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 Vzhledem k omezené možnosti školního webu vkládat obrovské množství 

fotografií v plném rozlišení rozhodli jsme se založit fotogalerii externí, a to na adrese: 

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/. 

 Zde budou pravidelně nahrávány fotky ze školních akcí v plném rozlišení  a větším 

množství, můžete se tak pokochat, jak jste krásní, i na velkém monitoru. Odkaz na fotogalerii 

najdete i na našich webových stránkách. 

 I nadále budou důležité fotografie také ve  stávající galerii na stránkách 

http://zsjistebnik.cz/index.php?hlmenu=6&pomenu=24 (pro mobilní telefony nebo tablety 

v dostačujícím rozlišení), takže záleží jen na vás, jak moc ostře nás chcete vidět ;-)  

Mgr. Lenka Kurečková 

  

Maruška je čtyřletá holčička, 

která od narození bojuje 

s dětskou mozkovou obrnou. 

Sbírka plastových víček z PET 

lahví je určena na pomoc 

s financováním rehabilitačního 

pobytu v Lázních Klimkovice, 

který jí dopomůže ke zlepšení 

zdravotního stavu a lepšímu 

životu. 

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/
http://zsjistebnik.cz/index.php?hlmenu=6&pomenu=24%20
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Již podruhé jsme se letos zapojili do celostátní soutěže s názvem 

Bobřík informatiky, která se konala od 6. do 15. listopadu 2017. V mnohých 

z vás může název soutěže vzbuzovat domněnku, že se jedná o soutěž zaměřenou na práci s  

počítačem. Skutečnost je však zcela jiná. Sama informatika je mnohem více o matematice a logickém 

myšlení než o pouhém ovládání počítače. Všichni zúčastnění žáci si tedy prověřili své schopnosti 

logického myšlení, algoritmizace, úsudku a předvídavosti, porozumění informacím, řešení problémů a 

digitální gramotnosti. 

Ve třech věkových kategoriích vyplňovali žáci online test, v němž vybírali jednu z několika 

nabízených možností nebo přemisťovali objekty na obrazovce. 

Kategorie MINI určena pro 1. stupeň základní školy měla na 12 soutěžních otázek čas 30 

minut. Na startu dostali žáci 48 bodů, k nimž se za správně zodpovězené otázky body přičítaly a za 

špatně zodpovězené se odečítaly. Za nezodpovězené otázky se body nepřičítaly ani neodečítaly. 

Maximální možný počet bodů byl 192. Úspěšným řešitelem byl každý žák, který získal 120 a více 

bodů. V této kategorii soutěžilo na naší škole 19 žáků (14 třeťáků, 4 čtvrťáci a 1 páťák). V tabulce 

uvádíme pouze prvních deset míst. 

místo jméno žáka  třída počet bodů 

1. Kučera Dominik 5. 136 

2. Dvořáček Pavel 4. 132 

3. 
Kraus Petr 3. 

124 
Grygar David 3. 

4. 
Razimová Tereza 3. 

108 
Štellnerová Klaudie 3. 

5. 
Šindelová Eliška 3. 

92 
Smelty Erik 3. 

6. Pavlíková Štěpánka 4. 88 

7. Ležatka František 3. 85 

8. Kučera Vítek 3. 
84 

9. Kratochvilová Adéla 4. 

10. Šíma Ondřej 4. 68 
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Kategorie BENJAMIN pro žáky 6. a 7. ročníku i kategorie KADET pro žáky 8. a 9. ročníku 

vyplňovaly test obsahující 15 otázek v čase 40 minut. Každý soutěžící startoval s 60 body. Soutěžní 

otázky byly hodnoceny podle obtížnosti a za jejich vyplnění byly příslušné body přičteny nebo 

odečteny – lehké (+9, -3), střední (+12, -4) a těžké (+15, -5). Za nezodpovězení otázky se body 

nepřičítaly, ani nestrhávaly. Maximální počet bodů, který mohli soutěžící získat, byl 240. Úspěšným 

řešitelem byl každý žák s počtem 150 bodů a více. V kategorii BENJAMIN se souteže zúčastnilo 

10 žáků (6 šesťáků a 4 sedmáci), z nichž pouze dva byli úspěšnými řešiteli – v tabulce uvádíme pouze 

žáky, kteří dosáhli 100 a více bodů. V kategorii KADET se zapojilo 7 žáků (2 osmačky a 5 deváťáků), 

bohužel nikdo z nich nebyl úspěšným řešitelem, i když některým to uteklo o vlásek – v tabulce 

uvádíme pouze žáky, kteří dosáhli 50 a více bodů. 

