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Soutěž o nejlepšího písaře 3. třídy 

V pátek 12. prosince 2017 se žáci třetí třídy utkali v souboji o nejlepšího třídního 

písaře. Soutěž měla být pro žáky motivací k tomu, aby opsali básničku v písance co 

nejkrasopisněji. Snaha všech byla obrovská, proto nebylo vůbec jednoduché vybrat ty 

nejlepší. Snažili se i žáci, kteří jindy škrábou jako kocourci. Vyhrát však všichni nemohli, 

přesto bylo více prvních, druhých i třetích míst. Jako odměnu žáci dostali medaile v podobě 

čokoládových Fidorek a diplomy. Umístění bylo následující: 

1. místo               

Lenka Laštíková 
Eliška Šindelová 
Vojtěch Vykydal 
 

2. místo               

Anna Carbolová 
Magdaléna Gorbová 
Vít Kučera 
 

3. místo               

Tereza Razimová 
 Klaudie štellnerová                                        
 

Jelikož se soutěž ukázala jako mnohem větší motivace než známky, budeme brzy soutěžit 

znovu. Všichni mají mnoho času trénovat krasopis a příště se umístit na prvních příčkách. 

 

Mgr. Jana Kocichová 
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Den ochrany osobních údajů připadá na 28. ledna. Každý osoba má právo na ochranu svých 
osobních dat a  má právo na soukromý život. Tuto úmluvu přijali 1981 ve Štrasburku. V ČR 
vznikl Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje rozdělujeme na: 

 identifikační (jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, 
státní příslušnost, adresa trvalého bydliště), 

 citlivé údaje (zdravotní stav, údaje o národnostním původu, sexuální orientace, 
odsouzení za trestný čin a další údaje), 

 popisné údaje (vzdělání, znalosti, dovednosti, 
počet dětí, zdravotní pojišťovna, mzda atd.) 

 a údaje o jiné osobě (členovi rodiny). 

Na osobní údaje byste měli být opatrní i při práci na 
internetu. 

Internetové desatero pro rodiče 

1. Poznávejte internet spolu s dětmi - pokuste se nalézt 
zajímavé stránky, možná spolu s dítětem najdete 
pozitivní vztah k bádání na internetu, který vám usnadní sdílet kladné i záporné zkušenosti.  

2. Dohodněte si pravidla používání internetu - týkat se mají například používání osobních údajů 
(jméno, adresa, telefon, e-mail), chování k ostatním (chat, e-mail), či vhodnosti jednotlivých 
webových stránek.  

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů - mnoho stránek pro děti 
požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon 
nebo fotku bez vašeho souhlasu.  

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým "kamarádem" - je důležité, aby děti 
nechodily samy na schůzky s cizími lidmi, které poznaly na internetu. V každém případě by rodiče 
měli předem takovou schůzku povolit.  

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu - většina dětí užívá internet k obohacení svých 
znalostí. Ne všechny informace jsou však správné. Naučte své děti jak je ověřovat porovnáním 
alternativních zdrojů na stejné téma.  

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovému bádání svého dítěte - dítě se může náhodou dostat na 
webové stránky určené dospělým. Pokud takové stránky vyhledává úmyslně, uvědomte si, že je 
pro ně přirozené být zvídavé. Zkuste to využít k rozhovoru o jejich obsahu.  

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný - lze tím 
předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie či pokusy lákat děti 
prostřednictvím chatů a e-mailů.  

8. Posilujte dodržování etikety - netiketa (netiquette) je soubor neformálních pravidel chování na 
internetu a co preferuje, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou 
navštěvuje a co tam dělá.  

9. Poznávejte, jak dítě používá internet - je třeba vědět, jak se vaše dítě chová na internetu a co 
preferuje, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a 
co tam dělá.  

10. Pamatujte, že kladné stránky internetu převažují nad zápornými - internet je vynikající nástroj pro 
vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvědavé a odhalovaly všechny jeho možnosti.  
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 V dějinách naší země hrají osmičky významnou roli. V roce 1278 jsme prohráli v bitvě 

na Moravském poli, v roce 1348 jsme založili nejstarší univerzitu ve střední Evropě, v roce 

1618 jsme z okna Pražského hradu vyhodili královské místodržící a jednoho písaře a konečně 

v roce 1918 jsme po dlouhých letech vybojovali svou republiku. Ano, počítáte správně! Letos 

máme kulaté výročí! Sto let! A to už je pořádný věk. Jak se při takovém výročí sluší a patří, 

oslavy budou velkolepé a probíhat budou po celý rok. Právě proto jsme začali slavit už 

v lednu a to účastí naší Anetky Hudcové z 9. třídy v okresním kole dějepisné olympiády, která 

se konala v Ostravě 17. ledna 2018. Anetka si i v tak velké konkurenci vedla moc dobře a 

všem ukázala, že i děti z malé vesničky za to umějí vzít a že se máme ještě na co těšit. Moc 

gratulujeme a těšíme se na další oslavy! 

