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 V pátek 9. 11. jsme šli se čtvrtou třídou na výlov. Jakmile jsme vyšli na cestu, hned jsme viděli 

stánky. Myslel jsem si, že tam budou sladkosti. Mýlil jsem se, byl tam punč, ale hned vedle měli 

pendreky. O kousek dál byl další punč. Když jsme přišli k rybníku, viděli jsme spoustu ryb. Viděli jsme i 

zlatého sumce, to jsem teda koukal. Nejlepší na výlovu byl rozchod. Mohli jsme se rozejít na takovém 

místě, kde byly stánky. S Erikem jsme se šli podívat hned k prvnímu stánku s občerstvením. O kousek 

dál se házely šipky do barevných balónků. Každý dostal cenu, malou nebo i velkou. Když jsme šli 

zpátky do školy, koupil jsem si tři svařáky a bratranec si koupil takový barevný sprej. A potom jsme šli 

do školy a na oběd. 

 Daniel B., 4. třída 

 Na výlovu jsme se pobavili. Šli jsme se podívat na ryby. Viděli jsme zlatou rybu, kapra, štiku. 

Nejvíce mě zajímala zlatá ryba. Sáhli jsme si na ni, aby se nám splnila přání. Pak jsme se rozešli a 

nakupovali jsme. Moc se mi tam líbilo. 

Lenka L., 4. třída 

 

V pátek dne 9. 11. 2018 šla 9. třída na výlov rybníka. Bezruč je rozlohou největší rybník 
v našem Moravskoslezském kraji s jeho 75 hektary, proto je tato událost vyhledávána rybáři, 
milovníky ryb, ale i školami. 

Naše třída vyrazila na procházku na hráz trochu později oproti ostatním třídám, protože jsme 
psali SCIO testy, což jsou testy našich znalostí z češtiny, matiky a všeobecných znalostí. Vyrazili jsme 
tedy někdy okolo 12. hodiny, šli jsme s paní učitelkou Brožovou. Po cestě na hrázi jsme zjistili, že tam 
chybí pár našich oblíbených stánků, na které jsme se těšili, například moje častá zastávka: stánek 
s oříšky v polevě. V našem cíli jsme se potkali s 8. třídou a paní učitelkou Kucserovou, se kterými jsme 
se potom vraceli. Po cestě zpět jsme se byli občerstvit v restauraci U Matěje.  

Za mě se tenhle ročník výlovu povedl, i když mě i trošičku zklamal těmi chybějícími stánky. Já 
osobně jsem byl na výlovu ještě asi třikrát.  

Josef Kovalčík, 9. třída 
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  Výlov rybníku se koná v Jistebníku každým rokem. Někdo si z něho odnese nádherné 

zážitky a někdo třeba i rybičku. V našich rybnících můžeme vidět třeba sumce, candáta, kapra 

a štiku. Výlov rybníku je naše tradiční akce, kdy se setkávají obyvatelé Jistebníku, jejich 

rodiny a přátelé, ale také za touto krásnou tradicí jezdí lidé z širokého okolí.  

Jedna z největších podzimních událostí se bliží, nenechte si ji ujít. Jde o výlov 

největšího rybníku v Moravskoslezském kraji. Hlavním lákadlem je možnost zakoupit si 

čerstvého kapra nebo jiné rybí pochoutky. Jistebnické rybníky patří k rybniční soustavě 

Poodří a lemují je vrby vysázené v roce 1991. 

Letošní výlov proběhl od 9. do 11. listopadu. Z naší základní školy se ho účastnil první 

i druhý stupeň. Byly tam postavené stánky a potkali jsme i děti z jiných škol. Ve stáncích se 

prodávalo pivo, svařené víno, rybí speciality, cukrovinky, uzené výrobky, šperky, hračky, 

balónky a oblečení. Pro děti byly připravené hry, při kterých mohly vyhrát nějakou drobnou 

cenu na památku. Dětem se velice líbilo, když mohly pozorovat rybáře přímo při výlovu. 

