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Stromy smekly klobouky, 

žlutě prší na louky, 

v moři spadaného listí, 

čvachtám se jak v brouzdališti. 

Foukej, foukej 

Foukej, foukej, větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě, 

budou sladké obě dvě. 

 

Nastal podzim, vítr fouká, 

nažloutlou má barvu louka, 

listí pestrou barvou hýří, 

vlaštovičky na jih míří. 

Kaštan 

Shoď mi kaštan, kaštane, 

vždyť se ti nic nestane, 

když mi jeden kaštan shodíš, 

jenom trochu hlavou hodíš. 

 

 

http://www.skolka-pripravy.cz/basnicky-na-cely-rok/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.skolka-pripravy.cz%2Fbasnicky-na-cely-rok%2F
http://www.skolka-pripravy.cz/basnicky-na-cely-rok/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.skolka-pripravy.cz%2Fbasnicky-na-cely-rok%2F
http://www.skolka-pripravy.cz/basnicky-na-cely-rok/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.skolka-pripravy.cz%2Fbasnicky-na-cely-rok%2F
http://www.skolka-pripravy.cz/basnicky-na-cely-rok/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.skolka-pripravy.cz%2Fbasnicky-na-cely-rok%2F
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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. 
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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 

  

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/
http://zsjistebnik.cz/index.php?hlmenu=6&pomenu=24%20
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 V pátek 29. září se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku exkurze do jedné z částí muzea 

Těšínska  Archeoparku Chotěbuz. Archeopark se nachází v Chotěbuzi-Podoboře, 5 km 

od Českého Těšína a je 12. pobočkou Muzea Těšínska. Areál byl zbudován 

jako replika původního slovanského opevněného hradiště datovaného do poloviny 8. až 

11. století. Archeopark stojí na místě, kde před řadou století žili naši předkové, a dnes 

patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám v celé České republice.   

 Po osmé hodině ráno jsme dorazili vlakem na nádraží v Chotěbuzi. Po krátké 

procházce kolem fascinujícího Rybího domu jsme dorazili na místo samotného 

slovanského hradiště. U recepce se nás ujala paní průvodkyně, pod jejíž taktovkou se 

odehrávala celá naše exkurze. Naše prohlídka byla tvořena převážně teoretickým 

výkladem a prohlídkou venkovních expozic objektu.  Samotný areál je tvořen akropolí 

obklopenou palisádou, halovou stavbou, třemi obytnými objekty a vstupní branou s věží 

a mostem. Během hodiny a půl bylo našim dětem osvětleno, popřípadě těm starším 

připomenuto, jak naši slovanští předkové žili, oblékali se, co jedli, jak se třeba bavili.  

 V další části programu si děti mohly vyzkoušet, zda by jako slovanští lovci uspěli 

ve střelbě z luku. Soudě podle toho, jak jim to šlo, by jejich hradiště hlady netrpělo. Také 

při výrobě mouky na žernovu si vedly velmi obstojně. Mohly si vyzkoušet do voskové 

destičky malým rydlem napsat hlaholicí své jméno. Na vlastní kůži si vyzkoušely, co 

obnáší být skutečným archeologem, když z písku ometávaly repliky kostí.  

 Závěrečnou část programu 

děti strávily prohlídkou 

skutečných artefaktů, které byly 

v místě hradiště nalezeny při 

archeologickém výzkumu, jež jsou 

umístěny v interiéru muzea. 

V budoucnu se budeme těšit na 

další návštěvu a budeme doufat, 

že bude více zaměřena na 

praktickou část a méně na tu 

teoretickou. 

Bc. Markéta Kucserová 

Další  fotografie: 

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

  

http://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/severni-morava-a-slezsko/tesinske-slezsko/cesky-tesin.aspx
https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/
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 V pátek 15. září se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi, Březinky a Krakova. Celému 

zájezdu předcházelo půlroční plánování a zařizování organizačních záležitostí s cestovní kanceláří. Několik žáků 

bohužel bezprostředně před konáním zájezdu zjistilo, že nemá žádný cestovní doklad, proto se nemohli akce 

zúčastnit a autobus musel být doplněn o další zájemce z obce. 

