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„ Ve víru událostí“  

 



První ročenka 
Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy. 
Touto ročenkou zahajujeme tradici, jíž chceme čtenáře informovat o nejvýznamnějších akcích 
celého školního roku a vyzdvihnout nejlepší úspěchy našich žáků. Jsme hrdí, že nás naši žáci 
reprezentují na okresní a krajské úrovni soutěží a účastní se i celostátních kol. 
Život školy se ale skládá i ze spousty běžných a pravidelných akcí, jimiž obohacujeme výuku, 
umožňujeme získat žákům cenné zkušenosti a informace, ke kterým se při běžné výuce ve 
třídách nedostanou. Jsou to různé exkurze, soustředění, projekty, zahraniční zájezdy a 
podobně. O těch nejzajímavějších informuje tato ročenka a na fotografiích si žáci mohou 
připomenout své zážitky a příhody, budou mít památku na své kamarády a společně strávený 
čas. 
Cílem nás učitelů je samozřejmě co nejlepší příprava do života, vybavit žáky na další studium 
potřebnými znalostmi a dovednostmi. Zároveň ale chceme, aby si ze školy pamatovali nejen 
přísné kantory, obavy před důležitým zkoušením nebo písemkami, ale také veselé zážitky 
například z adaptačních, sportovních nebo matematických kurzů, školy v přírodě, taneční 
společenské výchovy ... . 
Věřím, že všichni majitelé této drobné tiskoviny budou pyšní na to, že oni sami nebo jejich 
děti byli žáky 1. Základní školy v Holešově, že se k naší škole budou rádi vracet a vzpomínat, 
jak to bylo vlastně všechno krásné, když byli ještě „dětmi“.  

Mgr. Jarmila Růžičková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Školní rok 2014/2015        604 žáků 
 
Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Růžičková                               
Zástupci ředitelky:  Mgr. Jarmila Hanáčková, Mgr. Petr Oral 
 
Třídní učitelé 1. – 5. ročníků 
1.A – Dohnalová Jana  
1.B – Gořalíková Petra 
1.C – Jandová Helena 
2.A – Jeřábková Otmara  
2.B – Doleželová Lenka  
3.A - Křenková Dagmar  
3.B – Omastová Ivona  
3.C – Dratvová Jana  
4.A – Sedlářová Vladimíra 
4.B – Vyhlídalová Monika  
5.A – Skýpalová Hana  
5.B – Poisel Daniel   
 
Třídní učitelé 6. – 9. ročníků 
6.A – Nevařilová Blanka  
6.B – Háblová Lenka 
6.C – Procházková Libuše 
7.A – Grešová Šárka  
7.B – Ambróšová Pavla 
7.C – Polaštíková Jana 
8.A – Mrnůštík Navrátilová Kateřina 
8.B – Kučerová Jana 
8.C – Stojanová Dagmar 

9.A – Obdržálková Pavla 
9.B -  Sabová Jana 
9.C - Hradilová Simona 
9.D – Halabala Ivo 
 
 Netřídní učitelé 
Březina Pavel 
Dohnálková Helena 
Dvořáková Jaroslava 
Gregušová Jitka  
Kuklová Alena  
Navrátilová Žaneta 
Pilař Michal 
Smiřická Edda 
Štěpán Radek 
 
Vychovatelky a vychovatelé školní 
družiny a školního klubu 
Barančík Igor 
Imramovská Dagmar 
Solařová Dagmar 
Valouchová Miloslava 
Dohnálková Helena 
Gregušová Jitka 

  



Přehled úspěchů našich žáků  

Soutěž  Jméno/družstvo  Umístění 

Eurorebus junior – družstvo – 
krajské kolo 

Jakub Žampach 4. A 
Jakub Mareček 5. B 
Martin Mareček 3. B 

3. místo 
postup do celostátního 
kola 

Matematický Klokan – Cvrček 
– v okrese 

Martin Blaho 3. B 
Lukáš Chaloupek 3. C 

1. místo 
5. – 6. místo 

MO 5 – okresní kolo 
Jakub Mareček 5. B    
Alena Omastová 5. A   

4. – 6. místo 

Pythagoriáda 5 – 
okresní kolo 

Jakub Mareček 5. B   7.– 9. místo 

McDonald´s Cup – okrskové 
kolo 

starší žáci 1. místo 

McDonald´s Cup – okresní 
kolo 

starší žáci 4. místo 

McDonald´s Cup – okresní 
kolo 

mladší žáci 2. místo 

Přehlídka poezie – TYMY 

Vendula Paldusová 1. B 
Karolína Jurčová 3. A 
Monika Ponížilová 5. A 
Tina Sabová 7. C 

2. místo 
3. místo 
2. místo 
2. místo 

Sedmikvítek – literární oblast 
Vendula Mynaříková, 2. A 
Kateřina Zdráhalová 2. A 
Adriana Buksová 2. A   

 
1. místo 
 

 

Adriana Plandorová  2. A  
Tina Sabová 7. C 
Michaela Starostová 9. A 
Vanessa Wojnarová 8. C 

2. místo 
1. místo 
2. místo 
3. místo 

Sedmikvítek – výtvarná oblast 
Monika Ponížilová 5. A 
Sabina Bakalíková 5. A 

2. místo 

 

Vendula Mynaříková 2. A  
Tina Sabová 7. C 
Markéta Nováková 7. C   
Eva Ševčíková 6. B 

3. místo 
1. místo 
3. místo  
3. místo  

Literární soutěž „Utíkej! 
Rychle utíkej!“ 

Michaela Starostová 9. A 
Tina Sabová 7. C 

mezi 10 nejlepšími 
pracemi 

Olympiáda ČJ – 
okresní kolo 

Barbora Cápíková 9. C 10. místo 

Eurorebus jednotlivci – krajské 
kolo 

Petra Nováková 9. C 
Nikol Háblová 9. C 

8. místo 
9. místo 

Zeměpisná olympiáda – 
okresní kolo 

Veronika Rožnovská 6. A 
Veronika Koutná 6. B 
Tina Sabová 7. C  
Tomáš Vrbovský 9. C 

2. místo 
10. místo 
8. místo  
4. – 5. místo 

Zeměpisná olympiáda – 
krajské kolo 

Veronika Rožnovská 6. A 6. místo 

Mladý chemik – 
1. kolo 

Renata Hrbáčková 9. C 
Tomáš Vrbovský 9. C 

postup do vyššího kola 

Mladý chemik – 
2. kolo 

Tomáš Vrbovský 9. C 14. místo 

Okresní fyzikální přebor 
Jan Navrátil 9. C 
Tomáš Vrbovský 9. C 
Petr Nguyen 9. C 

6. místo 
7. místo 
11. místo 

Mladý zahrádkář 
Thomas Macura 5. A  
Alžběta Jurčíková 8. A 

1. místo  
3. místo 

Biologická olympiáda – Tomáš Vrbovský 9. C  3. místo 



okresní kolo Marek Tatýrek 7. C 
Tina Sabová 7. C 

7. místo 
9. místo 

Biologická olympiáda – 
krajské kolo 

Tomáš Vrbovský 9. C 12. místo 

Aranžování květin – okrskové 
kolo 

Veronika Rožnovská 6. A 
Natálie Kováčová, 7. B 

1. místo  
2. místo 

Aranžování květin – krajské 
kolo 

Veronika Rožnovská 6. A 4. místo  

Přírodovědný Klokan 
Tomáš Vrbovský 9. C 
Lukáš Chytil 9. C 
Miroslav Janál 8. C 

1. místo 
2. místo 
3. místo 

Přírodovědný Klokan –  
v okrese 

Tomáš Vrbovský 9. C 3. – 6. místo 

Matematický Klokan – 
Benjamín – v okrese 

Marek Sedlář 7. C 2. místo 

MO 6 – okresní kolo Petr Omasta 6. C 11. – 14. místo 

MO 7 – okresní kolo 
Anna Gregušová 7. C   
Tina Sabová 7. C  
Markéta Nováková 7. C  

2. – 9. místo 
2. – 9. místo  
10. – 11. místo 

MO 8 – okresní kolo Tereza Říhová 8. C 11. – 12. místo 

MO 9 – okresní kolo Tomáš Vrbovský 9. C 11. – 12. místo 
Pythagoriáda 6 – 
okresní kolo 

Petr Omasta 6. C   5.– 9. místo 

Pythagoriáda 7 – 
okresní kolo 

David Sklenář 7. C 
Tina Sabová 7. C  

4. – 5. místo 
10. místo 

Pythagoriáda 8 – 
okresní kolo 

Tereza Říhová 8. C 
Vanessa Wojnarová 8. C 

9. – 13. místo 

Pangea – školní kolo 
Petr Omasta 6. C 
David Sklenář 7. C 

postup do celostátního 
kola 

Pangea - celostátní kolo 
David Sklenář 7. C  
Petr Omasta 6. C  

8. místo 
16. místo 

Přespolní běh – okresní kolo 

mladší žáci 
mladší žákyně  
starší žáci 
starší žákyně  

5. místo 
3. místo 
3. místo 
2. místo 

Fotbal – okresní kolo žákyně 2. místo 

Florbal – okresní kolo 
mladší žáci 
starší žáci 

2. místo 
3. místo 

Šplh – okresní kolo 
žákyně 
žáci 

3. místo 
2. místo 

 „O pohár starosty města 
Holešova“ 

celkově družstvo mladších  
a starších žákyň a žáků 

1. místo 

Okresní turnaj  
v minivolejbalu 

mladší žákyně 
mladší žáci 

5. místo 
2. místo 

Volejbal – okresní kolo 
žákyně 
žáci 

2. místo 
2. místo 

Pohár rozhlasu –   
okresní kolo 

mladší žákyně 
mladší žáci 

3. místo 
3. místo 

starší žákyně 
starší žáci 

3. místo 
5. místo 

Pohár rozhlasu – 
krajské kolo 

starší žákyně 8. místo 

 
 
 



Soutěž o nejlepšího přírodovědce školy 
1. místo Vrbovský Tomáš 9. C 37 bodů 
2. místo Sklenář David 7. C 29 bodů 
3. – 4. místo Omasta Petr 6. C 25 bodů 
3. – 4. místo Sedlář Marek 7. C 22 bodů 
5. místo Sabová Tina  7. C 20 bodů 

6. místo 
Rožnovská 
Veronika 

6. A 19 bodů 

7. místo Říhová Tereza 8. C 15 bodů 
8. místo Merhautová Alena 6. C 10 bodů 
 
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – mladší dívky 
1. místo Kotasová Beata 7. C 28 bodů 
2. místo Polepilová Jana 7. C 26 bodů 
3. místo Merhautová Alena 6. C 24 body 
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – mladší chlapci 
1. místo Daďa Dominik 7. A 35 bodů 
2. – 3. místo Žák Richard 7. C 33 bodů 
2. – 3. místo Kryštof Ivo 7. C 33 bodů 
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – starší dívky 
1. místo Řiháková Monika 9. B 57 bodů 
2. místo Smýkalová Lenka 8. C 49 bodů 
3. místo Jurčíková Alžběta 8. A 40 bodů 
Soutěž o nejlepšího sportovce školy – starší chlapci 
1. místo Formánek Adam 9. B 40 bodů 
2. místo Kohout Lukáš 9. B 34 bodů 
3. místo Pělucha Filip 9. B 33 bodů 

 
  