Letos dokonce přálo i počasí a bylo slunečno a teplo. 

Obec Jistebník je odjakživa spojována s chovem a lovem ryb. Navíc je považována za 

bránu do CHKO Poodří, která je známá množstvím naučných stezek. Stezky vedou podél řeky 

Odry. V lokalitě žije celá řada vzácných druhů vodních ptáků, a možná právě proto má obec 

Jistebník ve svém znaku motáka pochopa. Jistebnickou rybniční soustavu tvoří soubor 

dvaceti osmi menších i větších rybníků oddělených od sebe hrázemi a loukami. Největší z 

nich je rybník Bezruč, který měří celých 75 hektarů. Dalšími rybníky jsou pak například rybník 

Křivý, Starý, Bažantí, Podhorník nebo Oderská Kukla. 

Letošní ročník byl poznamenán nedostatkem ryb z důvodu velkého sucha. Budeme 

doufat, že příští rok se to zlepší a že ryb bude minimálně tolik, co letošních návštěvníků. 

                                Veronika Čížová, Nela Ožanová, Barbora Šidíková, 6. tř. 
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             Dne 2. 11. 2018 se 9. třída zúčastnila divadelní hry Jak je důležité míti Filipa ve Slezském 

divadle v Opavě. Hlavními hrdiny jsou Jack Worthing a Algernon Moncrieff. 

              Jack se zamiluje do Gvendolíny Fairfaxové, která je Algernonovou sestřenicí. Jack v Londýně 

vystupuje pod jménem Filip. Tak ho zná i Gvendolína, která se touží s ním zasnoubit. Gvendolína je 

z jeho jména nadšená a se sňatkem souhlasí. Matka Gvendolíny, Lady Breknellová si Jacka pozve na 

zásnubní rozhovor. Ale původ od Jacka jí nesedí. Posléze přijíždí na venkov Algernon a vydává se za 

bratra od Filipa. Ale Algernon se zamiluje do Jackovy schovanky  Cecilie Cardewové. Představí se jako 

Filip a zasnoubí se s ní. Chvíli nato přijíždí Gvendolína - Jackova snoubenka a setká se s Cecílií. Oba 

muži o Gvendolíně neví. Slečny se pochlubí svým zasnoubením. Obě jsou zasnoubeny právě s Filipem. 

Přichází Jack s Algernonem a snaží se vše svým snoubenkám vysvětlit. Nakonec oba souhlasí, že si 

změní jména právě na jméno Filip. Náhle ale přijíždí Lady Braknellová navštívit svou dceru 

Gvendolínu. Potkává se se slečnou Prismovou, vychovatelkou slečny Cecílie. Slečna Prismová je 

bývalá chůva sestry lady Bracknellové, před několika lety zmizela i s malým dítětem. Slečna Prismová 

se přiznává k tomu, že omylem zaměnila svůj kufr za svěřené dítě, které omylem vložila do cestovní 

brašny. Jack tedy přináší ze skříně cestovní brašnu, ve které byl objeven a je to ta samá brašna. Jack 

je tedy ve skutečnosti bratr Algernona. Příběh končí společným dvojitým zasnoubením: Jacka s 

Gvendolínou a Algernona s Cecílií.  

             Divadelní představení bylo vtipné a herci se i sami sobě smáli. Divadlo bylo skoro plné žáky 

druhého stupně. Byla jsem ráda, že tam hrál můj oblíbený herec v hlavní roli Filipa. K jídlu jsme se 

moc nedostali, protože místní bufet byl o přestávkách plný a nedostali jsme se tam. Takže jsme si 

všichni cestou zpátky kupovali jídlo.  