 

Každý soutěžící dostal pochvalu od koordinátora soutěže a účastnický list s počtem získaných 

bodů. Ten bude založen v portfoliu žáka. Soutěžící na prvních třech místech byli odměněni diplomem 

a pěknými cenami. Všem zúčastněným děkujeme za jejich chuť soutěžit a přejeme mnoho úspěchů 

do dalších soutěží. 

Mgr. Jana Kocichová 

 

  

Kategorie BENJAMIN - 6. a 7. ročník ZŠ 

místo jméno žáka  třída počet bodů 

1.  Tenk Ondřej 7. 160 

2. Matula Martin 7. 156 

3. Bendová Natálie 6. 124 

4. Mariašová Kateřina 6. 120 

5. Zdražil Daniel 6. 119 

6. Habernal Tomáš 7. 116 

    Kategorie KADET - 8. a 9. ročník ZŠ 

místo jméno žáka  třída 
počet 
bodů 

1.  Stiler Ondřej 9. 144 

2. Honěk Jaroslav 9. 140 

3. Fialová Natálie 9. 96 

4. Hudcová Aneta 9. 76 

    



 

7 
 

 

 V pondělí 27. listopadu 2017 se žáci třetí třídy vydali se svou paní učitelkou Mgr. Janou 
Kocichovou na výlet do Ostravy. Cílem bylo divadelní představení Čertův švagr. 

 Společně s maminkou Monikou Kaandorp, která netradičně dělala dětem doprovod, jsme se 
všichni sešli brzy ráno na nádraží v Jistebníku, jelikož jsme cestovali opět vlakem. Děti byly opravdu 
natěšené, a tak všichni přišli na nádraží včas. V Ostravě jsme se trolejbusem přemístili k Nové radnici, 
kde si třeťáci prohlédli krásně nazdobený vánoční strom. Dále jsme pokračovali až k Městskému 
kulturnímu domu Ostravy pěšky. Prošli jsme přes vánočně nazdobený Kuří rynek s betlémem, 
Masarykovo náměstí s kluzištěm a trhy, přes Karolínu a kolem Tieta. Zmrzlí a příjemně utahaní jsme 
dorazili na představení tak akorát. Po krátkém občerstvení jsme se šli usadit na svá místa v hledišti a 
netrpělivě jsme čekali na začátek muzikálu Čertův švagr. Představení bylo krásné, rytmické a zábavné. 
Všem se moc líbilo a herci sklidili zasloužený poslech. Na závěr programu byly děti vyzvány, aby si šly 
s herci zatančit přímo na podium. Třeťáci už jsou velcí a neradi se předvádí, přesto se někteří s chutí 
přidali a zaskotačili si.  

 Na zpáteční cestě jsme si už jen koupili drobné občerstvení a dárečky pro rodiče a hurá na 
vlak. Z nádraží jsme šli rovnou na oběd, a pak domů nebo do družiny. 

 Celý výlet se všem moc líbil a už teď se těšíme na další představení, které na nás čeká před 
Velikonocemi a bude o tom, jak Čtyřlístek slaví tradiční Velikonoce.  

Mgr. Jana Kocichová 
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V pátek 10. listopadu se žáci třetí třídy učili trochu jinak. 

Jelikož se v českém jazyce bavili o Českém ráji a jeho významných místech a 

památkách, především Prachovských skalách, měli od paní učitelky slíbeno promítání filmu 

Jak dostat tatínka do polepšovny. Film se natáčel právě v Českém ráji, a tak žáci v průběhu 

prvních dvou vyučovacích hodin získali prostřednictvím skvělé české komedie povědomí o 

tom, jak to v této oblasti vypadá. 

Po velké přestávce se třeťáci se svou třídní paní učitelkou vydali na tradiční exkurzi na 

výlov rybníka Bezruč. Bylo velmi chladno a větrno, přesto bez deště, a tak se všichni pořádně 

zabalili do šál, rukavic a čepic a vyrazili na hráz. Ve srovnání s víkendem nebyla cesta plná 

stánků, bylo jich jen pár. I to však dětem stačilo k tomu, aby byly spokojené. Po prohlídce 

práce rybářů a prozkoumání ryb v kádích dostaly děti rozchod. Rázem se všichni rozutekli. 