Stručný přehled umístění našich žáků na SŠ, SOU 
škola město obor ukončení počet 
9. ročník     
Gymnázium Holešov gymnázium maturita 10 
Gymnázium Kroměříž gymnázium maturita 1 
Gymnázium Vimperk gymnázium-sport. příprava maturita 1 
Gymnázium Lesní čtvrť Zlín gymnázium maturita 2 
Gymnázium T.G.M. Zlín gymnázium maturita 3 
Gymnázium arcibiskupské Kroměříž gymnázium maturita 1 
Obchodní akademie Kroměříž informační technologie maturita 2 
Obchodní akademie Uh. Hradiště obchodní akademie maturita 1 
Obchodní akademie Zlín obchodní akademie maturita 7 
Obchodní akademie Zlín veřejnosprávní činnost maturita 1 
Střední odborná škola Luhačovice uměl.  řem.  zpracování kovů maturita 1 
Střední pedagogická škola Kroměříž předšk. a mimošk. pedagogika maturita 1 
Střední průmyslová škola Otrokovice aplikovaná chemie maturita 1 
Střední průmyslová škola  Zlín elektrotechnika maturita 2 
Střední průmyslová škola  Zlín stavebnictví maturita 1 
Střední škola gastronomie a služeb Přerov vizážistka maturita 1 
Střední škola hotelová a služeb  Kroměříž gastronomie maturita 2 
Střední škola hotelová a služeb  Kroměříž hotelnictví maturita 6 
Střední škola hotelová a služeb  Kroměříž cukrář výuční list 1 
Střední škola hotelová a služeb  Kroměříž jezdec  chovatel koní výuční list 1 
Střední škola Kostka Vsetín Žurnalistika a média maturita 1 
Střední škola letecká Kunovice letecký mechanik maturita 1 
Střední škola obchodně technická Zlín obchodník maturita 1 
Střední umělecko prům.škola Uh. Hradiště multimediální tvorba maturita 1 
Střední umělecko prům.škola Uh. Hradiště průmyslový design maturita 1 
Střední umělecko prům.škola Uh. Hradiště užitá fotografie a média maturita 1 
Střední zdravotnická škola Hranice zdravotnický asistent maturita 1 
Střední zdravotnická škola Kroměříž sociální činnost maturita 1 
Střední zdravotnická škola Kroměříž zdravotnický asistent maturita 1 
COPT Kroměříž mechanik seřizovač maturita 3 
COPT Kroměříž elektrot. a str. montážní práce výuční list 1 
COPT Kroměříž elektrikář výuční list 1 
COPT Kroměříž Strojní mechanik výuční list 1 
COPT Kroměříž instalatér výuční list 1 
COPT Kroměříž opravář zemědělských strojů výuční list 2 
Střední průmyslová škola Otrokovice chemik (gumař plastikář) výuční list 1 
Střední prům. škola polytechnická Zlín mechanik elektrotechnik maturita 1 
Střední prům. škola polytechnická Zlín mechanik seřizovač maturita 5 
Střední prům. škola polytechnická Zlín reprodukční grafik pro média maturita 3 
Střední prům. škola polytechnická Zlín Zpracování usní, plastů, pryže maturita 1 
Střední prům. škola polytechnická Zlín elektrikář silnoproud výuční list 1 
Střední prům. škola polytechnická Zlín obráběč kovů výuční list 2 
Střední prům. škola polytechnická Zlín tiskař na polygraf. strojích výuční list 2 
Střední průmyslová škola stavební Val. Meziříčí klempíř výuční list 1 
Střední škola zemědělská Přerov opravář zemědělských strojů výuční list 1 
8. ročník     
Střední škola nábytk. a obchodní Bystřice p/ H truhlářská a čalounická výroba výuční list 1 
7. ročník     
Gymnázium Olomouc-Hejčín gymnázium 6- leté maturita 1 
5. ročník     
Gymnázium Holešov gymnázium 8- leté maturita 7 

 
  



9. ročníky 

 
 
Co nám bude nejvíce chybět? 
Spolužáci a učitelé, se kterými jsem si za ty roky užil hodně srandy.    
Moje třída, jsou v ní fajn lidi.           
Naše třída, nejlepší kolektiv, protože každý z naší třídy je něčím výjimečný. Když vynechám 
naši třídu tak ještě spoustu hlášek učitelů.    
Přátelé a učitelé.    
Někteří učitelé, např. naše třídní učitelka Pavla Obdržálková, Pavel Březina, Jaroslava 
Dvořáková atd. 
Nejvíce mi budou chybět ti lidi se kterými jsem se nejvíc bavila. 
Kamarádi a věčná sranda. 
Kolektiv a sranda, kterou jsme spolu zažívali. 
jednoznačně kamarádi. Ta skvělá parta, která tu byla 4 roky a teď odchází. Tu mi nikdo 
nenahradí. Ale možná i zvonění.  
Děcka, jak z naší třídy, tak i ostatní. Učitelé také, prostě celá škola. 
Setkávání se na chodbách. 
Lidi, se kterými jsem si sedla.      
Naše třída, jídlo z bufetu a kamarádi ze školy. 
Celá škola, lidi z mého ročníku, za ty roky mi dost přirostli k srdci, hlavně tedy naše třída a 
céčko. 
Úsměvy přátel. 
 
  



 
 
Co nám bude nejvíce chybět? 
Kamarádi, protože jsem s nimi zažil skvělé věci a byla sranda. 
Kamarádi a celkově pohoda. 
Náš kolektiv, protože i když se hádáme tak se máme rádi. 
Jen kámoši. 
Kamarádi. 
Ty lidi tady, protož tolik srandy si jinde neužijete. 
Učitelé, protože jsem si na ně zvyknul. 
Podrobné vysvětlování učiva, tělocvik, softball. 
Kámoši z naší třídy i jiných tříd. 
Spolužáci. 
Spolužáci, protože jsem si je moc oblíbil, ale věřím, že se zase sejdeme. 
Moji báječní spolužáci, se kterými jsem strávil významnou část svého života. 
Kolektiv, učitelé, vztahy. 
Naše třída a sranda v hodinách. 
Náš kolektiv, učitelé, kteří nás respektovali a naučili nás všechno, jejich smysl pro humor. 
Kamarádi, někteří učitelé. 
 
  



 
 
Co nám bude nejvíce chybět? 
Naše třída a někteří učitelé. 
Paní učitelka Stojanová, protože je s ní sranda a dokáže naučit snad všechno. 
Kamarádi, spolužáci, kolektiv. 
Spolužáci, učitelé. 
Dobří učitelé a třída. 
Moje třída, kamarádi, někteří učitelé, sbor, některé předmět jako Hv, Vv, které na SŠ 
nebudou. 
Pohoda, učitelé, spolužáci. hudebka s panem učitelem Březinou, matika s paní učitelku 
Stojanovou, spolužáci. 
Spolužáci, paní učitelka Hradilová 
Spolužáci, vyučující. 
Bára Hlavicová. 
Třídní učitelka. 
 
  



 
 
Co nám bude nejvíce chybět? 
Někteří spolužáci a hlavně ta sranda, kterou jsme spolu zažili. 
Náš dobrý kolektiv. 
Kamarádi, nikdy nezapomenu na pomoc učitelů. 
Spolužáci a učitelé, se spolužáky byla velká sranda a máme několik super učitelů. 
Velká tělocvična a samozřejmě někteří učitelé a spolužáci. 
Pěkné prostředí a známé tváře. 
Náš třídní kolektiv, několik učitelů, které jsem si opravdu oblíbila. 
Kolektiv a hlášky učitelů. 
Pohoda o přestávkách. 
Hlášky, přezdívky, průpovídky a rozčilení učitelů. 
Sranda s učiteli, křesílka na chodbě. 
Hláška: „Dej si pozor, nebo tě kozel potrká.“ 
Nezapomenutelný výchovný křik pana učitel H., přísný přístup a prokecané upsané hodny 
fyziky 
Pohoda, paní učitelka z Čj,  
 
 



„Ve víru událostí“ 
 
Září: 
 
První školní den 

První školní den přišlo do naší školy 67 prvňáčků v 
doprovodu svých rodičů či prarodičů. Všechny tři první 
třídy byly slavnostně vyzdobené a děti očekávaly paní 
učitelky Dohnalová, Gořalíková a Jandová. Slavnostního 
přivítání se zúčastnili představitelé města, pan starosta a 
oba místostarostové. Pobyt ve škole dětem zpestřila 
přítomnost školního maskota. 
Do šestých ročníků nám nastoupilo celkem 78 
žáků. Škola se tak celkovým počtem žáků dostala nad 
číslo 600. Jsme rádi, že v roce 125. výročí slavnostního 

otevření naší historické budovy je stále o tuto školu zájem.  
 
Začátek školního roku ve třetím ročníku 
Při pěkném počasí všechny tři třetí třídy zahájily 
hodiny prvouky na čerstvém vzduchu prohlídkou 
Holešova a jeho významných míst. Druhý týden si 
naši třeťáci mohli prohlédnout další  historické 
místo našeho okolí – domečky s doškovou střechou 
a větrný mlýn v Rymicích.  
 
Adaptační pobyt 6. tříd 

Na adaptační pobyt jsme se moc těšili.  
Tyto dny jsme strávili na Rusavě v hotelu Ráztoka s paní učitelkou 
třídní Blankou Nevařilovou a s paní učitelkou Janou Polaštíkovou. 
Účelem pobytu bylo seznámit se se všemi ve třídě, protože jsme nový 
kolektiv a mnozí z nás se viděli 1. září úplně poprvé. Většinu času 
jsme hráli venku různé seznamovací hry, když bylo škaredě, měli jsme 
k dispozici salónek v budově.  
Zpáteční cestu domů do Holešova jsme zvládli pěšky. Trochu nás to 
unavilo, ale bylo to zábavnější než jízda autobusem. Adaptační pobyt 
byl naší  první společnou akcí a určitě na něj budeme všichni rádi 

vzpomínat. 
Edita Ehrlichová a Magda Rožnovská, 6. A 

 
Adaptační vycházky 1. roč. 
Ve dnech 9. až 11. září nestrávili žáci prvních tříd ve 
škole, ale vypravili se do přírody. Děti prožily zajímavé 
zábavné dopoledne. Každý o sobě sdělil ostatním něco 
zajímavého, zahrál si mnoho her, ve kterých si uvědomil 
své místo a zařazení v třídním kolektivu. Pobyt byl 
ukončen vyhodnocením a obědem.  
 