 

 9. tř. Alexandra Tylečková 
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Dne 9. 11. se konaly Scio testy, které museli vyplňovat žáci deváté třídy. Bylo to 
v pátek, ten den byl i výlov Bezruče. Měli jsme na výběr, jestli chceme jít na výlov nebo 
chceme psát Scio , ale když bychom si vybrali výlov, tak se budeme učit a Scio budeme psát 
někdy jindy. Paní učitelka nám potom navrhla, že napíšeme Scio a pak půjdeme na výlov. 
Školu jsme měli normálně na 7:35 hod, paní učitelka nám dala určité pokyny a informace na 
papíře: Co je to Scio? Proč je to důležité? Scio obsahuje test z českého jazyka, test 
z matematiky a test všeobecných znalostí. Dohromady jsme to psali čtyři hodiny i přes 
přestávku, ale na svačinu jsme čas měli a mohli jsme něco zakousnout.  

Jako první byl test z českého jazyka, na tento test jsme měli  60 min. Někomu to přišlo 
lehké a někomu těžké. Mě to přišlo lehké. Bylo tam hodně práce s textem, to někomu dělalo 
problém, protože se to některým nechtělo číst. Druhý test byl z matematiky a na druhý test 
jsme měli 45min. Na matematiku bylo strašně málo času, ale stihla jsem to. Matematika byla 
pro mě hodně těžká. Ale podle někoho byla lehká. Po matematice jsme měli svačinu. Na 
konci 1. a 2. testu vyšly výsledky, jak úspěšní jsme v procentech byli. Někteří z naší třídy to 
psali ještě i přes tu svačinu. Jak říkám, bylo to těžké, ale ne že bych vás chtěla strašit. Třetím 
testem byly všeobecné znalosti. Na tento test jsme měli 60 min, bylo tam hodně otázek 
různého typu, například v textu je jedno slovo, které tam nepatří, jaké to je? 

Myslela jsem si, že poslední test bude lehčí, když to jsou všeobecné znalosti, jenže to 
bylo ještě těžší než matematika. Celkem tam bylo šedesát otázek. Jakmile jsme všichni 
dopsali testy, tak jsme se šli obléct do šatny a šli jsme poslední dvě hodiny na výlov. 

              Scio jsme psali na počítačích v počítačové učebně. Moc nás to nebavilo sedět čtyři 
hodiny na zadku a dívat se na počítač, mě z toho bolely oči, protože dívat se na počítač čtyři 
hodiny, koho by oči nebolely.  

 

9. tř., Natálie Tylečková 
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 Dne 11. listopadu jsme se 1., 2., 3. a 5. třída zúčastnili výukového programu Vánoce na 

dědině.   

 V 10:20 jsme odjížděli od Oázy v Jistebníku. Cesta nám trvala asi 1 hodinu. Po příjezdu na nás 

čekala krásná zasněžená krajina. Paní učitelky koupily lístky. 1. a 2. třída vyrazila dříve, my jsme zatím 

posvačili a nakoupili nějaké suvenýry. Paní průvodkyně nám řekla, že cestou potkáme Mikuláše, čerty 

a Lucie. Procházeli jsme Valašskou dědinou a v každé chaloupce na nás někdo čekal.  

 V první chalupě na nás čekali přadleny a pán, který vyřezával ze dřeva dřevěné figurky. Paní 

nám vyprávěla, že kdysi si lidé při práci zpívali a povídali různé báje a pověsti. Práce jim šla potom 

lépe od ruky. V další chaloupce jsme ochutnali perníčky, v jiné kynuté pečivo. Viděli jsme při práci 

pana kováře. V dalších chaloupkách jsme si povídali o vánočních zvycích, lili jsme olovo, viděli jsme, 

jak se pečou vánoční oplatky. Paní průvodkyně nás zavedla také do starobylé školy. Pan učitel nás 

pochválil, že jsme se pěkně postavili na začátku hodiny. Potom pan učitel zahrál na housle a my jsme 

si s ním zazpívali koledu.  

 V poslední chaloupce jsme dostali výborný bylinkový čaj a perník. Velice nám to chutnalo, 

bylo to výborné! 

 No a potom jsme sešli dolů, koupili jsme si malý suvenýr a potom už jsme jeli zpátky do školy. 

Výlet byl super a všem se moc líbil. 