 Brzy ráno vyrazili žáci v doprovodu zákonných zástupců, starších sourozenců či učitelek od Oázy směr 

Polsko. Všichni dorazili na čas, jen autobus nás v Jistebníku trochu hledal, naštěstí nás našel. J 

 Cesta proběhla hladce, a tak jsme po osmé hodině ranní dorazili do Osvětimi. Zde si nás průvodkyně 

rozdělily na dvě skupiny a po průchodu kontrolními scannery jsme dostali krabičky a sluchátka a absolvovali 

jsme komentovanou exkurzi celým areálem Auschwitz.  Prohlédli jsme si prostory některých bloků, kde se dnes 

nachází muzejní prostory – místnosti plné vlasů, bot, kartáčů, oblečení apod. V jiných blocích jsme na zdech 

viděli fotky vězňů, které byly pořízeny při příjezdu prvních transportů, autentické fotky dění v koncentračním 

táboře, které byly pořízené tajně jedním z vězňů a mnoho dalšího. Mimo jiné i vězeňské cely a plac, kde byli 

vězni popravováni. Pro některé účastníky zájezdu byla návštěva areálu neskutečně silným a emotivním zážitkem, 

u některých se objevily i slzy, ale není divu. Hrůzy, které se zde děly, si málokdo umí představit. Průvodkyně 

nám je však svým vyprávěním přiblížily tak, že všem lezl mráz po zádech. První část prohlídky jsme ukončili u 

krematoria. Nedaleko odtud jsme odevzdali sluchátka a odešli k autobusu, který nás převezl do Březinky 

(Birkenau). 

 V Birkenau jsme se opět setkali s našimi průvodkyněmi. Zde jsme si prošli dřevěné baráky, které byly 

určeny mužům. Prohlédli jsme si také záchody, z nichž šla hrůza i teď, když už je nikdo nepoužívá. Poslední 

částí v rámci komentované prohlídky byla věž ve vstupní části areálu, z níž byl hrůzostrašný pohled na celý 

obrovský komplex „budov“ v Birkenau. Rozloučili jsme se s průvodkyněmi, a abychom žáky o nic neochudili, 

v rychlosti jsme prošli zbytkem areálu. Prošli jsme rampou, na níž byli vězni vykládáni z vlaku, a došli jsme až 

ke krematoriím, na jejichž místě dnes stojí obrovský památník. Při návratu k autobusu jsme nakoukli do zděných 

budov v druhé části areálu Birkenau. Ty byly určeny pro ženy a děti. Ani tento areál nenechal nikoho chladným. 

Všichni si dobře uvědomovali, že dnes už zničené budovy, po nichž z většiny zůstaly jen komíny, vytyčují 

neskutečně obrovskou plochu vyhlazovacího koncentračního tábora. 

 Po více než hodině jízdy jsme dorazili do Krakova. Někteří se vydali s delegátem cestovní kanceláře na 

prohlídku města, jiní si prošli město letem světem sami a raději zamířili do některé ze zdejších restaurací na 

oběd. Každopádně jsme všichni navštívili  místní ikonu, draka chrlícího oheň, prošli jsme se hradním 

komplexem Wawel a  zamířili na zdejší malebné náměstí. Po čtvrté hodině odpoledne jsme opět nasedli do 

autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů. 

 Přestože počasí bylo spíše chladné a velice větrné, zájezd se určitě povedl. Ve všech zůstal silný zážitek 

z hrůzné části historie odehrávající se v Osvětimi a zároveň příjemný dojem z Krakova. Rádi bychom poděkovali 

Obecnímu úřadu v Jistebníku za uhrazení 

zájezdu všem zúčastněným. 

Fotky naleznete na následujícím odkazu: 

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

im_a_Krakov_-

_8.%2C_9._trida_2017_2018/# 

Mgr. Jana Kocichová 

 

  

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Osvetim_a_Krakov_-_8.%2C_9._trida_2017_2018/
https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Osvetim_a_Krakov_-_8.%2C_9._trida_2017_2018/
https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Osvetim_a_Krakov_-_8.%2C_9._trida_2017_2018/
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Teplý říjen - studený listopad. 

