dno“. 

Studenti a učitelé představovali žákům čtrnáct oborů, říkali jim, 

co je potřebné k přijetí ke studiu, jaké jsou studijní nároky a kde se 

s touto profesí uplatní. V hale kopřivnické průmyslovky byli přítomni 

také někteří zaměstnavatelé, kteří žákům nabízeli ke studijnímu oboru 

různé výhody, jako jsou stipendia, jistá pracovní místa po vystudování 

apod. 

Na mnoha místech si sami žáci mohli prakticky vyzkoušet dovednosti spadající do 

konkrétních oborů – lakování, broušení, ohýbání, sbíjení dřevěných foto rámečků apod. 

Každý si mohl uvědomit, jaké to je pracovat rukama a jestli on sám chce takovou práci 

vykonávat. Mnozí si zde uvědomili, co by je bavilo a co ne a snad jim to příští rok alespoň 

trochu usnadní rozhodování při podávání přihlášek na střední školy. 

Mgr. Jana Kocichová  
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V úterý 25. dubna do naší školy zavítal pan Ivan Urbánek, herec, muzikant a speciální 

pedagog. Již tradičně připravil výchovný koncert pro žáky prvního stupně. Letos nesl program 

název „Ententýky, dva špalíky“.  

Pan Urbánek se v roli starého dospěláka vrací na místo, kde prožil své dětství. Pomocí 

různých starých rekvizit, kostýmů a řady hudebních nástrojů vzpomíná na to, jak prožíval své 

dětství bez televize a počítače jen s babičkou, dědečkem, rodiči a kamarády na dvorku 

a v maštali. 

Celým hudebně divadelním programem se nesla řada dětských písní, a tak si s panem 

Urbánkem zazpívaly také všechny naše děti, některé se staly i součástí divadélka. Děti se 

nenásilnou formou seznámily s hudebními nástroji a dozvěděly se, jak se žilo kdysi. 

Všem se hudební program moc líbil a už teď se těší na další podobné představení. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

 

 

 

 

 

V pátek 28. dubna přijela za našimi prvňáčky a druháčky paní s projektem „Hmyzí 

povídání“, který probíhá v rámci environmentální výchovy.  

Žáci se hravou formou dozvěděli, z kterých částí se skládá tělo hmyzu, jak funguje 

a kde jsou uloženy různé smyslové orgány. Všichni si mohli vyzkoušet, jak hmyz vidí, což bylo 

velice zajímavé a děti byly nadšené. Paní lektorka žákům vysvětlila různé pojmy jako larva, 

kukla, dospělec. Nakonec si všichni vytvořili svou vlastní vážku z nažek.  

Všechny pomůcky, které lektorka v projektu použila, byly velice poutavé, inspirativní 

a žáky činnost s nimi opravdu bavila. 

Mgr. Jana Kocichová  
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LEGO Worlds – RPG   

Mnoha hráči je tato hra popisována jako obdoba Minecraftu. 

Tvůrci si uvědomili, co je pro LEGO typické a vlastně to 

nedůležitější – tedy hravost, tvořivost a fantazie. Toto vše je 

hráčům umožněno. Na rozdíl od Minecraftu zde nejde o boj o 

přežití, nýbrž o cestování různými světy, sbírání zlatých 

kostiček a získání titulu Mistra stavitele. 
 

 

The Elder Scrolls: Legends – tahová strategie 

Skvělá karetní hra ze světa fantasy. Herní prostředí je rozděleno na poloviny, na něž může 

pokládat karty každý hráč. Obě strany herního pole mají své vlastnosti a pravidla, čímž tvůrci 

docílili ještě většího napětí v boji o vítězství. Hra je plná také nečekaných zvratů, o nichž 

nikdy nevíte, co zrovna přinesou. 
 

 

Battle Brothers – tahová RPG 

Středověké fantasy, v němž si může hráč dotvářet příběh podle sebe. V lese nedaleko 

vesnice žije záhadné monstrum, které masakruje lovce zvěře i obyčejný lid. Potulný oddíl 

začínajících nájemných mečů se nechá za minimální finanční odměnu naverbovat k obraně 

vsi. Po návštěvě lesa lovci zjišťují, že se nejedná o jedno monstrum, ale o celou smečku. 

Začíná boj o přežití, který je plný tajemných zvratů.  
 

 

Snake Pass – puzzle plošinovka  

Akční puzzle v krásném prostředí, jehož ústřední postavou je had 

Noodle a jeho hyperaktivní kamarád kolibřík Doodle. Společně 

musí najít chybějící nosníky k bráně, pomocí níž svět čerpá svou 

mytickou energii. Hráč je donucen myslet jako had a musí používat 

hlavu a fyzikální zákony, bez nichž se v přírodě neobejde. 
 