 

         Bc. Markéta Kucserová 
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Najdeš mezi sněhuláky ukrytou pandu?  
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„Únor bílý pole sílí“, 

povídala babička. 

Za komínem vítr kvílí, 

spěcháme do teplíčka. 

 

Ke kamnům se posadíme, 

k mamince se přitulíme. 

A sněhulák za oknem 

pohlídá nám krásný sen. 
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Svátek zamilovaných se slaví 14. února, v den, kdy má svátek „Valentýn“. U nás má 

poměrně mladou tradici. Zamilovaní lidé si tento svátek užívali poprvé až po roce 1989. 
Ačkoliv mnoho Čechů dosud považuje svátek svatého Valentýna za americkou komerční 
legendu, jedná se o omyl. Valentýn je totiž opravdu historicky skutečná doložená postava. 
Proto je tento svátek stejně významný jako jiné historické momenty.  

Život svatého Valentýna je opředen mnoha tajemstvími. Z několika mála 
historických dokumentů lze zjistit, že zemřel mučednickou smrtí 14. února v roce 269 
(historici se však na roce jeho skonu neshodují a domnívají se, že mohl zemřít v letech 268 
až 273), a následně byl prohlášen za svatého. Za svého života působil v kněžském úřadu za 
vlády císaře Claudia II. Gothica (268 – 270). Koluje o něm celá řada legend. 

Legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, 
počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si 
Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k Valentýnovi, posteskl si také nad 
okolnostmi, proč se Valentýn nemůže stát přítelem císařovým. Protože Valentýn, ač tak 
moudrý a vzdělaný, věří těm pověrám (měl na mysli křesťanství). Jenže Valentýn namítl, že 
císař je tím, kdo věří pověrám. Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na 
sebevědomého Valentýna dohlížel. A aby byl Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si 
Astorius Valentýna do domu. Tam se setkal s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou 
prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, 
protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívka opět 
spatřila světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli věřit v ten 
zázrak a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za 
městem mu oddělili mečem hlavu od těla. Navzdory 
trpkému osudu se stal sv.Valentýn patronem věrných a 
čisté, oddané lásky. 

Podle křesťanské legendy se císař Claudius II. 
účastnil mnoha bitev, ale římští muži jen neradi vstupovali 
do vojska. Claudius byl přesvědčen, že to bylo proto, že 
nechtěli opouštět své milé a rodiny, a proto se rozhodl 
zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Svatý 
Valentýn byl římský kněz, který žil v době Claudiovy vlády. 
Nedbal Claudiova zákazu a dál tajně oddával zamilované 
páry. Za tyto skutky byl uvězněn a odsouzen k smrti. Trest 
byl vykonán 14. února r. 296. Valentýnovým posledním 
vzkazem byla slova: "Od tvého Valentýna". 

Odtud pak vznikla tradice zasílání zamilovaných 
přání a obdarovávání lásek.  
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Školní  kolo recitační soutěže 

V pondělí 12. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

Letos se školní kolo kvůli jarním prázdninám konalo o několik týdnů dříve. Soutěžící se 

již od podzimu aktivně připravovali, pečlivě vybírali básně, nacvičovali výslovnost, gesta i 

mimiku. V den soutěže tak byli všichni perfektně připraveni a plni očekávání.  

Nejpočetnější byla pochopitelně druhá kategorie, ovšem ani žáci třetí kategorie se 

letos nenechali zahanbit a zúčastnili se v hojném počtu. Pouze čtvrtá kategorie byla jako vždy 

obsazena pouze skromně.  

Do okrskového kola postupují první tři soutěžící, všem budeme v Bílovci držet palce. 

Mgr. Lenka Kurečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kategorie (2. a 3. třída) 

1. místo Kryštof Matěj 

2. místo Anna Šímová 

3. místo František Ležatka 

2. kategorie (4. a 5. třída) 

1. místo Matějová Adéla 

2. místo Zdražil Daniel 

3. místo Šeděnková Sára 

3. kategorie (6. a 7. třída) 

1. místo Linda Hudcová 

2. místo Ondřej Tenk 

3. místo Kateřina Mariašová 

4. kategorie (8. a 9. třída) 

1. místo Eliška Štandlová 

2. místo Martina Zdražilová 

3. místo Alexandra Tylečková 
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Soutěž ve vybíjené 

 Na škole i letos pracuje sportovně dopravní kroužek, 

který navštěvují chlapci a děvčata ze 4. a 5. třídy. Tak jako 

loni jsme se věnovali prozatím tréninku ve vybíjené a teď se 

zaměříme na dopravní výchovu. Soutěž ve vybíjené 

proběhla 13. 2. ve Studénce. Zúčastnily se ji čtyři školy – ZŠ 

Petřvald, ZŠ  Butovická ,  ZŠ Sjednocení  a my. Letos spolu 

s námi jelo i několik maminek (dokonce babička), které 

s námi prožívaly všechny zápasy a ze srdce nám fandily. 