 
Matematické soustředění tříd s rozšířenou výukou matematiky 

        V úterý 16. září se celá naše třída 7. C sešla v 8 
hodin před školou, aby se společně vydala na 
matematické soustředění. Po příjezdu autobusu a po 
naložení všech nabalených zavazadel, samozřejmě 
plných nezbytně nutných věcí, jsme vyrazili směr 
Rusava. Než jsme se pořádně usadili, už se před námi 
objevil hotel, kde jsme měli strávit následující 4 dny. Z 
velících míst v přední části autobusu, na kterých seděly 
paní učitelky, se ozvalo hlasité: „Vysedat!“ A už nás byl 



plný hotel Rusava. Obsadili jsme pokoje, pomohli vynosit z autobusu věci na výuku a naše 
pekelné soustředění mohlo začít. 
V místnosti, kterou jsme používali jako učebnu, společenskou místnost i diskosál, jsme si 
vyslechli něco o organizaci. Hladoví jako vlci jsme se vrhli do jídelny na oběd. Jedno 
z pravidel soustředění  bylo … ticho při jídle. Po odpoledním klidu jsme se sešli v učebně, 
abychom vymysleli večerní program. První se přihlásil s nápadem Marek: „Co takhle zahrát si 
na začátek hru želvičky.“ Hned nato vykřikla Jana: „Já navrhuji židličkovanou, to je hra, 
kterou všichni dobře známe.“ Potom už to fičelo, padal jeden název hry za druhým. Večer 
jsme si to i s 6.C  pořádně užili a ve 22 hodin byla večerka. 
Ve středu nás vzbudil neobvyklý budík. Paní učitelky nás budily svým příjemným voláním: 
„Budíček!“ V 7.25 jsme se společně přesunuli na snídani. Byla výborná bábovka. Dopoledne 
probíhalo vyučování, jak jinak, plné matematiky a fyziky. 
Po obědě a chvíli odpočinku jsme se zase pokusili dostat 
do svých hlav něco nového. Večer se uskutečnil tvrdý 
souboj v bowlingu. Závěr druhého dne soustředění byl 
mokrý, vyzkoušeli jsme nový hotelový krytý bazén. 
A už tu byl čtvrtek. Ráno začalo výkřikem mých 
spolužáků: „Vstávat!“ Po ranní hygieně a snídani byl 
zase čas na vzdělávání. Tentokrát jsme kromě hlaviček 
potrénovali ruce a vlastně i celé tělo. Skládal se 
automaton žirafa a ještě jsme stihli orientační běh. Venku 
bylo hodně mokro, takže někteří z nás si na orienťáku opatřili módní doplněk, blátivý pruh 
přes celá záda. Byla to velká legrace. Na čtvrteční večer se všichni těšili nejvíc. Před 
diskotékou jsme nafoukli hromadu balónků a zábava začala. 
Páteční budíček nám hodné paní učitelky posunuly až na 8.30. Dopoledne nás čekal úklid naší 
univerzální místnosti, která byla od večera plná balónků. Proběhlo hlasování a o jejich osudu 
bylo rozhodnuto, rozdupat. Po vyhodnocení, rozdání cen a vysvědčení ještě zbývalo pořídit 
závěrečné foto a hurá na oběd. S plnými břichy jsme se pak vydali k domovu. 

Sedlář Marek, 7. C 
 
Družina v září 

S novým školním rokem přišla do školní družiny spousta 
dalších dětí. Celkem je jich skoro 160 a jsou rozděleny do 6 
oddělení. Aby se děti nenudily a pobyt ve školní družině je 
bavil, vychovatelky pro ně připravují spoustu zajímavých 
aktivit a zájmových kroužků. Ze zářijových aktivit to byla 
hlavně drakiáda, kterou si uspořádalo každé oddělení 
samostatně. Dále jsme se byli podívat na výstavu ovoce a 
zeleniny, na tematickou výstavu v zahradnictví Stella „Nauč 
draka létat“ a na výstavu hraček. Někteří byli moštovat 
jablíčka, někteří dokonce i pekli dobroty. Přišli za námi i 

holešovští skauti ukázat nám svou činnost. Nechyběla spousta her a vycházek, a protože 
máme šikovné a nápadité paní vychovatelky, tak si každý žák odnesl domů nějaký výrobek, 
který si v družině sám vyrobil. Od druhého týdne v září začaly fungovat i kroužky školní 
družiny. 
 
Výletníček - Helfštýn 
V sobotu 20. 9. jsme vyrazili na hrad Helfštýn. 
Vlakem a autobusem jsme docestovali do 
Lipníku nad Bečvou. Odtud nás čekala 
procházka až na samotný hrad. Cesta utíkala 
rychle a počasí nám také vyšlo. Na hradě jsme 
posvačili a nabrali síly k prozkoumání hradu. 
Dokonce jsme vystoupali i na věž. Viděli jsme 
celý Helšftýn i jeho široké okolí z ptačí 
perspektivy. Pak už jsme se museli vydat na 
zpáteční cestu do Lipníku, kde nás čekala 



prohlídka. S paní průvodkyní jsme si prošli zajímavosti města. Celý výlet se vydařil, počasí 
nám přálo a teď nezbývá nic jiného než čekat na další dobrodružství.  
 
Den bez aut – školní hřiště 

Mezinárodní den bez aut spadá pod týden 
Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. 
TYMY ve spolupráci s Městem Holešov, Policejní 
školou, Besipem a ČČK uspořádalo také v letošním 
roce branně bezpečnostní akci Den bez aut, které se 
zúčastnili i naši žáci.  
 
 
 
 

 
Výstava Letní iluze a  Mánes v zámecké galerii 
V měsíci září navštívili naši žáci druhého stupně výstavu Letní iluze, výstava holešovských 
výtvarníků,  a významnou výstavu Spolku výtvarných umělců Mánes. Historickým rozsahem 
a pojetím se jednalo o největší výstavu výtvarného umění, kterou Mánes na Moravě 
uspořádal. V sedmi sálech i na chodbách bylo vystaveno asi dvě stě děl žijících i nežijících 
členů spolku, českých malířů, sochařů, architektů, sklářů a grafiků.  
 
125 let od slavnostního otevření školy  
1. Základní škola Holešově byla založena v roce 1888 
položením základního kamene a slavnostně otevřena 
15. 9. 1889. Je to největší a nejstarší škola v Holešově, 
již v roce svého otevření ji navštěvovalo přes 700 žáků.  
V rámci oslav uspořádala škola výstavu „Vzpomínka na 
hanácko-valašskou krajinskou výstavu 1914“. Hanácko-
valašská krajinská výstava patří dodnes 
k nejvýznamnějším akcím, které byly v Holešově 
pořádány. Byla pořádána ve Smetanových sadech v 
červenci 1914 a byla umístěna do tří výstavních paláců – 
Dívčí škola měšťanská, Chlapecká škola měšťanská a Zemské vyšší gymnasium. 
 
Představuje se školní redakce žáků - JEDNIČKA 

Dovolujeme si Vám představit naši nově vznikající 
školní redakci, kterou jsme nazvali „JEDNIČKA“. 
Naším záměrem je publikovat zde nejenom práce žáků 
vytvořené v rámci vyučování, ale i jejich tvorbu 
mimoškolní.  
V průběhu školního roku Vám také formou rozhovorů 
představíme učitele naší školy a pokusíme se tak odhalit 
něco málo z jejich osobního života. Navážeme tak na 
projektový den z konce minulého školního roku, kdy 
jsme už pár otázek učitelům položili. 

 
Říjen 
 
Když nejde elektřina 
V pondělí 6. 10. nám do školy nepřišel elektrický proud. Už při vstupu do 
školy každý poznal, že je něco jinak – zvonek nezvonil, světla nesvítila (a 
to bylo znát hlavně ve staré budově, kde jsou šatny ve sklepě bez oken). 
Děti ovšem přišly připravené s baterkami a pomohly nám nelehkou situaci 
zvládnout. I přes výpadek elektrického proudu jsme tedy zachovali 
normální vyučování a pokračovali dle výukového plánu. Výpadek ovšem 
nezastihl jen nás, ale celé centrum Holešova, tudíž i Ústřední školní 
jídelnu, a proto nebyly ten den pro děti obědy. S tím se ale poprala družina 



školy a na školním hřišti si děti mohly opékat špekáčky, a kdo měl ještě hlad, mohl pomoci s 
přípravou gulášové polévky. 
 
Talentová soutěž na Obchodní akademii Kroměříž 
Soutěž v psaní na klávesnici se může zdát někomu nezáživná. Kdo byl ale ve středu 8. října na 
Obchodní akademii v Kroměříži na talentové soutěži, řekl by opak. 9 žáků naší školy se 
zúčastnilo prvního ročníku soutěže v rychlosti psaní na klávesnici. Tuto dovednost dnes 
potřebuje v životě téměř každý. Soutěž podpořila a své umění všem ukázala i devítinásobná 
mistryně světa paní Helena Zaviačičová. Naši reprezentanti se mezi ostřílenými žáky, kteří se 
psaní věnují ve škole ve volitelném předmětu, neztratili. Marek Olšák vybojoval krásné 5. 
místo, Veronika Klapilová byla šestá a Vojtěch Vyhlídal sedmý. I další naši žáci byli v první 
polovině účastníků: 11. Jana Mirynská, 16. – 17. Kateřina Lavičková a Petr Nguyen, 18. 
Tomáš Zapletal. 
 
Logická olympiáda 
Logická olympiáda je soutěž pro žáky, kteří dovedou samostatně a pohotově uvažovat. Není 
založena na školních znalostech. Na naší škole jsme letos do logické olympiády zapojili i 
žáky 5. ročníku. Celkem v našem kraji soutěžilo 528 páťáků. S potěšením jsme zaznamenali 
úspěch v podobě postupu do krajského kola – Radim Kutra (5. A) a Jakub Mareček (5. B). Ze 
žáků II. stupně byli nejúspěšnější a postoupili do krajského kola Marek Sedlář a David 
Sklenář (oba 7. C).  
 

Zdravé zuby 
Dne 21. 10. 2014 proběhla na prvním stupni naší školy 
přednáška o dentální hygieně. Děti naslouchaly se zájmem a 
slíbily, že se budou držet hesla „Čistý zub se nezkazí“. Tak 
uvidíme. 
 
 

 
Hasík 
Zajímavou besedu si pro naše druháčky v druhé polovině října 
připravili holešovští hasiči. Společně s plyšáčkem Hasíkem 
objasnili dětem význam a náplň práce hasiče, vysvětlili si, jak 
reagovat v krizových situacích a na pár takových si i společně 
zahráli.  
 
Dopravní hřiště 

Obě třídy čtvrtého ročníku se zúčastnily dopravní 
výchovy na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Pod 
vedením strážníků městské policie si žáci osvojili 
teoretické znalosti. Šlo především o správné vybavení 
kola, bezpečnou jízdu a znalost křižovatek. Poté si vše 
ověřili na modelových situacích. Na dopravní hřiště se 
ještě vrátí v jarním období, kdy po absolvování zkoušky 
obdrží průkaz cyklisty.  
 
 

Úspěch v pěvecké soutěži 
V soutěži Kostelecký slavíček naši žáci získali velmi pěkná ocenění: 
I. kategorie 1. – 3. roč.:  Vendula Dvořáková (3. A)   čestné uznání za krásný projev 
II. kategorie 4. – 5. roč.: Sabina Bakalíková (5. A)   3. místo 
III. kategorie  6. – 7. roč.: Marie Ambrožová (7. C)  3. místo 
absolutní vítězství v soutěži Kamila Sklenářová (6. C)  1. místo 
 
 
 
 



Sportovní soustředění 9. B 
Naše sportovní soustředění se konalo od 
pondělí do středy (20. – 22. 10. 2014) na 
Sportcentru v Holešově. Program začínal 
rozcvičkou na protáhnutí svalů a rozdělení 
do dvou skupin. Po krátkém, ale pečlivém 
rozehřátí jsme si mohli vybrat, jestli 
začneme v posilovně nebo na squashi. Holky 
volily radši na začátek posilovnu a pak jako 
„oddech“ squash. Po náročné a tvrdé práci 
nás každý den čekala odměna v podobě 
bazénu. Myslím si, že úterý byl nejnáročnější den, protože jsme šli na spinning a nikdo z nás 
nečekal,  že to bude taková makačka.  Jako první šli na řadu kluci a holky mířily do 
posilovny. Po hodinové jízdě byli kluci pořádně unavení a propocení, čímž nás holky dost 
vylekali. Říkaly jsme si, co nás asi čeká? Nakonec jsme to všichni zvládli a následoval bazén. 
Středu jsme si všichni užili, jelikož to byl poslední den našeho úžasného soustředění. 
Výborně  jsme si opět zasportovali a pobavili se. Po celou dobu panovala skvělá atmosféra a 
výborná nálada.  
Tohle soustředění bylo sice krátké, ale suprové. Doufám, že budu mluvit za všechny a můžu 
říct, že se to fakt moc povedlo a bylo to něco nového a jiného než v předešlých letech. 
Děkuji za pěknou atmosféru a skvělou náladu paní uč. Grešové a Háblové. Bylo to 
skvělé!!!      