 

The Franz Kafka Videogame – adventure pro ty, co neradi čtou 

Hráč se postupně vžívá do hlavních postav Kafkových knih a prožívá s nimi zmatek i frustraci. 

Ti, kdo Kafkova díla znají, najdou podobenství velice rychle, jiným to bude chvíli trvat, ale 

inspirace Procesem, Zámkem i Proměnou je všudypřítomná. Hra je plná kafkovského 

absurdna, které se projevuje téměř v každé části hry. Nechybí ani různé hádanky, a zvraty, 

které jsou málokdy jednoznačné. Často je hráč donucen jednat metodou pokus-omyl.  
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Doplňte do křížovky názvy obrázků. 
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Doplňte anglické názvy barev, zkuste sestavit věty.  
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V průběhu března a dubna proběhla obrovská spousta soutěží jak na půdě školy, tak 

mimo ni. Naši žáci dosáhli skvělých výsledků, a tak se na soutěže dále zaměříme. 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Po tom, co se v únoru žáci naší školy utkali v soutěžním klání o postup do okrskového 

kola recitační soutěže, se postupující žáci vydali 15. března do Bílovce. 

Do poslední chvíli všichni své básničky pilně trénovali a snažili se vychytat 

v recitaci všechny mouchy. Píle a svědomitá příprava se vyplatila. Všichni naši žáci 

předvedli skvělé výkony a jsme na ně pyšní. Nejvíce se vystoupení povedlo Adélce 

Matějové a Aishi Baukové. Obě děvčata vyhrála ve své kategorii a postoupila do 

okresního kola v Novém Jičíně.  

Adélce i Aishi jsme srdečně blahopřáli a drželi jsme jim pěsti do dalšího kola, které se 

uskutečnilo v Novém Jičíně. Zde už se děvčata bohužel na postupové příčky nedostala. 

Do příštích let přejeme všem účastníkům mnoho štěstí. 

Mgr. Jana Kocichová 

BUTOVICKÁ HVĚZDIČKA 

V úterý 28. března jelo osm žáků z 1. stupně na soutěž s názvem 

Butovická hvězdička, kterou pořádala ZŠ Butovická Studénka. Pět žáků 

soutěžilo ve výtvarném ztvárnění na téma jaro, tři žáci pak v pěvecké 

soutěži s libovolnou písní. Děti byly velmi úspěšné.  

Ve výtvarné soutěži byly tři věkové kategorie. V žácích první třídy 

se umístil Kryštof Matěj na 3. místě, mezi žáky druhých a třetích tříd byla 

Barbora Konečná na 1. místě a Klaudie Štellnerová na 2. místě, 

v nejstarší kategorii se umístil Daniel Zdražil na 3. místě. 

V pěvecké soutěži se umístil jen jeden jediný žák, a to Ondřej 

Šíma, který získal krásné 2. místo.  

Pro všechny zúčastněné byla soutěž skvělou zkušeností do dalších 

let. 

Mgr. Eva Smolanová  
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STUDENECKÝ SLAVÍČEK 

V úterý 11. dubna se ve Studénce utkali nejlepší malí pěvci v soutěži 

Studenecký slavíček aneb oživení české lidové písně. Z našich žáků se jí 

zúčastnil pouze Ondřej Šíma ze 3. třídy. Loni si dovezl hned dva diplomy, 

letos získal Cenu publika. Ondrovi mnohokrát gratulujeme a přejeme mu 

řadu dalších úspěchů v pěveckém světě. 

Mgr. Jana Kocichová 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

V pátek 17. března se všichni žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže Klokan. 

V této soutěži mají žáci dobré srovnání se svými vrstevníky. Přestože se ze soutěže nikam 

nepostupuje, výsledky se odesílají organizátorům soutěže. Jako zpětnou vazbu poté máme 

srovnání s žáky jiných škol. 

Soutěží se ve čtyřech kategoriích – Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), 

Benjamín (6. a 7. třída), Kadet (8. a 9. třída). Výsledky: 
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VYBÍJENÁ 

Na naší škole pracuje sportovně dopravní kroužek, který navštěvují chlapci a děvčata 

ze 4. a 5. třídy. 

Prozatím jsme se věnovali sportu, hlavně vybíjené a florbalu, teď se zaměříme na 

dopravní výchovu, protože soutěž v ní máme před sebou a soutěž ve vybíjené je za námi. 