Většina se postavila do fronty na cukrovou vatu, jiní si počkali na bramborové spirálky nebo 

langoše. Také stánky s hračkami nezůstaly pozadu. Někteří koupili hračku pro sebe, jiní 

koupili dáreček někomu z rodiny. 

Zmrzlí, ale spokojení se třeťáci vrátili do školy už jen na oběd.    

Mgr. Jana Kocichová 

Fotky na odkaze: 

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Vylov_Bezruce__3._trida_2017_2018 

 

V pátek 10. listopadu, se 1. třída zúčastnila výlovu rybníka Bezruč. I když nám byla 

pořádná zima, odnesli jsme si do školy spoustu zážitků. Děkujeme panu Šeděnkovi, který nám 

zprostředkoval ukázku čerstvě vylovených ryb a také z ukázkové kádě vylovil a předvedl 

zdejší vodní želvy, úhoře, štiku a jiné ryby. 

Mgr. Iva Součková 

 

  

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Vylov_Bezruce__3._trida_2017_2018
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V pondělí 13. listopadu se nejlepší školní piškvorkáři vydali na turnaj do Nového Jičína, 

kde se konalo oblastní kolo soutěže PišQworky. Pětičlenný tým ve složení Jaroslav Honěk 

(9. třída, kapitán družstva), Leontýna Fialová (9. třída), Aneta Hudcová (9. třída), Tereza Appelová 

(8. třída) a Tomáš Grygar (6. třída) svedl nelehký souboj. Při rozlosování do herních skupin na 

naše Jistebničáky bohužel vyšly dva týmy ze středních škol, které opravdu nebyly snadným 

soupeřem (v konečném výsledku se umístily na 3. a 4. místě). 

Turnaje se zúčastnilo 14 týmů, které byly rozlosovány do 4 herních skupin po 3 až 4 týmech. 

V první části hry se v herních skupinách odehrávaly zápasy každý tým s každým týmem. Turnaj 

probíhal tak, že si hráč jednoho týmu vybral hráče z druhého týmu a svedli proti sobě dva souboje. 

Maximální doba hry byla 15 minut. Při jejím překročení či nedostatečné herní ploše došlo k remíze a 

oba týmy dostaly po jednom bodu. Při výhře tým dostal 2 body, při prohře nulu. Každý hráč tedy 

v jednom duelu mohl dosáhnout maximálně 4 bodů. Kdyby vyhrál každý hráč týmu oba souboje, mohl 

tým získat s každým protitýmem 20 bodů. Po hodině a půl byla dohrána první část turnaje, kde 

vypadly týmy s nejnižšími počty bodů. Mezi tyto vypadnuté týmy bohužel patřili i naši Jistebničáci, 

kteří získali v prvním duelu 3 body a ve druhém 4 body. Umístili se tedy na 9. – 14. místě. Pro ostatní, 

většinou střední školy a gymnázia, probíhal turnaj formou vyřazovacího pavouka. Nejlepší tým 

turnaje, Matika mínus z Masarykova gymnázia v Příboře, postoupil do krajského kola v Ostravě. 

Všichni účastníci turnaje dostali za účast dárečky od sponzorů soutěže - sladkosti od 

společnosti Pedro, fixy, časopis pořadatele celé soutěže, tedy Masarykovy univerzity v Brně, a slevový 

poukaz na nákup batohu. 

Turnaj v neznámém prostředí se staršími dětmi byl pro všechny zúčastněné jistě velkou 

zkušeností do budoucna. Snad se stane motivací i pro další žáky naší školy. 

Všem členům týmu děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších 

soutěžích. 

Mgr. Jana Kocichová 
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To je název krajské soutěže, která proběhla 7. 11. 2017 v  Městském kulturním centru 

ve Fulneku. Místo konání bylo zvoleno právě ve Fulneku proto, že město bylo místem, kde 

působil Jan Ámos Komenský, který byl propagátorem myšlenky „Škola hrou“. Organizátorem 

soutěže je Policie ČR. 