Teplý říjen - studený únor. 

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, 

tedy jesť k doufání pěkné vinobraní. 

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Září víno vaří, říjen víno pijem. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle 

pěkné a jasné dny potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, 

není daleko do sněhu. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně 

studený. 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik 

dnů bude i v zimě pršeti. 

V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Studený říjen - zelený leden. 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený 

leden. 

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. 

Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati 

bude, tak stálá bude zima. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí 

zimě sníh padati má. 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a 

dlouhá zima. 

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a 

množství sněhu býti. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá 

zima. 

Říjen a březen rovné jsou ve všem. 
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 Sedmičlenný tým žáků ze 4. a 5. třídy se zúčastnil 13. 9. 2017 soutěže v ZOO Ostrava. 

Ve třech dnech tam soutěžilo 63 týmů z celého Moravskoslezského kraje. 

 Soutěžící plnili na trase úkoly a měli i připravené 3 stanoviště se zaměřením na paměť, 

poznávačku a kvíz. Po soutěži si děti ZOO mohly projít a podívat se na zvířata v areálu. 

 Naše skupina skončila na 14. místě. Jejím kapitánem byla Adélka Matějová a členové 

Matěj Hőpp, Vojta Stiler, Ondřej Šíma, Ondřej Štolfa, Aisha Bauková a Sára Šeděnková. 

 Všichni se svědomitě připravovali nejen doma, ale také ve škole po vyučování. 

Všem blahopřejeme!! 

A postřehy zúčastněných? 

 bylo tam perfektně 
 některé úkoly jsme vůbec nevěděli 
 líbila se mi zvířata, hlavně slůně 
 pořád jsme utíkali a tak jsme předběhli i 2 týmy 

Mgr. Eva Smolanová 
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 3. třída 

 V úterý 10. října 2017 přijeli do naší školy pracovníci preventivního centra Renarkon 

se svými edukativními programy pro děti. 

 Třeťáci absolvovali v průběhu první a druhé vyučovací hodiny první blok 

preventivního programu „Buď OK“, který byl zaměřený na komunikační dovednosti, řešení 

konfliktních situací a dosažení kompromisu. Formou modelových situací se žáci společně 

snažili přijít na pravidla slušného chování v situacích, v nichž se denně nacházejí ve škole i 

mimo ni. V podstatě celé dvě hodiny žáci hráli „divadlo“ a společně s lektorem si o daných 

situacích povídali.  

 Tento první blok byl hrazen prostřednictvím SRPŠ. Další dva navazující bloky, které 

se uskuteční ve druhém pololetí, si budou žáci platit sami. 

Mgr. Jana Kocichová 
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 V pátek 6. října 2017 po první vyučovací hodině vyrazili třeťáci s paní učitelkou 

Mgr. Janou Kocichovou na návštěvu obecní knihovny. Jako každý rok je i letos s radostí 

uvítala paní knihovnice Jana Majerová, která měla společně se svou dcerou pro děti 

připravený krátký program.  

 Již tradičně si děti hned po vstupu do knihovny zopakovaly, jak se mají správně 

chovat v knihovně, jak se s knihami zachází a jak se zařazují knihy do polic. Podívali se také 

na to, kdo z nich patřil v posledním roce mezi nejaktivnější čtenáře do patnácti let (a že jich 

bylo dost ). Potom se všichni žáci tiše usadili na židle a s napětím očekávali, co přijde. Paní 

Majerová si s dětmi povídala o Praze, především o Karlově mostě, a poté jim přečetla 

napínavou pověst, která se odehrávala právě v blízkosti Karlova mostu. Dětem se ukázka moc 

líbila, zejména proto, že byla trochu strašidelná. Následovalo představení dalších knih, které 

by se žákům mohly líbit, a už se všichni mohli vrhnout na vybírání knih k domácí četbě. Ti, 

kteří si v knihovně nechtěli nic půjčit, nebo byli s půjčováním hotoví dříve, si mohli ve 

vedlejší místnosti vybarvit omalovánku, či vyluštit nějakou křížovku. Mnoho dětí 

si v knihovně našlo místo a s nedočkavostí se pustilo do četby své knihy.  Nakonec jsme 

si všichni dali malou svačinku, která pro nás byla připravena, poděkovali jsme, rozloučili 

se a vydali jsme se na zpáteční cestu do školy.  