Klára Turečková, 9. B   
Olympiáda Holešova v orientačním běhu 

V chladném, ale slunečném dopoledni dne 30. října 2014 
se konala v zámeckém parku Holešovská olympiáda škol 
v orientačním běhu. Závod, kdy žáci 3. až 6. ročníku 
běží podle mapy a hledají kontroly, je pro mnohé 
neznámý a vyzkoušeli si ho poprvé. Všichni závodníci 
tuto sportovní disciplínu zvládli výborně. Svědčí o tom 
umístění, která získali. 
 
 
 

Halloween a výuka anglického jazyka 
Halloween a angličtina k sobě neodmyslitelně patří. A abychom 
si tento anglosaský lidový svátek přiblížili ještě trochu více, 
zpestřili jsme si s ním vyučování anglického jazyka ve třetím 
ročníku.  
Děti ve strašidelných kostýmech naslouchaly tajemnému 
zaříkávadlu čarodějnic, seznámily se s netradiční slovní zásobou 
patřící k tomuto svátku a vyrobily si své malé „strašidlo“. 
Tajemná atmosféra nás provázela celým vyučováním a nová 
slovíčka jsme se určitě nikdy nenaučili rychleji! 
 
Družina v říjnu 

Měsíc říjen je dalším podzimním měsícem, a proto se i 
aktivity v naší školní družině nesly na podzimní 
vlně. Nahlédněte, jak se dělají třeba ponpony, pouští 
drak v zámeckém parku, vyrábí náušnice, jak se 
dělá věneček podzimníček z přírodnin, peče cuketová 
buchta nebo slané tyčinky na večírek školy. Na 
chodbách se objevila spousta dýní, jablíček a barevného 
listí. V některých odděleních nechybělo ani 
bramborování a říjnovou společnou akcí bylo odpoledne 
hádanek, kde si každý vyzkoušel svůj důvtip při hádání 



zapeklitých otázek. V 1. oddělení si hned po bramborování udělali i dýňování, kde děti 
(mnohé poprvé) ochutnaly dýňovou polévku, dýňové muffiny a nechybělo ani vyřezání 
strašidelné dýně na výzdobu vchodu do školy.  
 
Výletníček - Štramberk 

Další naplánovaný výlet se uskutečnil v sobotu 11. října. 
Ráno se nás i s rodiči sešlo rovných 30 a tentokrát jsme 
vyrazili do vzdálenějšího Štramberku. Jakmile jsme 
vystoupili z vlaku, směřovali jsme do Národního sadu, 
kde začala naše hra. Na každé zastávce jsme měli, podle 
pokynů, najít a zapsat jedno písmeno. Za odměnu jsme 
dostali razítko do našeho cestovatelského deníčku. Všem 
se podařilo tajenku vyluštit. Potom už naše kroky 
směřovaly zpátky do centra města. Dalším cílem byla 
místní pekárna, kde se vyrábí štramberské uši. Pan pekař 

nám poutavě vyprávěl pověst, která se k místní pochoutce váže a také nám ukázal její výrobu. 
Nakonec jsme všichni nakoupili i pro rodiče a vyrazili na Trúbu. Zhlédli jsme ukázku 
sokolníků, mohli jsme se s dravci vyfotit a zúčastnili jsme se soutěže, která tu byla 
připravená. Nakonec jsme pokračovali na samotnou věž a pokochali se pohledem na podzimní 
krajinu a městečko Štramberk. Teď už nezbývalo nic jiného, než se pomalu vydat na vlak a 
ujíždět domů. Ve Valmezu nám však zbyla chvilka do odjezdu, kterou jsme strávili v místním 
parku, kde byly skluzavky a houpačky. Pak už nás čekal jen návrat domů.  
 
A co dál? 
EDBA, 5. ročník – školní hřiště, dějepisná exkurze pro 7. ročník - Velehrad, Modrá, 
zeměpisná exkurze pro 9. A, D – Praha, dějepisná exkurze pro 6. ročník – Přerov, Helfštýn, 
beseda pro žákyně 6. ročníku Čas proměn, výchovný koncert FBM ve Zlíně pro 4. a 5. ročník, 
exkurze Planetárium Brno, 5 ročník, přírodovědný Klokan, projekt  SŠNO Bystřice pod 
Hostýnem pro žáky 8. a 9. ročníku, pracovní výchova 6. A na SŠNO v Bystřici pod 
Hostýnem. Táborák, knihovna, hrátky v tělocvičně – školní družina. 
 
Zeměpisná exkurze Praha 
Zážitky deváťáků z říjnové Prahy 
 
Nejvíc jsem si to užil asi v zrcadlovém bludišti a na 
Petřínské rozhledně. Na druhou stranu se mi nelíbily 
posprejované domy a auta, moc lidí a přecpané 
tramvaje. 

Daniel Měrka, 9.A 
  
I když jsme v Praze všichni už několikrát byli, s lidmi, 
které máte rádi, je to vždy nejlepší. Vylézt přes 200 schodů na Petřín, nebo se podívat na 
orloj, vždycky stojí zato. A protože jsme v 9. ročníku, myslím, že si to všichni pořádně užili. 

Zuzana Janečková, 9.D 
  
Asi se mi nejvíc líbila cesta Pendolínem. Hlavně cesta z Prahy do Olomouce. V Olomouci 
jsme zdržovali, abychom nestihli vlak do Hulína. Když jsme šli nádražím, tak jsme si zpívali 
a lidé se za námi otáčeli. I když jsme se snažili zpomalovat, přesto jsme ten vlak stihli.  

Petra Štěpánková, 9.A 
  
Praha, hlavní město České republiky, má duši. Žije tam 
hodně jiných ras a je to o zvyku. Velmi se mi líbil náš 
průvodce. Pořád se usmíval a šlo vidět, že ví, o čem 
mluví. 

Alexandr Eis, 9.D 
  

Hodně se mi líbila cesta vlakem – Pendolínem. Dostali 
jsme vodu a noviny zadarmo. Navíc jsme byli v Praze 



rychle. Pěkná byla výměna stráží u Hradu, kterou jsme stihli. 
Lukáš Stloukal, 9.A 

  
Na výletě do Prahy se mi líbilo úplně všechno. Takové výlety by mohly 
být aspoň jedenou týdně. Na zpáteční cestě byla sranda a zpívali jsme 
písničky.  

Ondřej Janalík, 9.D 
  
Líbila si mi katedrála Svatého Víta. Byla pěkně propracovaná a vysoká. 
Na Petříně jsme byli všichni a byl odtud pěkný výhled na celou Prahu i na 
fotbalový stadion. 

Jiří Kamenec, 9.D 
 
Listopad: 
 
Exkurze Bodies Revealed Brno 
Výstava odhalující všechna anatomická tajemství lidského těla se stala cílem exkurze našich 
osmáků.. Výstava představuje celotělové exponáty i detailní ukázky jednotlivých orgánů 
lidského těla. Výstava se věnuje jednotlivým systémům lidského těla. Návštěvníkům je 
představena přesná funkce svalového aparátu, dýchací soustavy, trávicí soustavy, nervové 
soustavy i cévního systému. 
 
Schůzka 9. ročníků 
Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se v atriu naší školy uskutečnila informační schůzka pro rodiče žáků 9. 
ročníku. Na této schůzce byly podány informace o přijímání žáků na střední školy, 
přihláškách, termínech přijímacího řízení apod.. Byli přítomni také někteří zástupci SŠ, kteří 
přijali pozvání a kteří poskytli informace o svých školách žákům i rodičů. 
 
Logická olympiáda 
Logická olympiáda je soutěž pro žáky, kteří dovedou samostatně a pohotově uvažovat. Není 
založena na školních znalostech. Na naší škole jsme letos do logické olympiády zapojili i 
žáky 5. ročníku. Celkem v našem kraji soutěžilo 528 páťáků. S potěšením jsme zaznamenali 
úspěch v podobě postupu do krajského kola. Radim Kutra (5. A), Jakub Mareček (5. B), 
Marek Sedlář a David Sklenář (oba 7. C) se utkali 7. listopadu se svými vrstevníky ve Zlíně.  
 
Podzimní večírek  
V pátek 21. 11. 2014 proběhl podzimní večírek naší 
školy. Po několikaleté zkušenosti s pořádáním tradičního 
podzimního plesu v prostorách holešovského zámku se 
letos členové HV SRPŠ rozhodli vrátit k tradici 
komornějších akcí a pro příznivce naší školy uspořádali 
večírek v prostorách internátu „A“ VPŠ a SPŠ MV v 
Holešově. Z ohlasů návštěvníků vyplývá, že akce 
naplnila očekávání.  
 
Den Slabikáře 

14. listopadu se v našich 1. třídách uskutečnil Den 
Slabikáře. Dětem zářily oči nedočkavostí a radostí, 
protože se na tento slavnostní den velmi těšily. Podívat 
se na ně přišli i rodiče a zástupci vedení naší školy. Bylo 
to první oficiální uznání práce našich nejmenších, které 
jsme si společně moc hezky užili. 
 
 
 
 

 



Výletníček - hrad Lukov 
Dalším cílem našeho výletu byla zřícenina hradu Lukov. V sobotu 22. 11. 
jsme se sešli na autobusovém nádraží v Holešově. Autobusem jsme se dostali 
do Lukova. Odtud už jsme museli pěšky. Před výstupem do kopce jsme se 
posilnili svačinou a cesta nám pak rychleji utíkala. U hradu jsme si prohlédli 
tradiční jarmark a nakoupili dárky rodičům. Samozřejmě jsme nevynechali ani 
návštěvu hradu, který se nám všem líbil. Poté jsme se už vydali na cestu zpět, 
protože nás čekala delší procházka do Fryštáku. Tu jsme si zpříjemnili 
různými hrami. I když jsme trochu zabloudili, nakonec jsme dorazili do 
našeho cíle. Přesto, že se nás tentokrát na výletě nesešlo mnoho, výlet jsme si 
pěkně užili. 
 
Vánoce v TYMY centru 

27. listopadu se naši prvňáčci vypravili do Tymy centra na 
program Vánoce na Hané a na Valašsku. Dozvěděli se, jak se 
slavily svátky v dřívějších dobách, prohlédli si kroje obou krajů, 
ochutnali pravé valašské frgály a medové perníčky. Napsali dopis 
pro Ježíška, vyrobili si Mikuláše a zkusili si výrobu různých 
vánočních ozdob. 
Celý program pro děti byl moc hezky připraven a dětem se velice 
líbil. 
 