Soutěže se zúčastnilo 15 družstev tvořených dětmi ze čtvrtých tříd základních škol 

Moravskoslezského kraje. Naší školu reprezentovali Natálie Zdražilová, Aisha Bauková, 

Ondřej  Štolfa a Ondřej Šíma.  
Principem soutěže je vědomostní kvíz, jehož náplň tvoří základní pravidla bezpečného 

chování z oblasti vlastní bezpečnosti, návykových látek, dopravní výchovy, majetkové a 

trestní činnosti. Soutěžícím byly po dobu 1 minuty promítány obrázky z této problematiky, 

jejich úkolem bylo zapamatovat si z nich co nejvíce informací a pak během další minuty 

odpovědět na určité otázky, jejichž odpovědi se týkaly zhlédnutých obrázků. Na tuto soutěž se 

žáci svědomitě připravovali v odpolední školní družině. Využívali kartičky s touto 

problematikou. 

Čas, který potřebovali organizátoři na vyhodnocení práce soutěžících a zjištění pořadí 

družstev, jsme využili velmi krásným programem, na kterém jsme se seznámili s dopravními 

prostředky policie, balistickými a ochrannými prostředky, prací kriminalistického technika a 

nejvíc se nám líbila ukázka výcviku služebních psů. Přesto jsme všichni pořád mysleli na to, 

jak soutěž dopadla a na jakém místě jsme se umístili. 

Vyhlášení se konalo od posledního družstva, každé i s vyučujícím bylo vyzváno 

dostavit se na podium, kde členové družstva i vyučující obdrželi upomínkové předměty a 

účastnický diplom. Byli jsme rádi, že jsme dlouho neslyšeli vyhlásit Jistebník, stalo se tak až 

po osmé a my jsme tedy skončili na velmi pěkném osmém místě. 

Soutěž byla opravdu moc pěkně připravena, a pokud bude i příští rok, určitě se jí zase 

rádi zúčastníme. 

Mgr. Naděžda Malaníková 
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 Letos tomu bylo už 300 let, co na svět přišla jedna z nejvýznamnějších evropských 

panovnic. Jediná žena na českém trůně. Tchýně Evropy. Zakladatelka povinné školní 

docházky v českých zemích. Všichni už určitě víte, že řeč není o nikom jiném než o Marii 

Terezii.  Na naší škole jsme se rozhodli, že na tuto panovnici zavzpomínáme formou 

dějepisné soutěže. 

 Během měsíce října se všechny ročníky druhého stupně usilovně připravovaly, 

studovaly, sbíraly materiály a oprašovaly zapomenuté informace o této významné postavě 

našich dějin. Soutěž byla rozdělena do dvou kol. První kola proběhla poslední týden v říjnu 

v každé třídě druhého stupně samostatně formou soutěžní hry „Chcete být milionářem“. Dva 

nejbystřejší z každé třídy pak postoupili do školního kola. Vítězové třídních kol byli: Natálie 

Bendová a Filip Stiler z 6. třídy, Matěj Štěpánek a Matyáš Klepek ze 7. třídy, Josef Kovalčík 

a Nikolas Klein z 8. třídy, Radovan Marek a Michael Mališ z 9. třídy. Těchto sedm mladých 

mužů a jedna slečna se utkali v závěrečném klání 31. října. Za mohutné podpory svých 

spolužáků úspěšně zdolávali záludné otázky skrývající se pod 28 políčky AZ kvízu. Boj byl 

dramatický až do úplného konce. Vítěz však může být jen jeden, v tomto případě dva a byli 

jimi žáci 9. ročníku Radovan Marek a Michael Mališ. Kromě potlesku a uznání svých 

spolužáků na všechny postupující čekaly odměny ve formě čokoládových dobrot a na vítěze 

ještě desková hra AZ kvíz – dějepis a zeměpis. 

 Všem účastníkům moc gratulujeme! 

 Bc. Markéta Kucserová 

Autor: Josef Kovalčík 
Autor: Aneta Hudcová 
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  popis probíhal bez předchozí přípravy 
 žáci měli na práci pouze 25 minut 
 texty jsou opraveny pouze pravopisně 

PES - Linda Krupová 

Já popisuji psa. Je velký a hlavu má hnědou. Hlava je malá, uši má šišaté, a taky někdy 

rovné. Oči má malé a kulaté. Nos je malý a kulatý. Tělo je svalnaté a chlupaté. Nohy 

má tenké a trošku i dlouhé. Ocas je tenký a chlupatý. Žije doma. Je masožravec, takže 

má rád maso. Pohybuje se na čtyřech. Mám ho ráda, protože je kamarádský a 

roztomilý a milý. A hraje si se mnou. 