 Sluníčko nám krásně svítilo na cestu, a tak jsme do školy došli včas právě na oběd. 

Fotky: https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Obecni_knihovna_-_3._trida_2017_2018 

Mgr. Jana Kocichová 

 

  

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Obecni_knihovna_-_3._trida_2017_2018
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 Ve středu 11. 10. 2017 psali žáci 8. a 9. ročníku Přírodovědného klokana – soutěž 

o všeobecné znalosti přírody. Test obsahoval ve 24 otázkách témata z matematiky, chemie, zeměpisu 

a přírodopisu, děti na něj měly 40 minut a k dispozici vstupních 24 bodů. Otázky byly podle obtížnosti 

ohodnoceny 3, 4 a 5 body, za každou špatnou odpověď se odečítal 1 bod. Nejvyšší možné bodové 

hodnocení bylo 120 bodů. A jak si vedli naši žáci? 

 

1. místo: Josef Kovalčík (78 bodů) 

2. místo: Michael Mališ (61 bodů) 

3. místo: Lukáš Chytil (59 bodů) 

4. místo: Eliška Štandlová (55 bodů) 

5. místo: Štěpán Kříbek (51 bodů) 

6. místo: Jaroslav Honěk (49 bodů) 

7. místo: Martina Zdražilová (48 bodů) 

8. místo: Radovan Marek (44 bodů) 

9. místo: Vojtěch Rada (43 bodů) 

10. místo: Adéla Vrbinčíková (40 bodů) 

 

V pořadích na dalších místech již byly malé nebo nebyly žádné bodové rozdíly. 

Všichni soutěžící se hodně snažili, poctivě počítali – těm, kterým se dařilo, patří gratulace a všem 

ostatním veliká pochvala za snahu.  ☺ 

 

Mgr. Stanislava Vorlická 
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Žáci naší školy se letos již podruhé zúčastnili matematické soutěže s názvem Logická 

olympiáda. Ta 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.  

Žáci prvního stupně soutěžili v kategorii A pro žáky 2. – 5. třídy, žáci druhého stupně pak 

v kategorii B pro žáky 2. stupně a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Jelikož se do soutěže 

musí přihlásit každý žák sám pomocí vlastního e-mailu, nebyla účast zrovna valná. Z prvního stupně 

se soutěže zúčastnili čtyři žáci a z druhého stupně pouze dva, přestože jich bylo přihlášených třináct. 

Jedna z možností, proč žáci test nevyplnili, je ta, že na něj doma zapomněli. 

V obrovské konkurenci  řešitelů z celé České republiky naši žáci nedopadli zrovna špatně. 

Výsledky uvádí následující tabulky. 
 

Kategorie A (2. – 5. třída) 

Celkem se v kategorii  zapojilo 14483 řešitelů, z toho v našem kraji 1504. 

Pořadí 

(škola) 

Pořadí 

(kraj) 

Pořadí 

(ČR) 
Jméno soutěžícího Třída 

1. 250. – 263. 2441. – 2539. Razimová Tereza III. 

2. 516. – 538. 4986. – 5170. Bauková Aisha IV. 

3. 1019. – 1046. 9835. – 10051. Kučera Dominik V. 

- Kučera Vít III. 

 

Kategorie B (6. – 9. třída) 

Celkem se v kategorii zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 2599 

Pořadí 

(škola) 

Pořadí 

(kraj) 

Pořadí 

(ČR) 
Jméno soutěžícího 

Tříd

a 

1. 1131. – 1192. 9047. – 9532. Hudcová Aneta IX. 

- Hudcová Linda VI. 
 

Všem zúčastněným žákům byly uděleny pochvaly za účast v soutěži a reprezentaci školy a 

předány pěkné odměny. Za jejich krásná umístění jim gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do 

dalších soutěží.  

Mgr. Jana Kocichová 
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V úterý 10. 10. 2017 se konal sběr papíru a lepenkových obalů. Nasbírali jsme 

4826 kg. 