 

 
Mateřské školy v prvních třídách 

   
Florbal 
V listopadu se naši žáci účastnili okresního kola 
floorballového turnaje Floorball Orion Cup v Holešově. 
V tělocvičně 3. základní školy Holešov svedli boj se 
Základní školou Hulín, 2. a 3. Základní školou Holešov,  
se sportovními třídami Základní školy Slovan a 
Gymnáziem Kroměříž.  
 
 
 
A co dál? 
Beseda s policií -s policií besedovali žáci druhých a pátých ročníků, divadelní představení ve 
Zlíně pro žáky 1. stupně. 
 
ANKETA: Známky nebo v ědomosti? 
 
Jsou pro tebe důležitější známky, nebo vědomosti, které ve škole získáváš? Upravil(a) 
bys současné hodnocení výsledků? 
 
Taťka říká: „Učíš se pro sebe, ne pro nás.“ Já si myslím, že jsou pro mě důležitější vědomosti, 
od kterých se odvíjejí moje známky. Protože být hloupý, je celkem na nic. Takže vědomosti 4 
EVER             

 Kristýna Mrňková, 9.D 
 



 Rozhodně jsou důležité vědomosti. Známka je jenom číslo. Sice mi možná mamka vynadá, 
když dostanu pětku, ale důležitější je, jestli potom v životě uplatním známku, nebo vědomosti. 
Hodnocení bych změnil asi na procenta.                      

 Ondřej Janalík, 9.D 
  
Pro mě je důležité oboje, vlastně to spolu souvisí. Vědomosti se projeví v těch známkách. Je 
na každém, jak by to chtěl. O trochu víc jsou důležitější vědomosti. Využijeme je v životě, 
známky nikoliv… Současné hodnocení mi vyhovuje, ale někdy si říkám, že by to chtělo 
změnu, aby to bylo trochu zajímavější. Zavedla bych hodnocení od jedničky až do desítky.  

Michaela Starostová, 9.A 
  
Samozřejmě, že jsou hodně důležité vědomosti, které ve škole získám, ale známka, kterou 
jsem ohodnocena, je pro mě také hodně důležitá. Když dostanu dvojku nebo jedničku, mám 
ze sebe skvělý pocit. Když dostanu trojku, tak to pořád není hrůza. A když dostanu čtverku 
nebo pětku, tak mě to moc mrzí. Hodnocení mi připadá hodně spravedlivé a vyrovnané. A 
jestli se někdo není schopen naučit, tak je to jeho hloupost.    

Aneta Smýkalová, 9.D 
  
Známka, určitě známka. Vědomostí, které ve škole nabydu a nezapomenu, je pramálo a vše se 
stále točí kolem známek i kvůli přijímání na střední školy. Některých vědomostí, které jsem 
ve škole získal, si ale vážím. Při současném systému školství bych uvítal hodnocení pomocí 
procent. Je to spravedlivější. Když mi například o bod písemka nevyjde a mám trojku, jsem 
na tom skoro stejně jako ten, který má o bod víc a dostal dvojku.                             

Marian Odstrčil, 9.D 
  
Pro mě jsou důležitější vědomosti, protože děti nechodí do školy jen pro dobrou známku, ale 
aby získali více vědomostí do života a aby získali nové přátele. Podle mě bych na hodnocení 
nic neměnil, protože přísnost musí být. Spíše bych zavedl počítačové studium.       

Martin Černý, 9.A            
  
Obojí je pro mě důležité. Jak známka, tak vědomosti. Vědomosti abych něco uměl do dalšího 
ročníku a známky lepší než čtverky, abych mohl jít na nějakou lepší školu. Neupravoval bych 
současné hodnocení, nechal bych to tak, jak to je.                  

Radim Pavelec, 9.D 
  
Určitě jsou pro mě důležitější vědomosti, které se ve škole naučím, než známky. Současné 
hodnocení výsledků mi přijde v pohodě. Když jsem líný a nechce se mi učit, tak dostanu za 
čtyři nebo za pět. Ale pokud se budu snažit, dostanu jedničku nebo dvojku, a udělám tak 
radost sobě, rodičům a možná i učitelům a budu mít větší šanci na hezkou 
budoucnost.                       

Lukáš Stloukal, 9.A 
  
Pro mě jsou důležitější asi známky. Když má někdo dobré známky, tak to říká, že nějaké 
vědomosti má. Hodnocení bych neupravoval. Nejdůležitější je učitel. Ten kdo umí učit a je 
dobrý, tak žáky víc naučí.                                                                                

Alexandr Eis, 9.D 
 
Prosinec 
 
Kalendáře s ilustracemi žáků 
Pěknou tradicí, kterou již třetím rokem připravujeme pro rodiče, je vytištění krásných 
kalendářů s ilustracemi dětí z naší školy. Nejlepší práce během školního roku vybírají paní 
učitelky právě pro tuto příležitost. Zájemci o kalendáře se mohli přihlásit v kanceláři školy 
nebo si jej koupit na vánočním jarmarku 11. prosince.  
 
 
 
 



Na návštěvě u seniorů 
V pátek 5. 12. navštívily děti ze 3. oddělení družiny a z kroužku 
Zumby vedené paní vychovatelkou Solařovou seniory v 
Penzionu na Novosadech, kde probíhala mikulášská nadílka. Děti 
vystoupily v kostýmech, jejichž doplňky si samy vyrobily. 
Seniorům pak předaly vlastnoručně namalovaná přáníčka. Na 
oplátku obdržely  za své taneční i recitační vystoupení malou 
výslužku. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a věříme, že 
tato charitativní akce našich dětí nebyla jistě poslední. 
 
Školou chodí Mikuláš... 

….a samozřejmě nemohl vynechat třídy těch nejmenších na 
prvním stupni naší školy. Všechny děti návštěvu známé trojice 
očekávaly s napětím, každý podezřelý zvuk za dveřmi na 
chodbách vyvolával dohady, jestli „už jsou tady“. Nakonec se 
všichni příchodu Mikuláše, čerta a anděla dočkali, když děti 
přidaly písničku nebo básničku, byly odměněny zdravým 
ovocným balíčkem, který zažehnal případné slzičky. 
 
 
 

Recitační soutěž na 1. stupni 
Tradičně v předvánočním čase si žáci prvního stupně 
vyzkoušeli recitátorské dovednosti v recitační soutěži. 
Soutěžili v pěti kategoriích podle ročníků. Letošní 
soutěž byla velmi vyrovnaná. K příjemné atmosféře 
přispělo jak vlídné publikum, tak i děti svým výběrem 
básniček, které umocňovaly nadcházející sváteční 
atmosféru. V kategorii prvních tříd zvítězila Vendulka 
Paldusová, druhé místo patří Kristýnce Remešové a třetí 
Alžbětce Bílkové. V kategorii druhého ročníku získala 
první místo Klára Koutná, druhé obsadila Sofie 
Hanispáková a třetí Marie Ministrová. V kategorii třetích tříd zvítězila Karolína Jurčová, 
druhý skončil Josef Smažil a třetí Barbora Zdráhalová. V kategorii čtvrtých tříd patří první 
místo Dominikovi Konečnému, druhá skončila Valerie Kohoutová a třetí Šimon Polášek. V 
poslední kategorii pátého ročníku zvítězila Monika Ponížilová, druhý skončil Stanislav 
Zbranek a třetí příčku obsadila Ema Fridrichová. Gratulujeme.  
 
Vánoce na Valašsku 

O tom, jak v minulosti žili lidé na Valašsku, které práce v zimě 
vykonávali, jak se připravovali na Vánoce, jaké dodržovali 
vánoční zvyky a tradice, povyprávěli druháčkům v roubených 
chaloupkách ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm 
„tetičky“ a „strýčkové“ – průvodci programu Vánoce na dědině. 
Ve staré škole si vyzkoušeli vyučování s využitím historických 
pomůcek a s panem kantorem si zazpívali i koledy. Během 
exkurze nechybělo ani setkání s Mikulášem a čerty. Na závěr si 
všichni pochutnali na výborném perníku a čaji z devatera bylin.  
 

 
Soutěž O pohár starosty města 
Tradiční sportovní soutěž mezi holešovskými základními školami a gymnáziem naše škola 
vyhrála. V úterý 16. prosince se utkali reprezentanti škol na třech stanovištích. Na 3. ZŠ se 
bojovalo ve florbale (skončili jsme druzí), na gymnáziu se žáci utkali v kondičních testech 
(naši byli 1.) a na naší škole proběhla dívčí kopaná (opět jsme byli 1.).  Po sečtení všech bodů 
jsme byli vyhodnoceni jako vítězové turnaje a převzali z rukou pana starosty po dvou letech 
opět putovní pohár. Tento pohár získá škola natrvalo, pokud zvítězí 3x po sobě. Našim žákům 
se podařilo v uplynulých letech takto získat pohár již třikrát. 



 
Družina v listopadu a prosinci 
Měsíce listopad a prosinec byly ve školní družině 
nabité, protože finišovala příprava na Vánoce a také 
proběhly jedny z nejočekávanějších akcí. Byla to 
například čertovská diskotéka, kde si děti zatančily, 
zahrály hry a kdo měl masku čerta, či anděla dostal 
sladkou odměnu. Další akcí bylo Vánoční vyrábění a 
jarmark, kde se prodávaly výrobky dětí. Ze zisku se 
uspořádala vánoční besídka a zbylo i na některé 
další aktivity. Některá  oddělení si uspořádala návštěvu 
kovárny s ukázkou vánočních zvyků, zájezd do 
Galaxie, pekla perníčky, linecké či vizovického pečivo a vyráběla spousty výrobků s vánoční 
tematikou. Poslední, avšak nejočekávanější byly vánoční besídky v každém oddělení. Děti 
přinesly cukroví na pohoštění, daly si dárečky, zazpívaly koledy a okusily v předstihu vánoční 
atmosféru.             
 

Předvánoční jarmark 
V předvánočním čase bývá zvykem setkávat se s 
příjemnými lidmi. Příležitostí k setkávání je i jarmark 
pořádaný na naší škole. Jak děti, tak dospělí si mohli 
vyzkoušet některé z tradičních technik užívaných při 
výrobě vánočních ozdob, zakoupit si sváteční výrobek či 
jinou drobnost, kterou potěší někoho blízkého právě v 
době nejkrásnějších svátků v roce.  
 
 

Nadějné spisovatelky ocenil básník Jiří Žáček 
V pátek 12. prosince 2014 převzaly dvě naše žákyně ocenění 
za svou literární činnost z rukou básníka Jiřího Žáčka. 
Děvčata Tina Sabová ze 7. C a Michaela Starostová z 9. A se 
zapojila do 2. ročníku literární soutěže s názvem Utíkej! 
Rychle utíkej!, kterou vyhlašuje SOŠ Luhačovice. Téma 
stanovené nebylo, soutěžící však měli dodržet žánr fantasy 
povídky. Obě naše žákyně si se zadáním poradily velmi 
dobře, neboť byly pozvány na vyhlášení výsledků k převzetí 
ocenění. Až na místě se dověděly, jakou cenu vlastně 
získaly. Tina i Míša byly oceněny ve své věkové kategorii 
zvláštním oceněním, které se udělovalo těm, kteří sice nedosáhli na stupně vítězů, ale patřili 
k deseti nejlepším účastníkům. V konkurenci 85 prací je to pro děvčata jistě velký úspěch a 
povzbuzení do další tvorby. Takovéto ohodnocení jejich literárních prací těší dvojnásob, 
neboť členy poroty byli i známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček. Pan Žáček se navíc 
účastnil slavnostního předávání cen v Luhačovicích, takže osobně oběma děvčatům 
pogratuloval a na památku se s nimi i vyfotil. 
Tině i Míše děkujeme za výbornou reprezentaci školy a těšíme se na jejich další úspěchy! 
 