         Ondřej Štolfa, žák 5. třídy 
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 Dozvěděli jsme se, že si na internetu musíme zabezpečit náš účet. Dále jsme slyšeli, jak nás 

může někdo napálit a co všechno se může potom stát. Každého člověka, se kterým si píšeme, musíme 

znát. Kdybychom ho neznali, tak ho musíme odstranit z našich přátel. 

Lukáš G., 4. třída 

 

 Z bezpečného chování na internetu jsem se ponaučila, že na Facebooku nemůžou být malé 

děti. Na Facebooku nemáme zveřejňovat své fotky. Neměli bychom tam psát svoje jméno, protože 

tam může někdo čekat a zneužít to. Moc se mi to líbilo. Mám z toho ponaučení, že ještě nesmím mít 

Facebook. 

Lenka L., 4. třída 
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 Žáci 3. a 5. třídy se zúčastnili celoškolního projektového dne k významnému výročí 

Československé republiky. Po celý den pracovali v týmech. Řešili různé úkoly různých obtížností. 

Poznávali prezidenty, historický vývoj prezidentské standarty, vyhledávali informace, které následně 

třídili. Pracovali s významnými daty naší stoleté historie.  

 Povídali jsme si o našem prvním prezidentovi T. G. Masarykovi, zhlédli jsme i krátké video, 
které nám přiblížilo tehdejší dobu. Nakonec jsme si vše shrnuli a utřídili do krásných lapbooků. Den se 
nám vydařil a všem se moc líbil. 
 
 Ve středu 14. 11. jsme ve škole měli projektový den na téma 100 let České republiky. Rozdělili 
jsme se do skupin, ve kterých jsme měli za úkol vytvořit plakát na určité téma. V naší skupině byl 
Adam, Erik, Daniel a já. Měli jsme vytvořit plakát na téma věda.

Klaudie Š., 4. třída 
 
Dělali jsme plakát o Československé republice. Vybrali jsme si téma věda. Naučili jsme se něco 
nového o technice a vědě. Kreslili jsme a vyhledávali informace. 

Erik S., 4. třída 
  
 Náš projektový den byl 14. listopadu. Povídali jsme si o Československé republice. Pracovali 
jsme ve skupinkách a bavilo nás to. Byla to práce na dvě hodiny. Vybírali jsme si papíry, na kterých 
byly informace o různých věcech, například věda, umění, 100 let republiky apod. Má skupina si 
vybrala Příběhy značek. 

Tereza R., 4. třída 



13 
 

 

 Dne 29. 11. 2018 naše celá škola měla projekt o Evropě. Byli jsme rozděleni na 
1. a 2. stupeň. Nejdříve se besedy zúčastnila 1. - 5. třída, potom 6. – 9. třída. Náš projekt se 
konal v 6. třídě pátou a  šestou hodinu. 
  Přijel k nám pán, který procestoval Evropu. Připravil si pro nás prezentaci s videi a 
obrázky o  státech, které navštívil. Doporučil nám, jak jet do nějakého státu levněji a 
výhodněji. Projekt se nám všem moc líbil. 
                                                                                                              Buchová, Kratochvílová, 8. třída 
 
 Ve čtvrtek 29. Listopadu se první stupeň zúčastnil programu s panem cestovatelem 
Tomášem Kubešem. Děti od 1. do 3. třídy měly program České zvyky a tradice a děti 
od 4. do 5. třídy měly program Evropa. 
 Pan cestovatel tvrdil, že procestoval celou Evropu, tedy kromě jednoho ostrova, který 
mu chyběl.  
 Společně jsme tedy začali cestovat po celé Evropě. Zajímavé povídání bylo o Anglii. 
Zaujalo mě místo Stonehenge. V době slunovratu je to velmi krásné a magické místo. 
Angličané věří, že když se v tento den dotknou kamenů, co tam stojí, dodá jim to energii. 
V těchto dnech je prý u Stonehenge narváno. 
 Povídal nám o ptácích, kteří se prali o samice a ten, kdo prohrál, zemřel. Nebo 
o krásném výhledu ze skály, která neměla na vrcholku obranu proti pádu a další spoustu 
zajímavých věcí. 
 Mě osobně nejvíce zaujala hadí slavnost v Itálii. Lidé se tam jen tak pro štěstí nechali 
kousat od hadů a taky je dámy nosily v kabelkách a muži třeba na krku.  
         