TULEŇ - Petr Kraus 

Rád chodím do zoo, protože tam žije moje nejoblíbenější zvíře, tuleň. Tuleň je velký 

jako mrož. Tuleň má šedou barvu. Hlavu má jako mrož. Uši nemá, ale přesto slyší. Má 

dvě oči. Má černý nos. Tuleň nemá nohy, ale ploutve. Ocas nemá. Žije v oceánu. Živí 

se rybami. Mám ho rád, protože mám rád moře a vodu. 

HAD - Tereza Razimová 

Popisuju zvíře, které mám nejraději. To zvíře je had. Had může být velký nejméně 5 

cm. Barvu má nejčastěji hnědou, černou, šedou nebo zelenou. Had má hlavu kulatou 

nebo šišatou. Má většinou hnědé nebo zelené oči. Nosní dírky má malé a má je nad 

tlamou. Had si většinu věcí ohmatává svým rozeklaným jazykem, aby se ujistil, že je 

to bezpečné. Had má tělo hubené a dlouhé, ale po potravě ztloustne asi o 1 cm. Had 

má ocas propojený s tělem. Had žije v lese, na poušti, ve vodě, nebo ho můžeme 

chovat v teráriu. Had se většinou živí masem a jinak se může živit čímkoli. Had se 

plazí a může i skákat ze stromu na strom. Proto je to moje nejoblíbenější zvíře. 

ŽRALOK – Eliška Šindelová 

Já popisuji žraloka bílého. Je obrovský. Hlavu má připojenou k tělu, uši nemá, nos 

nemá, dýchá plícemi. Tělo má modrošedé a břicho má bílé. Nohy nemá, ale má 

ploutve. Ocas vypadá jako široká ploutev. Žije v moři a živí se masem a krví. Plave 

v moři. Dost plave v Americe. To zvíře mám ráda, protože mě zajímá podmořský svět. 

VEVERKA – Klaudie Štellnerová 

Když chodím na procházku do lesa, na stromech běhají veverky. Veverka je přibližně 

velká jako kočka. Barvu má zrzavou, ale břicho má bílé. Její uši vypadají jako 

trojúhelníky, které jsou zakončeny štětinami. Oči má černé, malinké a lesklé. Také má 

malinkatý čumáček. Nohy má přizpůsobené tak, ať může lézt na stromy. Ocas má 

mohutný a dokonce je větší než sama veverka. Veverka žije v lese na stromech, ale 

často pobíhá i po zemi. Oblíbenou potravou veverky jsou bukvice, žaludy, kaštany a 
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ořechy. Veverka se pohybuje velmi rychle, někdy skáče, někdy běží. Na tomto zvířeti 

se mi nejvíce líbí jeho barva. 

ZAJÍC – Vojtěch Vykydal 

Rád chodím do lesa, protože tam žije zajíc. Vešel by se do dvou dlaní. Má velké uši a 

malé oči. Je roztomilý a rychlý. Živí se trávou a senem. Žije v noře a bojí se lišek. Má 

malý a kulatý ocas. Může být černý i hnědý. A má dobrý sluch a čich. Když je 

nablízku člověk, tak hned uteče. Je to moje oblíbené zvíře, protože má velké uši. 

MORČE – Magdaléna Gorbová 

Morče je větší než myš. Může mít různé barvy. Má malou hlavu. Uši má malé. Oči má 

malé a černé. Nos má malinkatý. Tělo může mít tlusté i hubené. Nohy má malé, na 

předních tlapkách má čtyři prsty, na zadních má tři prsty. Morče nemá žádný ocas. 

Morče žije doma. Morčata jsou býložravci a jí mrkev, salát, jablka, jahody, rajčata. 

Pohybuje se podle toho, jak je velké. Morče mám ráda, protože je hezké a taky moc 

roztomilé. 

PES Alfík – Vilém Kaandorp 

Alf je přibližně velký jako poník. Má bílou barvu. Nos má černý. Oči má černé. Uši 

má rozpuštěné. Váží kolem 50 – 60 kg. Zadní tlapy má úzké až mu jdou vidět kosti. 

Přední tlapy má normální. A ocas má jako drát. Žije u nás doma. A pohybuje se na 

zahradě. Mám ho rád, protože se mi líbí. 

Mgr. Jana Kocichová 
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Už se chýlí další rok, 

zbývá jenom malý krok, 

dáme talíř na náš práh, 

bude plný, žádný strach! 