A co dál? 
Fotbal dívky Bystřice pod Hostýnem, beseda Tropický deštný les pro 5. ročník, koncert pro 6. 
– 9. ročník, exkurze do IPS (9. A, B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oceněné práce 
 
Lunapark 
           Za naším městem je opuštěný lunapark. Stál tam již, když jsme se přistěhovali. Od dětí 
ze třídy jsem se dozvěděla, že tam kdysi nějací kluci zabili holku. Od té doby na tom místě 
zlobí různé elektrické přístroje. Nejdřív světýlka a vysílačky, později i pouťová atrakce. 
Někdy se nechtěl spustit kolotoč, jindy zase nemohli zastavit horskou dráhu. Lidé dokonce 
začali vídat v zrcadlovém bludišti onu mrtvou dívku, jak na ně volá jejich jménem. To už bylo 
podle všeho moc, a lidé přestávali jeden po druhém do lunaparku chodit. Ten zkrachoval. A 
nyní, když se na něj podívám, tak vypadá jako město duchů. 
Dnes večer se tohoto výhledu však nebojím. Začínám přemýšlet o nočním průzkumu. Doma 
už všichni spí, a tak se potichu vytratím i s baterkou do nočního města. Venku je, nato že je 
polovina července, velmi chladno. Lehce se zatřesu a vykročím směrem k lunaparku. Cesta 
mi trvá ani ne pět minut, protože utíkám. Když jsem zatočila za poslední roh, stanula jsem 
tváří v tvář bráně opuštěného lunaparku. Byly na ní různé nápisy, které měly varovat 
kolemjdoucí, že je přísně zakázáno do objektu vstupovat. Kvůli nebezpečí úrazu. Já jsem však 
na tato upozornění nedbala. Prolezla jsem dírou v plotě, který tam vyrostl, aby místo chránil. 
Nebo snad na ochranu před ním?    
Ihned, jak jsem se ocitla vevnitř, jsem rozsvítila baterku. Kužel světla klouzal po jednotlivých 
atrakcích a karavanech. Byla jsem tou podívanou doslova uchvácená. Pomalu jsem procházela 
parkem, až jsem došla k nechvalně známému Zrcadlovému bludišti. Mělo vybitá okna 
pokladny a vyrvané přední dveře. 
           Neohroženě jsem vstoupila dovnitř. Na začátku byla pouze úzká, dlouhá ulička. 
Baterkou jsem stěží dosvítila na její druhý konec. Raději jsem ji namířila na zem, abych se 
vyhnula případné srážce s různými předměty. Na konci byla zatáčka vpravo. Za ní se přede 
mnou objevilo celkem rozlehlé bludiště. Přejel mi mráz po zádech. Zmocnil se mě pocit, že 
mě někdo sleduje. 
Vešla jsem do bludiště. „Vali!“ Zdálo se mi to, nebo jsem zaslechla své jméno? Hledala jsem 
racionální vysvětlení. Možná mi někdo volá. Ale telefon jsem zapomněla doma u postele. Tak 
to musí být ozvěna, proběhlo mi hlavou. Sama jsem zavolala své jméno, ale nic. Po docela 
dlouhé chvíli jsem znovu zaslechla své jméno: „Vali!“ 
           Chtěla jsem rychle pryč. V těch zrcadlech jsem se ale dokonale ztratila. Za sebou jsem 
najednou uslyšela kroky. Zrychlila jsem. Narážela jsem do zrcadel. Procházela jsem rozbitými 
zrcadly. Střepy mi pořezaly ruce i nohy. Rychle pryč! Nakonec se mi z labyrintu zrcadel 
podařilo vymotat ven. Opět na mne čekala dlouhá chodba. Ale jiná, než ta předchozí. Tato 
totiž z neznámého důvodu svítila. Ano, svítila. Zastavila jsem se a zkoumala, jak je dlouhá. 
Byla delší, než ta předchozí.  
Najednou jsem na druhém konci viděla, jak se ve stínu něco pohnulo. Posvítila jsem tam 
baterkou. Začala se objevovat mlha, ze které se rychle zformovala postava. Pomalu klouzala 
směrem ke mně. Stála jsem na místě jako přimrazená, nemohla jsem se pohnout a jen jsem ji 
s úžasem sledovala. „Co jsi zač? A co ode mě chceš?“ ptala jsem se jí. Už byla ode mě jen pár 
centimetrů, když se náhle zastavila. Upřeně na mě hleděla smutnýma očima. Potom se stalo 
něco neuvěřitelného. Chytila mne velkou silou za zápěstí a jako by do mne vstoupila. A já 
jsem při tom slyšela dvě prázdná slova: „POMOZ MI!“ 
           Ráno jsem se vzbudila ve své posteli. Ulevilo se mi. Podle všeho to byl jen blbý sen. 
Odhrnula jsem peřinu a ztuhla jsem. Měla jsem na sobě to samé oblečení jako ve snu. Vedle 
postele ležela baterka. A na levé ruce jsem měla modřiny, jako by mne tam někdo velmi silně 
chytil. Byl to opravdu jen sen? 

Michaela Starostová, 9.A 
 
Fillandie 
 Když jsem šla večer popřát babičce dobrou noc, zdržela mě.„Posaď se ke mně.“ 
Poslušně jsem si sedla. „Pamatuješ, jak jsem ti jako malé vyprávěla o Fillandii?“ zeptala se 
mě. Jak bych mohla zapomenout? Tuhle zemi pro mě vymyslela babička, když jsem jako 
malá nemohla usnout. „Jistě, proč se ptáš?“ divila jsem se. Babička pod polštářem nahmatala 
obrázek. „To je autoportrét jednoho úžasného muže, víš, kdo to je?“ Zvědavě jsem si obrázek 
vzala a prohlížela, ale přestože mi ten gentleman na obrázku někoho připomínal, nemohla 
jsem si vzpomenout koho. „Nevím,“ vzdala jsem to. „To je tvůj dědeček!“ řekla významně. 



Překvapeně jsem se na babičku podívala. „Už vím, koho mi připomíná, tatínek je celý děda. 
Ale on je už bohužel mrtvý, ne?“ zeptala jsem se opatrně.  Babička zkontrolovala, že nás 
nikdo neposlouchá. „Není,“ řekla tak tiše, že jsem ji sotva slyšela. Otevřela jsem pusu, 
protože jsem chtěla něco namítnout, ale babička mě zarazila. „Teď není čas nazbyt, jdi si 
sbalit věci asi na dva týdny, já zatím v kuchyni vezmu nějaké jídlo.“ A vyhnala mě z pokoje, 
protože sama začala balit. 
 Nerozuměla jsem tomu, ale poslechla jsem babičku a začala jsem potichu, abych nevzbudila 
své mladší sestřičky, balit. Byla jsem rychle hotová, protože toho moc nemám. Se svým 
zavazadlem jsem přišla za babičkou. „Výborně, můžeme jet,“ řekla spokojeně. Kdoví odkud 
měla koně, ale osedlala je a upevnila naše zavazadla. „Jedem,“ pobídla mě. Vyšvihla jsem se 
do sedla, ale měla jsem co dělat, abych udržela babiččino tempo. „Kam jedeme?“ ptala jsem 
se už po desáté. Babička mi už po desáté neodpověděla. 
 Konečně jsme dojely ke skále. Prošly jsme jeskyní k hromadě kamení. Babička je odhrnula a 
objevila se úzká šachta. „Jdi první!“ Vlezla jsem tedy do díry a po žebříku sešplhala. Za mnou 
prošla i babička. Stály jsme v bílé místnosti, kde kromě červených dveří nic nebylo. Prošly 
jsme jimi a to stejné se ještě opakovalo i s místností žlutou, zelenou a modrou. Začaly se mi 
vybavovat vzpomínky. „Takhle přesně jsi mi popisovala cestu do Fillandie. Teď nasedneme 
na loďku a po řece Filly, růžové jako cukrlátka, doplujeme do Fillandie!“ A opravdu, přišly 
jsme k růžové řece a nasedly na loďku, unášející nás směr pevnina, která byla kdesi v dálce.  
 „Celou tu dobu jsi mi vyprávěla o skutečném místě! Všechno, co jsi říkala, nebyla pouhá 
vymyšlená pohádka, ale pravda!“ obvinila jsem ji. „ Když jsem byla ještě mladá, potkala jsem 
tvého dědu. Oba jsme rádi cestovali, a tak jsme společně projezdili kus světa a nakonec jsme 
se podívali i do našeho městečka. Samozřejmě jsme objevili i tu jeskyni a hromadu kamení. 
Doufali jsme, že najdeme poklad, ale našli jsme jen šachtu. Ze zvědavosti jsme vlezli dovnitř, 
prošli místnosti…“ „A po téhle řece se dostali až do Fillandie,“ doplnila jsem babiččino 
vyprávění. 
To už jsme ale dojely ke břehu. Přišel nás přivítat statný muž. V obličeji však bylo vidět, že 
není nejmladší. „Mary, tak rád tě vidím, bál jsem se, že to nestihnete, odlet je už za pár 
hodin!“ S babičkou se vřele objali. „A tohle bude Lily, má vnučka.“  „Těší mě… dědo.“  
„Výborně, už jste se seznámili, ale teď k věci, čas nás tlačí. Lily, já s dědou pracujeme na 
elixíru mládí a povolali nás do Londýna, abychom ho ve velké soutěži vědců předvedli. 
Bohužel jsi slyšela, odjezd je přesunutý, takže v rychlosti,“ mlela babička, zatímco mě vedla 
do vesničky plné zvláštních stvoření.  „Zdejší obyvatelé potřebují, aby na ně nějaký tvor, 
nejlépe lidská bytost, dohlížel, proto jsem tě přivedla. Kdyby sis nevěděla rady, Zajda ti 
poradí.“ 
 Došli jsme k chaloupce k nerozpoznání od druhých. Děda zaklepal malinkým klepadlem. Ve 
chvíli před námi stál podivný tvor, jakýsi skřítek s velkýma králičíma ušima. „Tady ti vedu 
mou vnučku, postará se o vás, když budeme s Mary pryč,“ představil mě děda. „ Ahoj, já jsem 
Lily.“ „ No nic, my už musíme, mějte se tu dobře, zatím ahoj!“ rozloučili se prarodiče honem 
a zmizeli.  
Zajda si mě snad celou věčnost prohlížel. Konečně promluvil. „Ukážu ti, kde budeš spát.“ 
Chytil mě za ruku a provedl po vesnici. „ Tady je naše farma,“ řekl a ukázal na malá, pečlivě 
udržovaná políčka a ohrady se zvířaty. Přestože byl velký jak asi pětileté dítě, šel dost rychle. 
„Tady bydlí Kovadlina, skvělý kovář. Támhle Tetakvěta, která pěstuje bylinky…“ Takhle mi 
představil celou vesnici, ale všimla jsem si, že na mě většina jejích obyvatel hledí trochu 
nedůvěřivě.  
Nakonec mi ukázal chaloupku, která byla o něco větší než ostatní. „Tady spávají tví 
prarodiče, proto je vybavena lidským potřebám,“ řekl a ukázal mi prosté vybavení chaloupky. 
„M ůžu se zeptat, proč nikdo jiný kromě tebe nemá tak velké uši?“ Skřítek zrudl, procedil něco 
jako „nehoda“ a řekl, že mám jít spát. Já vděčně poslechla. Na jeden den toho bylo myslím až 
příliš.  
Na život ve vesnici jsem si docela zvykla. Vypadalo to, že i skřítkové mě začali brát. Byli to 
pracanti a já jim ráda pomohla. Večer jsme se vždy všichni sešli v malé hospůdce a spát se šlo 
velmi pozdě. Ani jsem se nenadála a babička s dědou se vrátili. „No představte si to, celé to 
vyhrál nějaký pár z Irska,“ láteřil děda, „vymysleli „vznášející se kobereček“, taková blbost, 
k čemu to je?“ „Lidi dobrý, kdo to kdy viděl? Elixír mládí je mnohem lepší,“ přisadila si 
babička, která nevypadala moc šťastně. „To nevadí, vyhrajete příště,“ utěšovala jsem je. „My 