Aisha Bauková, žákyně 5. třídy 
 

 Dne 29. 11. k nám do školy přijel cestovatel Tomáš Kubeš. Měl pro nás připravenou 
nádhernou prezentaci o různých státech Evropy. Ukázal nám fotografie a videa, které sám 
nafotil a natočil. Vyprávěl nám o svých zážitcích v Německu, v Itálii, ve Francii, ve Švýcarsku, 
v Norsku, v Belgii nebo v Nizozemsku. Říkal nám spoustu zajímavostí o těchto státech. 
Například jsem se dozvěděla, že na ostrově Helgoland budete obklopeni strašně velkým 
množstvím tuleňů, nebo že v Holandsku se pěstují černé tulipány. Bylo to moc pěkné a 
zajímavé a budu se těšit na další podobný program. 

Klaudie Š., 4. třída 
  
 Dozvěděla jsem se třeba, že se v Norsku nezamykají dveře, na Slovensku, když se slaví 
Vánoce, tak vezmou všechny dárky tomu, kdo zlobil, a že je v Holandsku květinový průvod, 
nebo že se ve Švýcarsku nesmí házet papírky na zem, jinak je za to trest. 

Leona S., 4. třída  
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 V pátek 30. 11. 2018 měly děti 1. stupně ZŠ  TGM  Jistebník velmi příjemný den. Totiž 

zúčastnily se besedy s panem Jiřím Šanderou, spisovatelem pro děti i dospělé. Nejprve se nám 

přestavil legrační básničkou a informací, že původně spisovatelem nebyl, stal se jím později.  Stalo se 

to před mnoha lety, když jeho malý syn ukončil mateřskou školu a dostal dárek na rozloučenou. A to 

knížku pro děti ke čtení před spaním. Ovšem při čtení se stalo to, že místo chlapce usínal jeho tatínek. 

Tehdy se pan Šandera rozhodl, že knížku pro syna napíše sám. Chlapec byl z toho nadšený. Ovšem, 

málem zůstalo jen při prvním slibu, který tatínek bral jako legraci. Když se chlapec své knížky 

dožadoval, nezbývalo nic jiného než slib uskutečnit. V současné době má spisovatel celou řadu knih 

pro děti i dospělé. Autor nám o svých knížkách zajímavě vypravoval a přečetl ukázku z Pohádkové 

knížky ze zahrádky o tom, jak se stalo bramboře, že má samou bouli na těle. 

  Besedy se rovněž zúčastnila spisovatelova manželka, paní Šanderová, která přijela s autorem 

z malé vesničky poblíž města Boskovice z Brněnska. Paní Šanderová je rovněž spoluautorkou 

manželových knih, je ilustrátorkou a vydavatelkou. 

 Na konci besedy došlo i k prodeji autorových knížek. Beseda s tímto člověkem byla inspirací 

pro všechny přítomné děti. 

Autorkou textu je Aisha Bauková, žákyně 5. ročníku ZŠ TGM Jistebník 
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 Dne 10. 12. 2018. navštívila sedmá a osmá třída divadlo v Opavě. Byli jsme na 
představení Karla Jaromíra Erbena, konkrétně na Kytici.  

 Ráno jsme v 7:35 jeli vlakem na Svinov a ze Svinova hned do Opavy. Přijeli jsme příliš 
brzy k divadlu, a tak jsme šli do obchodního centra Breda. Byli jsme tam cca 30 minut. Poté 
jsme se přesunuli do divadla, kde nás čekalo představení.  

 Představení nám začalo kolem 10:00, trvalo do 11:30. Po skončení jsme se přesunuli 
na blízké vánoční trhy. Nebylo tam moc stánku, a tak jsme šli znovu do Bredy a potom hned 
na vlak a rovnou domů.  