Čertům zvonky znějí tmou, 

Mikuláš jde s nadílkou. 
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5. prosince se to v druhé třídě hemžilo samými čertíky, čerty i čerticemi. Čertíci po 
celý den plnili různé úkoly, některé z nich byly přímo zapeklité. Se vším si ale statečně 
poradili. Zkusili si postavit z polínek ohniště, naučili se čertovské písničky a jednoho čerta si 
vyrobili.  

Čertí třídu navštívil také Mikuláš se svými pomocníky. Čertíci mu pěkně zazpívali, a 
protože v této třídě žádné zlobivce nenašel, rozdal dětem lízátka a odešel s prázdnou.  

Děkuji všem rodičům za pomoc při výrobě pěkných a nápaditých čertích kostýmů. 
Mgr. Karolina Gavendová 
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Žáci 4. a 5. třídy tvořili a sami posuďte, zda se nepodobají až příliš svému dílku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Smolanová 
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To byla první republika 

 V roce 2018 čekají naši republiku velkolepé oslavy. Bude to přesně 100 let, co na 

Václavském náměstí na koně pověsili státní vlajku se slovy: „Ať žije republika!“ Před sto lety 

pánové Masaryk, Beneš, Kramář, Švehla a spousta dalších vybojovali velkou bitvu a získali 

pro sebe i další generace novou republiku. A tak v duchu oslav první republiky se rozhodli 

organizátoři dějepisné olympiády přichystat 47. ročník s názvem „ To byla první republika“. 

 Ač období první republiky zahrnovalo dobu jen dvaceti let, je to doba naplněná 

velkým množstvím událostí, zajímavostí, činností běžného života, módou, hudbou, divadlem 

a spoustou dalších. Proto jsme se na olympiádu poctivě připravovali už od konce září a 

každý čtvrtek odpoledne jsme se scházeli a o době dvacátých a třicátých let jsme si povídali. 

Účastníci letošního ročníku byli celkem tři. Dvě slečny z devátého ročníku Aneta Hudcová, 

Leontýna Fialová a mladý muž z osmého ročníku Josef Kovalčík. Oficiální kolo se konalo  

21. listopadu. Všichni vynaložili nesmírné úsilí, ale první může být jen jeden, pro tento případ 

jedna, a to Aneta Hudcová. 

Se svými 57 body se zařadila 

mezi jedny z nejúspěšnějších 

řešitelů z celého okresu. 

Postupuje dál do okresního 

kola, které se uskuteční 17. 

ledna 2018. Anetce budeme 

držet palce, aby byla stejně 

úspěšná jako ve školním kole. 

Moc děkujeme všem 

zúčastněným za velkou práci 

a úsilí, které přípravě 

věnovali, a těšíme se na 

budoucí oslavy.   

Bc. Markéta Kucserová 
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 Název nám napovídá, že se tato soutěž  14. 12. uskutečnila v Kopřivnici a že se týkala skoku 

do výšky. Soutěže se zúčastnilo 135 závodníků, kteří byli rozděleni podle věku do několika kategorií 

od nejmladších žáků až po dorostence.  

 Naši školu reprezentovali tito žáci: Ondřej Štolfa, Jiří Válka, Martin Kraus, Adéla Matějová, 

Vojtěch Stiler, Ondřej Stiler, Natálie Fialová a Lukáš Chytil. Někteří z nich takovou soutěž absolvovali 

poprvé a někteří už jsou zkušenými závodníky.  

 Všichni skákali s chutí a dosahovali výkonů jako ve škole nebo i lepších. Nejlépe si vedl Ondřej 

Stiler, skočil 145 cm a umístil se ve své kategorii na 7. místě. Všichni jsme odjížděli plni nových zážitků 

a s chutí pokračovat ve sportování a přípravě na další nejen atletické závody. 

                                                                                                                                                Mgr. N. Malaníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

…a  nastal ten posvátný čas, čas adventní… 

K němu neodmyslitelně patří rozsvícení obecního vánočního stromu a vánoční jarmark.  

Stalo se již tradicí, že si děti mohou zde v dílničkách vytvořit vánoční ozdoby, které si pro ně 

připravily paní učitelky ze základní školy. 