se ale, holka, budeme muset vrátit,“ začala babička, „mamince jsem před odjezdem řekla, že 
jedeme do lázní, a nemůžeme tam být věčně, ne?“  
To jsem musela uznat. Smutně jsem se rozloučila s obyvateli, kteří se za ty dva týdny stali 
mými přáteli, ale slíbila jsem jim, že se brzy zastavím na návštěvu. Dědeček s námi nejel. „ 
Pro svět nahoře jsem stejně mrtvý. Zůstanu tady a budu se dál starat o Fillandii a její lid.“  
S babičkou jsme se vrátily domů, ale „do lázní“ jsme pak jely ještě mockrát. 

                                                                                     Tina Sabová, 7. C 
 
Leden 
 
Radují se kočky, že padají vločky 

 „Radují se kočky, že padají vločky“ byl 
název výtvarné soutěže pořádané Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Soutěž 
byla pro děti do 10 let s tématem: zimní 
radovánky. 
I když se naši žáci neumístili na stupních 
vítězů, jejich obrázky přesto vynikaly v 
konkurenci ostatních více než 150 děl. 
Děkujeme tímto za reprezentaci školy – 
jmenovitě Zdráhalové Denise (2.B), 

Zdráhalové Barboře (3.C) a Navrátilové Leně (3.C). 
 
Den otevřených dveří 
Lednový den otevřených je určen nejen pro naše 
budoucí žáčky, ale i pro naše současné žáčky a jejich 
rodiče. Můžete si prohlédnout školu, jít se podívat do 
výuky, zavzpomínat na svá dětská léta, potěšit se 
výsledky práce našich a vašich dětí. 
 
 
 
Veselé hopsání předškoláků            

V pátek 16. ledna 2015 na chvíli ožila hala naší školy 
veselým štěbetáním předškoláků z mateřské školy 
Masarykova, Grohova a Dobrotice. Přišli si procvičit 
svoji kondici a prověřit pohybové dovednosti. Čekalo na 
ně několik stanovišť, na kterých museli zvládnout 
jednoduché aktivity, např. jízdu na koloběžce, shazování 
plechovek, házení na cíl, zdolání překážkové dráhy, 
lovení rybiček, slalomovou dráhu s florbalkou, skládání 
puzzle či hru s geometrickými tvary. Po úvodním 
společném rozcvičení při hudbě se se svými hosteskami 

Alenkou, Zuzkou, Mončou, Sabčou a Natálkou rozešli na stanoviště. Všechny úkoly hravě 
zvládli a za své výkony obdrželi sladkou odměnu. Po hodince sportování se spokojeně vrátili 
ještě na chvíli zpět do mateřské školy. Brzy je totiž čeká zápis do první třídy a z předškoláků 
se stanou školáci.  
 
Lyžařský a snowboardový kurz 2015 
 Od pondělí 12. 1. do soboty 17. 1. 2015 proběhl 
lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku 1. ZŠ Holešov. 
Jako obvykle se jelo na nedalekou Horní Bečvu – 
konkrétně do střediska Sachova studánka. Pěkné 
ubytování a dobré jídlo jsme měli zajištěno v hotelu 
LABYRINT.    
I přesto, že pár žáků těsně před odjezdem 
onemocnělo, jelo nás hodně. Celkem 69 dětí a 8 
učitelů. Cesta autobusem netrvala dlouho a byli 



jsme na místě. S námahou jsme dopravili větší i menší zavazadla k našemu hotelu, kde nám 
byly přiděleny pokoje. 
Všichni jsme netrpělivě čekali, kdy konečně zazní povel: „Obléct a jdeme na svah!“ Ti, co 
neměli lyže či jiné vybavení, si je šli za doprovodu paní učitelky půjčit do půjčovny přímo u 
sjezdovky, my ostatní jsme se začali soukat do lyžáků. Když jsme se všichni sešli, pan učitel 
Štěpán si odvedl snowborďáky a lyžaři se pak dále dělili do družstev podle toho, zda už na 
lyžích stáli, nebo ne. Zkušenější předvedli své schopnosti a podle nich pak šli buď do 1. 
družstva k paní Obdržálkové, nebo do 2. družstva k paní Dohnalové,           popř. do 3. 
družstva k panu učiteli Oralovi. 
Úplní začátečníci (a bylo nás hodně) se učili základy – jak nasadit lyže a udržet pluh. Kdo 
tohle zvládl, „postoupil“ do 4. družstva k paní učitelce Smiřické, ostatní měla na starosti paní 
učitelka Grešová. Během týdne, jak se naše výkony zlepšovaly, však došlo k přesunutí 
několika žáků do jiných (vyšších) skupin. 
Díky trpělivosti a skvělým schopnostem učitelů a taky snaze žáků uměli na konci týdne 
všichni lyžovat (nebo aspoň nějak sjet kopec),    a mohli se tedy poslední den zúčastnit 
slalomu, který pro nás učitelé připravili. Tento závod byl řádně vyhodnocen a odměněn. 
Jako bonus šli někteří žáci na večerní lyžování, které se konalo ve čtvrtek. Byl to krásný 
zážitek, bez nekonečné řady na vlek a na osvětleném svahu uprostřed černé tmy. 
Celý týden se však jen nelyžovalo. Absolvovali jsme i několik zajímavých přednášek, mohli 
jsme si zajít na bazén, který byl přímo v hotelu, nebo jsme se dívali na film. Taky jsme hráli 
spoustu her, které organizovaly naše instruktorky zábavy, paní Polaštíková a paní Gregušová. 
Jeden večer bylo i karaoke, po kterém následovala „zkoušková“ diskotéka. Poslední večer se 
konal karneval se soutěží        o nejlepší masku. Kromě toho byly vyhlášeny i výsledky 
soutěže o nejlépe uklizený pokoj, jejíž vítězové byli sladce odměněni. Krásným závěrem pak 
byla diskotéka i s DJ. 
Týden utekl jako voda a byla tu sobota. Všichni jsme se sbalili a naposledy posnídali v hotelu. 
Byli jsme smutní, že už musíme jet, ale nedalo se nic dělat. Ještě poslední fotka jako 
vzpomínka na lyžák a hurá domů! 

Tina Sabová, 7. C 
 
Úspěchy našich žáků v literární a výtvarné soutěži Sedmikvítek 

V pátek 9. ledna 2015 proběhlo v SVČ TYMY Holešov slavnostní 
vyhlášení vítězů letošního ročníku literární a rukodělné soutěže 
Sedmikvítek. Jako každý rok byly do soutěže přihlášeny i práce žáků 
z naší školy a některé z nich dosáhly dokonce na stupně vítězů.  
Z našich žáků získali ocenění tito: 
Oblast literární: 
Adriana Plandorová – 2. A  – 2. místo (próza) 
Vendula Mynaříková, Kateřina Zdráhalová a Adriana 
Buksová – 2. A – 1. místo (komiks) 
Tina Sabová – 7. C – 1. místo (próza) 
Michaela Starostová – 9. A – 2. místo (próza) 

Vanessa Marie Wojnarová – 8. C – 3. místo (próza)  
 Oblast výtvarná: 
Vendula Mynaříková - 2. A – 3. místo 

Monika Ponížilová a Sabina Bakalíková – 5. A – 2. 
místo  
Tina Sabová – 7. C – 1. místo  
Markéta Nováková – 7. C – 3. místo  
Eva Ševčíková – 6. B – 3. místo  
Všem děvčatům gratulujeme k umístění, děkujeme 
za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim další 
úspěchy v jejich umělecké činnosti. 
     
 
 
 
 



Sběr textilu a elektroodpadu 
Nevíte, co s obnošeným oblečením, malými boty, nemoderní kabelkou? Máte nefunkční PC, 
monitor, televizi či jiný elektrospotřebič? Poradíme vám. Přineste je k nám do školy. My je 
odevzdáme do sběrny a utržené peníze se v podobě odměn nebo finančních příspěvků na 
různé akce vrátí vašim dětem.  
  
Abraka Muzika opět u nás 

Slovo „abraka“ se používá obyčejně jako 
zaklínadlo. Hudební skupina Abraka Muzika má 
toto slůvko ve svém názvu a skutečně vykouzlila 
krásnou hodinu poučení i zábavy pro žáky  1. 
stupně. Po dlouholeté každoroční spolupráci pro 
naše školáky připravili letos členové této skupiny 
pod vedením PaedDr. Petra Nováka poučný 
interaktivní pořad Prevence kriminality. Žáci se 
prostřednictvím krátkých scének seznámili 
s nebezpečím drog, alkoholismu, gamblerství, 

šikany. Společně danou situaci vyhodnotili. Hrané scénky byly vždy vhodně doplněny 
pohybovou aktivitou doprovázenou hudební skupinou. Odměnou účinkujícím byl 
nepřestávající potlesk dětí vyžadujících několik přídavků. 
Program zaznamenalo také rádio KISS MORAVA a krátkou reportáž natáčela i regionální 
televize TV SLOVÁCKO.  
 
Družina v lednu 
Po aprílovém prosinci beze sněhu jsme se konečně 
dočkali. Napadl nám sníh! Využívali jsme jej, co to šlo, a 
proto nechyběla každý týden alespoň jedna vycházka do 
Američáku nebo pod Želkov, dvě nejlepší místa k 
bobování. Ale sníh využíváme i bez dalekých vycházek. 
Na hřišti za školou nám vyrostlo bezpočet sněhuláků, 
bylo hozeno nespočet koulí a dokonce děti postavily dva 
sněhové tunely a jedno nefalšované iglú. Pokud už jsme 
byli přesněhovaní, nezaháleli jsme a dokončovali jsme 
obrázky do výtvarné soutěže „Cesta do říše fantazie“, 
která se uzavírá v únoru.  
 
Výletníček Pustevny 

V sobotu 17. ledna nás čekal další výlet. Tentokrát naším cílem 
byly Pustevny. Cesta vlakem trvala dlouho, ale zabavili jsme se 
různými hrami. Nakonec jsme dorazili do Rožnova a odtud 
autobusem až do našeho cíle. Na Pustevnách jsme měli 
možnost zhlédnout ledové sochy, zúčastnit se nejrůznějších 
soutěží a ochutnat místní speciality. Nezapomněli jsme ani na 
návštěvu sochy Radegasta. Dosyta jsme si užili sněhu a už jsme 
se pomalu vydali na cestu domů. I přesto, že naše zpáteční 
cesta byla trochu komplikovaná, výlet se všem líbil. Teď si 
musíme počkat až do února na další, tentokrát do hanácké 

metropole – Olomouce. 
 