 Představení se nám líbilo. Bylo pěkně sehrané a také pěkně děsivé. Těšíme se příště 
na další divadlo, které se bude taky konat v opavském divadle, ale půjdeme na komedii 
jménem Babička drsňačka. 

                                                                                                              Buchová, Kratochvílová, 8. třída 
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Vánoční ozdoba na stromeček 

 

1. místo – Ema Gavendová, 1. tř. 

2. místo – Alexandra Tylečková, 9. tř. 

3. místo – David Vitoch, 7. tř.  

4. místo – Eliška Tomíčková, 6. tř. 

5. místo – Matěj Adamčík, 2. tř.  

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků, vítězům gratulujeme za zajímavé a nápadité výrobky. 

Všichni žáci obdrželi odměnu. 

 

Koordinátor žákovské samosprávy – Svatava Dreslerová 
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 Dne 21. 12. 2018 naše Základní škola Tomáše Garriguea Masaryka v Jistebníku 
uspořádala školní besídku, na kterou si žáci prvního i druhého stupně připravili zajímavý 
program. Každá třída si připravila nějaké vlastní vystoupení. Tato školní besídka se konala i 
pro zaměstnance, kteří pracovali ve škole Tomáše Garriguea Masaryka v minulosti.  

 Mezi vystoupeními, která bylo možné spatřit, bylo třeba vystoupení první třídy, která 
měla připravené písničky a říkanky podle abecedy, dále například čtvrtá třída zpívala písničky 
v angličtině. Šestá třída tančila na píseň Vánoční. Osmá třída předvedla vystoupení 
O Sněhulákovi, který se chtěl vzdělávat. Některé děti si připravily hudební vystoupení 
s flétnou, kytarou a dalšími nástroji. Celou besídku moderovali dva žáci z druhé třídy, a to 
v tělocvičně základní školy.  

 Na závěr besídky děvčata z druhého stupně předala bývalým zaměstnancům školy 
dárkové taštičky.   

                                                                                                   Veronika Čížová 

 

 Dne 21. 12. 2018 se konala vánoční besídka u nás ve škole konkrétně v tělocvičně. 

Besídky se zúčastnila celá naše škola, ale také školka, bývalí zaměstnanci a někteří rodiče. 

Každá třída si připravila vystoupení ve stylu pohádek, písniček, tanečků a podobně. 

Po vystoupeních, jsme se všichni postavili, oblékli si bílé tričko a začali jsme zpívat. Po 

zazpívání písničky se pár holek odebralo pro dárky a předaly je zaměstnancům školy. Poté se 

zaměstnanci přesunuli do naší školní jídelny a tam dostali menší občerstvení a žáci šli do 

svých tříd a slavili Vánoce se svými spolužáky. Besídka se nám všem líbila. 

                                                                                                              Buchová, Kratochvílová, 8. třída 
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leden – květen 2019 

Rodiče, chcete usnadnit vstup Vašeho dítěte do 1. třídy? 

Jestli ano, zveme Vás do naší základní školy, kde v rámci projektu Setkávání budou 

realizovány odborné přednášky s lektorkami. Lektorky Vám názorně předvedou s Vašimi 

dětmi praktickou ukázku vedoucí ke zlepšení a prohloubení dovedností a správných návyků 

směřujících k úspěšnější adaptaci na práci v ZŠ.  

Začátek vždy od 16:00 do 17:30h. 

15. 1.  Mgr. Milena Dvořáková Co má umět předškolák? 

20. 2.  Mgr. Barbora Kozelská Rozvíjíte správně motoriku? 

12.3.   Mgr. Kateřina Nikelová Víte, jak je důležitý sluch a zrak při práci? 

9. 4.  Mgr. Marie Sauerová  Jak vidí pracovník PPP připraveného  

      předškoláka? 

11. 4.  ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 

15. 5.  závěrečné setkání    Indiánské otevření školy. 

 

Na předškoláky a jejich rodiče se těší   elementaristka Mgr. Iva Součková  

metodička 1. st. ZŠ Mgr. Eva Smolanová 
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