Papír odvážíme do sběrných dvorů ve Sviadnově, které ve sběru organizují soutěž. 

Loni jsme skončili na krásném 2. místě a jako odměnu jsme obdrželi 2000 Kč. 

 

 Letošními nejlepšími sběrači byli: 

1. místo – sourozenci Fialovi – 9. třída, 428 kg 

2. místo  - Roman  Kučera – 2. třída, 216 kg 

3. místo  - David Vitoch – 6. třída, 197 kg 

Chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří věnovali starý papír škole. Jsou to 

manželé Vavračovi, Novákovi a Lövyovi. Peníze za sběr od těchto spoluobčanů i za výhru 

budou použity na nákup výtvarných potřeb pro naše žáky. 

                                                                                                              Mgr. N. Malaníková 

  



 

17 
 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ 
PODZIMNÍ MALOVÁNÍ 
žáci 1. stupně žáci 2. stupně 
1. místo – Barbora Konečná, 4. tř. (kategorie nebyla obsazena) 
2. místo – Ema Gavendová, 1. tř.  
3. místo – Štěpánka Pavlíková, 4. tř.  
 

PODZIMNÍ DEKORACE 
žáci 1. stupně žáci 2. stupně 
1. místo – Aisha Bauková, 4. tř. 1. místo – Alexandra Tylečková, 8. tř.  
                   Viktor Bauko, 1. tř. (více žáků se v kategorii nezúčastnilo) 
2. místo – Lenka Laštíková, 3. tř.  
3. místo – Barbora Šidíková, 5. tř.  
4. místo – Štěpánka Pavlíková, 4. tř. 
                   Antonín Pavlík, 1. tř. 
5. místo – Aisha Bauková, 4. tř. 
6. místo – Barbora Konečná, 4. tř. 
7. místo – Pavel Bužek, 1. tř. 
8. místo – Eliška Šindelová, 3. tř. 
9. místo – Štěpánka Pavlíková, 4. tř. 
10. místo – Veronika Richtárová, 3. tř.  
 

 
PODZIMNÍ FOTOGRAFIE  
1. místo – Lenka Laštíková, 3. tř.  
2. místo – Eliška Štandlová, 8. tř.  
3. místo – Ondřej Tenk, 7. tř. 
4. místo – Klaudie Štellnerová, 3. tř.  
5. místo – David Vitoch, 6. tř.  
 

 
 
 

Všem žákům, kteří se umístili na předních místech, gratulujeme. Také v letošní 
soutěži byly velmi zajímavé a nápadité práce, za které všichni žáci obdrželi odměnu. 

 
Svatava Dreslerová 
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 V pondělí 23. října ve čtyři hodiny odpoledne se na naší 

škole uskutečnil turnaj v piškvorkách pro žáky druhého stupně. 

Koordinátorky soutěže, Mgr. Jana Kocichová a Bc. Markéta 

Kucserová, připravily pro děti malé občerstvení (čaj a oplatek) a 

s napětím očekávaly, zda se žáci odpolední akce vůbec zúčastní. A 

byly mile překvapeny.  

Celkem dorazilo 16 žáků - ze šesté třídy Linda Hudcová, 

Patrik Čechovský, Daniel Zdražil, David Vitoch a Tomáš Grygar, ze sedmé třídy Matyáš Klepek 

a Tomáš Habernal, z osmé třídy Josef Kovalčík, Mikuláš Švihora, Nikolas Klein, Martina 

Zdražilová a Tereza Appelová a z deváté třídy Aneta Hudcová, Leontýna Fialová, Natálie 

Fialová a Jaroslav Honěk.  