Uskutečnila se 21. března ve Studénce za účasti pěti škol – ZŠ Bravantice, ZŠ Petřvald, 

ZŠ T. G. Masaryka Studénka, ZŠ Sjednocení Studénka a naše ZŠ T. G. Masaryka Jistebník. 

Na soutěž jsme se těšili, pilně jsme na ni trénovali a zápasy 

jsme si užili. Zvítězili jsme hned v prvním zápase, porazili jsme ZŠ 

Bravantice, ale v ostatních jsme podlehli, a tak jsme podobně jako 

loni skončili na čtvrtém místě. Přivezli jsme si diplom, spoustu 

zážitků a zkušeností, které využijeme příští rok. 

Mgr. Naděžda Richtárová 

OVOV 

Zapamatovali jste si z loňského roku, co tato zkratka znamená? Ano, je to Odznak 

všestrannosti olympijského vítěze – sportovní soutěž, kterou pořádá společnost Sazka, 

a jejími garanty jsou sportovci z řad našich olympioniků. Okres Nový Jičín má na starosti 

Šárka Kašpárková, která naši zemi reprezentovala ve skoku do výšky a trojskoku. 

Soutěž se konala 24. 4. 2017 v Odrách a naši školu 

reprezentovali žáci sedmé a osmé třídy. Ze 7. třídy – Eliška Štandlová, 

Štěpán Kříbek a Mikuláš Švihora, z 8. třídy – Natálie Fialová, Leontýna 

Fialová, Jaroslav Honěk, Ondřej Stiler a Lukáš Chytil. 

Soutěže se účastnilo asi 146 závodníků, kteří byli rozděleni na 

chlapce a dívky a dále podle roku narození. 

Tak jako loni plnili účastníci řadu disciplín např. kliky po dobu 2 minut, trojskok, skoky 

přes švihadlo po dobu 2 minut, hod 2 kilogramovým medicinbalem přes hlavu, běh 

na 1000 m a driblování míčem na košíkovou. Jejich výkony byly bodovány podle tabulek. 

Soutěž byla náročná fyzicky i psychicky, a proto jsme měli velikou radost z 1. místa 

Natálie Fialové a ze 4. místa Ondřeje Stilera. Oba postupují do krajského kola, které se 

uskuteční 8. června 2017 v Havířově.  

Na krajské kolo se těší a my jim budeme držet palce. I ostatní závodníci se snažili 

dosáhnout co nejlepších výkonů, děkujeme jim za reprezentaci školy a věříme, že příští rok 

se soutěže opět zúčastníme. 

Mgr. Naděžda Richtárová 
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VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

V únoru se naši žáci účastnili výtvarných soutěží „Evropa ve škole“ a „Lidice“. Ani 

v jedné ze soutěží bohužel neuspěli, přesto mnohokrát děkujeme za snahu.   

Skvělého úspěchu však naši žáci dosáhli v soutěži „Western a koně očima dětí – Po 

stopách divokého západu“, kterou vyhlásilo město Suchdol nad Odrou ve spolupráci 

s Western klubem z. s. Žáci prvního stupně měli témata „Zlatokopové, Rýžování zlata, Kolt, 

Sheriff“ a starší žáci pak témata „Western City, Železnice přes Ameriku aneb koleje přinesly 

pokrok a zničily indiány“. Z obrovského množství prací, které se v Suchdole nad Odrou sešly, 

se do finále probojovaly hned čtyři žákyně naší školy – Michaela Zdražilová (9. třída), Aneta 

Hudcová (8. třída), Barbora Konečná (3. třída) a Anna Dedková (2. třída). Velké finále se 

uskuteční v sobotu 17. června v Kulturním domě Suchdol nad Odrou v rámci dětského 

westernového odpoledne. Bohatý doprovodný program včetně indiánské stezky bude 

připraven pro všechny návštěvníky. Všem děvčatům držíme pěsti.   

Další soutěž, do které však tvořili pouze žáci prvního stupně, se jmenovala „Myslivost 

a lesní zvěř“. Po loňském úspěchu v této soutěži jsme se letos bohužel museli obejít bez 

umístění.  

Mgr. Jana Kocichová 

VELIKONOČNÍ DEKORACE 

V průběhu března a části dubna proběhla na naší škole soutěž o nejhezčí velikonoční 

dekoraci a o nejkrásnější kraslici. Všem zúčastněným děkujeme za velmi hezké výrobky, které 

ozdobily naši školu před velikonočními svátky. Vítězům, kteří převzali pěkné ceny, srdečně 

gratulujeme.  

 

 

 