 Pro dospělé byl připraven punč či horká medovina. A pro všechny zúčastněné velké množství 

prodejních stánků s různým zbožím – perníčky, vánoční svícny nebo věnce… 

        Mgr. Eva Smolanová 
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Je všeobecně známo, že 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše, chodí slavná trojice ve 

složení Mikuláš, anděl a čert dům od domu a obdarovává hodné děti sladkostmi a dobrotami, a ty 

zlobivé uhlím, bramborami, případně je čert brává rovnou do pekla.  

Naše škola nebyla z této tradice vyjmuta a navštívili nás ne tři, ale rovnou šest. Jeden Mikuláš, 

dva andělé a tři čerti. Letos se role poslů Vánoc ujali žáci z deváté třídy: Jarda Honěk jako Mikuláš, 

Adéla Vrbiničková a Leontýna Fialová jako andělé, Aneta Hudcová, Natálie Fialová a Tomáš Fiala jako 

čerti. Andělé byli krásní, čerti naháněli strach a Mikuláš pro každého našel vlídného slova.  

Naše svatopekelná skupinka nejprve zamířila do mateřské školy. Malé děti měly z čertů 

opravdu nahnáno, a tak se čerti drželi zpátky. Mikuláš všechny řádně proklepnul (podle nápověd na 

lístečcích), až se děti divily, co vše se na ně v nebi a pekle ví. 

Ve škole navštívili všechny třídy, více či méně plné zlobivců, které čerti na ramenou odnášeli 

do pekla, a také andílků, kteří dostali odměnu. Nemusíte se bát, v pekle nikdo nezůstal a všichni se 

vrátili zpět do svých lavic, což bylo moc dobře, jinak by přišli o mikulášské balíčky, které si pro ně 

připravily paní kuchařky. 

       

Bc. Markéta Kucserová a Mgr. Lenka Kurečková 
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V úterý 12. prosince se sedmá třída spolu se svou třídní učitelkou rozhodla, že si užije trochu 

vánoční atmosféry a navštíví vánoční trhy v Ostravě na Masarykově náměstí.  

Odjeli společně vlakem ve 13 hodin z Jistebníku. Dojeli na nádraží do Ostravy – Svinov a 

tramvají putovali do centra Ostravy. Při procházce centrem Ostravy se zastavili u památníku, kde 

stála největší židovská synagoga v Ostravě.  

Vychutnali jsme si všemi smysly předvánoční atmosféru, kterou trhy nabízejí, ať už ve formě 

pečených kaštanů, nealkoholického punče, nebo třeba pštrosích klobás. Na samotný závěr jsme si 

společně pořídili zelené jmelí, které jsme pověsili do třídy a nahlédli do budoucnosti, kterou nám 

poodhalilo odlité olovo. Plni dobrot a dojmů jsme se vypravili zpět tramvají na Svinov a odjeli domů. 

        Bc. Markéta Kucserová 
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 Pomalu se stává tradicí, že žáci naší základní školy připraví pro své spolužáky, učitele, bývalé i 

současné, a další hosty vánoční besídku. Letos se konal už třetí ročník.  

 Kromě tanečků a písniček, které se objevují každoročně. Měli jsme letos i žhavou novinku – 

divadelní vystoupení, a to devátého ročníku. I přes velký stud, dokázali naši nejstarší sehrát úžasnou 

pohádku: Jak se vánočka nechala pojistit proti připálení. A pobavili a překvapili všechny.   

 I ostatní vystoupení byla velice povedená.  Žáci šesté třídy složili vlastní vánoční báseň, 

sedmáci s osmáky pak zazpívali píseň Johna Lennona So this is Christmas. 

 Také naši nejmenší podávali skvělé výkony. První, čtvrtá a pátá třída si připravila pásmo 

písniček, tanců a mluveného slova, jak jinak než o Vánocích. Nezapomenutelný byl živý klip k písni 

Veselé Vánoce, který ztvárnili žáci druhé třídy.  A souboj Ježíška, dědy Mráze a Santa Clause nám 

přednesli naši třeťáci.  

 Celkovou atmosféru ještě dotvořila vystoupení základní umělecké školy a tanečního kroužku. 

 Nesmíme zapomenout na Adélu Matějovou a Mahira Durmuse, kteří  celou besídku naprosto 

profesionálně moderovali. 

 Doufáme, že i příští ročník nás stejně příjemně navnadí vánoční náladou. 

Mgr. Lenka Kurečková 
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Svatava Dreslerová  
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Leden 

 pololetní vysvědčení!!! 

Únor 

 pololetní prázdniny 

 jarní prázdniny 

 lyžařský výcvikový kurz 
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