Hrálo se v poli 15x15 čtverců vždy na 5 koleček či křížků v řadě a turnaj probíhal 

formou každý s každým. Odehráno bylo poměrně rychle – za hodinu jsme měli hotovo 

a mohli jsme soutěž vyhodnotit. První příčky byly poměrně vyrovnané, přesto jsou postupová 

místa jasná. 

místo jméno třída počet bodů 

1. místo Hudcová Aneta IX. 12 

2. místo Honěk Jaroslav IX. 11 

3. místo 

Fialová Leontýna IX. 10 

Appelová Tereza VIII. 10 

Grygar Tomáš VI. 10 

4. místo 
Hudcová Linda VI. 9 

Klein Nikolas VIII. 9 
 

Ti nejlepší nyní utvoří pětičlenné družstvo a své štěstí zkusí v oblastní soutěži 

v PišQworkách 13. listopadu v Novém Jičíně. Další dva budou jako náhradníci. Držte jim 

palce a přejte mnoho štěstí, třeba se probojují až do velkého finále do Prahy  

Na závěr je potřeba říct, že jsme si užili fajn odpoledne plné soutěžení, ale 

i spolupráce. Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se jim akce líbila a budou se těšit 

na další podobné odpoledne. 

Fotky na: https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Turnaj_v_pisQworkach_-

_2._stupen_2017_2018 

Mgr. Jana Kocichová  

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Turnaj_v_pisQworkach_-_2._stupen_2017_2018
https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Turnaj_v_pisQworkach_-_2._stupen_2017_2018
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V úterý 17. října se žáci třetí třídy v doprovodu své třídní paní učitelky Mgr. Jany Kocichové a paní učitelky 

Mgr. Naděždy Malaníkové vypravili do Světa techniky na výukový program. Poprvé ve svém životě se tito malí žáčci jako 

třída vydali na výlet vlakem a tramvají. Všichni se moc těšili, protože někteří vlakem ani tramvají ještě nikdy nejeli.  

Sraz byl ve tři čtvrtě na sedm ráno na nádraží v Jistebníku, kde už třeťáky čekaly paní učitelky s koupenými 

jízdenkami. Protože jsme jeli v době, kdy jedou lidé do práce a žáci a studenti do škol, většina z nás cestou ve vlaku a potom 

i v tramvaji stála, ale cestu jsme zvládli skvěle. Do Světa techniky jsme přišli brzy. Pan vrátný nás pustil dovnitř, a protože 

jsme měli ještě dost času, v klidu jsme se posadili na židličky a posvačili jsme. Paní učitelky mezi tím zaplatily výukový 

program a nalepily nám zelená kolečka, podle kterých nás lektorka rozeznala od ostatních skupin. 

Paní lektorka nás odvedla do šatny, kde jsme odložili bundy, a potom se přemístil do učebny Alexandr, kde na nás 

čekal výukový program s názvem Kouzlo zrcadlení. Usadili jsme se na židle ke stolečkům do skupin po čtyřech. Na stolech 

byla nachystaná spousta věcí – tužky, nůžky, papíry, obrázky a také zrcátka. Celý program byl o osové souměrnosti, což je 

poměrně jednoduché téma, proto se také některé děti nudily. Všem se však líbilo, když mohli nakreslit osu obrázku 

na interaktivní tabuli. Také hledání různých obrazců pomocí zrcátka bylo zajímavé. Výukový program byl zakončen hraním 

pexesa a kreslením velkého společného obrázku osově souměrných obrazců pomocí obou rukou. 

Když už jsme se vydali na takovou výpravu, byla by škoda neprohlédnout si alespoň některé z interaktivních 

expozic, a tak jsme téměř hodinu strávili hraním si v expozicích Země a vesmír, Příroda, Věda… To nás všechny bavilo 

z celého výletu nejvíce  Protože jsme měli málo času prohlédnout si všechno, slíbila paní učitelka, že se do Světa techniky 

ještě vrátíme a vše si důkladně prohlédneme.  

Po prohlídce jsme si opět sedli ke stolečkům, kde jsme se zase nasvačili a napsali jsme domů pohledy. Mohli jsme 

si zajít koupit něco dobrého na zub, ale i hromadu suvenýrů a hraček. Venku před Světem techniky jsme si ještě chvíli hráli, 

a pak už jsme se vydali na cestu domů.  

Sluníčko nám krásně svítilo a cesta rychle uběhla. Ve čtvrt na dvě jsme se společně vrátili na oběd do školy všichni 

pořádně unavení. 

Fotky na: https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Svet_techniky_-_3._trida_2017_2018 

Mgr. Jana Kocichová 

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Svet_techniky_-_3._trida_2017_2018
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