 První zápas jsme prohráli s favoritem turnaje ZŠ Sjednocení, ale pak jsme porazili 

ZŠ Petřvald a o druhé místo jsme urputně bojovali se ZŠ Butovickou. Vítězství nám uniklo 

o 2 vybité hráče a tak jsme skončili na třetím místě. Odvezli jsme si diplom, spoustu pěkných 

zážitků a radost z povzbuzování našich fanynek, za což jim moc děkujeme. 

                                                                                                                  Mgr. Naděžda Malaníková 
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Podmínky soutěže: 

Kategorie foto 

 téma: velikonoce, jaro, jarní příroda, mláďátka… 

 jedna fotka = jeden soutěžící 

 fotografie zaslat na mail: lenka.kureckova@centrum.cz 

 ve formátu JPG 

 nezapomeňte podpis 

Kategorie výtvarná 

 jeden výrobek = jeden soutěžící 

 pouze dekorace, ne výkresy! 
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Základní škola T. G. Masaryka Jistebník a Spolek rodičů a přátel školy 

pořádá dne 3. 3. 2018 

Dětský maškarní ples 
v kulturním domě v Jistebníku 

se začátkem ve 14:00 hod. 

 

V programu se Vám představí: 

 kouzelnice Radana 

 děti mateřské školy 

 kroužek zumby 
 

Doprovodný program a bohaté občerstvení zajištěno 

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé! 
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V prvním poprázdninovém týdnu, tedy od 26. února do 2. března, se žáci naší školy zúčastnili 

lyžařského výcviku. Přihlásilo se hned 49 dětí z 1. až 9. ročníku. Ti jezdili denně v půl jedné autobusem 

od školy do lyžařského areálu Skalka v Ostravě-Porubě, kde na ně čekali zkušení instruktoři.  

První den byl trochu divoký, jelikož nikdo z nás moc nevěděl, jaká bude organizace na svahu 

při tolika dětech rozdílného věku. Navíc si řada dětí půjčovala lyžařské vybavení, což první den 

většinou způsobí zmatek. Vše však bylo jinak. Pracovníci Skalky i instruktoři měli vše skvěle 

nachystané, proto ani moc dlouho netrvalo a děti už měly vše potřebné a mohly vyrazit na společnou 

rozcvičku. Po krátké rozcvičce byli žáci rozděleni do pěti družstev dle svých lyžařských schopností. 

Následovalo vzájemné seznamování instruktorů s dětmi, testování lyžařských schopností a případné 

vyměňování dětí mezi jednotlivými skupinami. Některé skupiny vyrazily na malý kopeček pro 

začínající lyžaře, jiné se vrhly hned na vrch většího kopce. Během lyžování měly děti krátkou pauzu na 

svačinu, při níž jsme zjistili, že jsou všichni opravdu nadšení. Ani nevíme jak, ale první den utekl jako 

voda a už jsme zase jeli domů. 

Další dny byly poměrně klidné a vše probíhalo hladce. Všechny děti se naučily, co si kde mají 

vzít, a velcí předvedli perfektní spolupráci a pomáhali menším dětem obouvat a zapínat lyžáky. Na 

svahu dělali žáci obrovské pokroky, a tak už ve čtvrtek jezdili všichni z velkého kopce.  

Ani jsme se nenadáli a byl tady pátek a s ním i poslední lekce lyžování. Všichni se moc těšili na 

závody, které si opravdu užili. V kategorii začátečníků se žáci umístili takto: 3. místo Jaroslav Honěk 

(9. ročník), 2. místo Anna Friedlová (1. třída), 1. místo Veronika Richtárová (3. třída). V mladší 

kategorii pokročilých lyžařů získali: 3. místo Vít Kučera (3. třída), 2. místo Marie Mališová (3. třída) a 

1. místo Ondřej Štolfa (4. třída). Ve starší kategorii pokročilých lyžařů se umístili: 3. místo Michael 

Mališ (9. třída), 2. místo David Rašek (8. třída) a 1. místo Martin Kraus (5. třída). Vítězové dostali 

medaile a diplomy s umístěním. Také všichni zúčastnění obdrželi medaile a diplomy za absolvování 

kurzu, nechyběla ani sladká odměna.  

Celý týden nás provázely mrazy okolo -15°C, ani to nám ale nekazilo radost, jelikož na svahu 

většinou svítilo sluníčko a bylo příjemně. Většina žáků si denně své lyžování zpříjemňovala svačinkou 

v podobě párku v rohlíku. Už víme, co je oblíbeným jídlem dětí.   

Všichni jsme ještě teď plní skvělého zážitku a doufáme, že tato akce by si mohla vybudovat 

tradici. Tak třeba zase příští rok? 

Všechny fotografie a videa naleznete zde:  

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_vycvik_-_1.-9._trida_2017_2018/ 

Mgr. Jana Kocichová 

https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_vycvik_-_1.-9._trida_2017_2018/
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