A co dál? 
Školní kolo olympiády 9. ročníků v anglickém jazyce, okresní kolo dějepisné olympiády, 
okresní kolo matematické olympiády pátých a devátých ročníků, recitační soutěž druhého 
stupně, multimediální beseda o Indii pro druhý stupeň, beseda Prevence Zlín druhých a třetích 
ročníků. 
 
 
 
 



Únor 
 
Zážitky z exkurze ve sklářské škole 

Ve středu 4. února se naše třída společně s  9. B vydala 
na exkurzi do Střední uměleckoprůmyslové sklářské 
školy ve Valašském Meziříčí.  
Po příjezdu ke škole jsme byli rozděleni na dvě skupiny 
a postupně si prohlédli budovy školy. V první budově 
jsme dostali možnost, která se nenaskytne každému. 
Mohli jsme si totiž vyzkoušet samotnou výrobu skla, 
vyfukování. Další části budovy tvořily dílny ke 
zpracování skla. Ve druhé budově byly učebny a na 
chodbách vystaveny nejlepší práce studentů. Práce byly 

samy o sobě krásné, ovšem s výkladem, který nám po celou dobu poskytovala paní 
Šošolíková, to bylo ještě zajímavější. Troufám si říct, že většině se na této škole líbilo a 
každého ohromilo umění některých studentů, kteří tuto školu absolvovali.    

Nikol Chyťová, 9. C 
 
Družinová exkurze do pletárny 
V pondělí 2. 2. se žáci 5. a 6. oddělení školní družiny zúčastnili 
exkurze v pletárně pana Dudy, která sídlí v Holešově u zámecké 
zahrady.  
Děti se seznámily, jakým způsobem vznikají štulpny pro hokejisty 
a fotbalisty. Dále jim pan Duda ukázal, pro jaké hokejové kluby 
tyto štulpny pletl. Děti to velmi zajímalo, neboť mezi nimi máme 
nadějného hokejistu Martina Marečka. Dále si děti vyzkoušely 
čepice, které se zde také vyrábí a další pletený sortiment. Exkurze 
se dětem moc líbila, proto děkujeme panu Dudovi, že nám 
umožnil podívat se do opravdového výrobního prostředí.   
 
Výtvarný workshop napříč ročníky 

Ve čtvrtek 19.  února jsme uspořádali ve škole výtvarný 
workshop na téma RENESANCE. Výtvarným 
workshopem nazýváme práci žáků různých ročníků na projektu. 
Nejlepší práce potom posíláme do místních, krajských nebo i 
celostátních soutěží. Tento způsob zapojení žáků, kteří mají o 
výtvarnou činnost zájem, se nám v minulosti velmi osvědčil.   
V tomto workshopu žáci vytvářeli své práce inspirované 
renesanční módou, osobnostmi této doby nebo stavebními 
památkami. Soutěž organizuje ZŠ a MŠ Rymice spolu s  Muzeem 
Kroměřížska. Naše žákyně kromě krásných obrázků vytvořily 

také skutečný návrh šatů! 
 
Výletníček Olomouc 
Na den svatého Valentýna jsme se vypravili do hanácké metropole 
Olomouce. Ráno se nás mnoho nesešlo, ale než jsme dojeli do Olomouce, 
byli jsme kompletní. Po příjezdu jsme se vydali do Katedrály sv. Václava z 
12. století, kde jsme obdivovali gotické chrliče a nádherný interiér 
katedrály. Od katedrály šly naše kroky historickým centrem až na náměstí k 
orloji a plastické mapě města, kde jsme lépe než na počítači mohli vidět, 
kde jsme, odkud jsme přišli a kam půjdeme. Na náměstí nechyběla obhlídka 
dominant – morového sloupu a kašny s plastikami želv. Po centru jsme se 
vydali do největšího parku Olomouce, kde jsou i botanické skleníky. V nich 
jsme viděli snad všechny druhy kaktusů a palem, nechyběly orchideje a 
dokonce jsme viděli růst pomeranče a citróny. Ve sklenících měli i zástupce odpovídající 
fauny jako sklípkany, různé hady a želvy a samozřejmě i tropické ryby, z nichž nejzajímavější 
byly piraně. Na konci jsme měli štěstí, protože byl čas krmení kajmana, největšího z místních 
mazlíčků. Po obědě byl už nejvyšší čas jít na hlavní atrakci – festival čokolády a výstavu 



letadel. Obojí se nacházelo v místním nákupním středisku. Již venku nás vítalo tryskové 
letadlo MIG 21 a vevnitř byly k vidění trochu menší, avšak často zajímavější stroje. A festival 
čokolády opravdu dostál svému jménu. Děti si mohly namalovat čokoládou obrázek, a pokud 
si vzaly i nějaké peníze, mohly si z čokolády, či s čokoládou koupit snad cokoliv. Před 
odjezdem jsme si ještě dali pizzu na posilněnou a už se těšíme na další výlet, tentokrát 
turistický, který bude 21.3. 
 
Družina v únoru 

Únor se ve školní družině naší školy nesl ve znamení 3 
akcí – karnevalu, družinového malíře a sněhové nadílky. 
Karnevaly byly tentokrát dva, jeden pro 1.  a 2. třídy v 
tělocvičně školy a druhý pro starší v 6. oddělení ŠD. 
Díky vlně nemocí se v tělocvičně zúčastnilo pouze 60 
dětí, ale i tak to stálo za to. Každý se vícekrát zapojil do 
připravených soutěží a i na parketu bylo více místa, než 
jiné roky. Druhou hlavní akcí byl družinový malíř, na 
kterém jsme pracovali již od ledna a který je v tuto 
chvíli již vyhodnocen a odměněn. Výsledky našeho 

snažení si můžete nyní prohlédnout ve vestibulu školy, příští měsíc i zde na webových 
stránkách. A protože byl ještě v polovině února sníh, tak jsme při každé možné příležitosti 
chodili na školní hřiště stavět ze sněhu, nebo na naše oblíbená místa bobovat.  
 
A co dál? 
Školní kolo biologické olympiády, okresní kolo olympiády českého jazyka, beseda dopravní 
výchova pro čtvrtý ročník, okresní kolo olympiády anglického jazyka, exkurze pátých a 
šestých tříd do vzdělávacího centra v Uherském Brodě, okrskové kolo ve vybíjené, okresní 
kolo ve šplhu, beseda pro žáky šestého ročníku - dentální hygiena. 
 
Březen 
 
Malujeme rádi 
Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila 
Městská knihovna v Holešově ke stému výročí narození 
spisovatele Jana Drdy. Děti malovaly na téma Drdovy české 
pohádky očima mladých výtvarníků. Z mnoha prací vybrat toho 
nejlepšího, byl pro porotu velmi těžký úkol. Nejlepší práce 
budou zaslány k finálnímu hodnocení do holešovské knihovny, 
kde se sejdou práce jiných mladých výtvarníků z dalších škol. 
Tabulka a fotografie představují naše nejúspěšnější autory – 
možná budoucí malíře.  

1. ročník 
1. místo Vendula Křížková 1.B 
2. místo Aneta Brázdilová 1.C 
3. místo Jiří Nohýl 1.B 

2. ročník 
1. místo Vendula Mynaříková 2.A 
2. místo Kristýna Pavlasová 2.A 
3. místo Sofie Červenková 2.A 

3. ročník 
1. místo Lena Navrátilová 3.C 
2. místo Viktorie Anna Vyhlídalová 3.C 
3. místo Karolína Jurčová 3.A 

4. ročník 
1. místo Kateřina Nedbalová 4.B 
2. místo Nela Sehnalová 4.B 
3. místo Veronika Spáčilová 4.B 

5. ročník 
1. místo Ema Fridrichová 5.B 
2. místo Natálie Olšáková 5.A 
3. místo Lucie Šlechtová 5.A 

 
 



English competition 
Ještě před jarními prázdninami se na prvním stupni uskutečnila 
konverzační soutěž v angličtině „Co víš o …“. Děti měly seznámit 
posluchače se vším, co se týká anglicky mluvících zemí. Ostatní se 
mohli dozvědět něco o městech, typických jídlech nebo svátcích. 
Všechny prezentace či projekty byly velmi poučné a zajímavé. Ze 
44 účastníků se porotě velmi těžko vybírali 3 výherci z každé 
kategorie. Nakonec se shodli na tomto pořadí: 
3. ročník:  
1. místo - Popelková Zuzana, Zdráhalová Barbora, 2. místo - 
Srovnal Tadeáš, Vyhlídalová A. Viktorie, Navrátilová Lena, 3. 
místo - Balner Ondřej 
4. ročník:  
1. místo - Zdráhalová Valerie, Janálová Viktorie, Krušoftová Julie, 2. místo - Půček Matěj, 
Půčková Karolína, 3. místo - Konečný Dominik, Nohýl Lukáš, Bělíček Filip 
5. ročník:  
1. místo - Jakubčík Filip, 2. místo Olšáková Natálie, Rušikvas Jan, 3. místo - Kužela Václav 
Kromě těchto výsledků porota udělila speciální cenu Veronice Spáčilové a Nele Sehnalové za 
velmi nápadité zpracování projektu. 
 
Přehlídka poezie 

Přehlídka poezie tradičně probíhá v TYMY ve Všetulích. 
Letos kromě holešovských žáků přednášely také děti z 
Martinic a Sazovic.  
Naše družstvo ve složení: Vendula Paldusová (1. B), 
Klára Koutná (2. A), Karolína Jurčová (3. A), Dominik 
Konečný (4. A), Monika Ponížilová (5. A), Edita 
Ehrlichová (6. A), Anna Pšejová (6. a), Radek Cholasta 
(6. C), Radim Chytil (6. C) a Tina Sabová (7. C) nás 
potěšilo pěknými výkony a přineslo i hezká ocenění ve 
všech kategoriích. 

Vendulka Paldusová získala 2. místo, Karolína Jurčová 3. místo, Monika Ponížilová 2.místo a 
Tina Sabová také 2. místo, každá z děvčat v jiné kategorii. 
 
Zatmění a Košilovo-culíkový den 
Na pátek 20. 3. vyhlásila naše žákovská samospráva košilovo-
culíkový den. To znamená, že žáci měli pokud možno přijít v 
košilích a děvčata s culíky. Tuto akci však zcela zastínila jiná 
událost – zatmění Slunce. Žáci o přestávkách doslova obléhali 
okna a černými sklíčky pozorovali tuto neobvyklou podívanou. 
 
 
 
Pěvecká soutěž  
Hudební nadání a svědomitou přípravu na vystoupení předvedly žákyně naší školy v pěvecké 
soutěži základních škol O hostýnskou píšťaličku. Soutěž se uskutečnila 18. 3. v Bystřici pod 
Hostýnem.  
Ve zpěvu valašských lidových písní se v první kategorii na 3. místě  umístila děvčata Karolína 
Jurčová (3.A) a Štěpánka Kučerová (3.A). Ve druhé kategorii získala 2. místo Lucie 
Adamíková (5.A). Třetí kategorii reprezentovala Veronika Nováková (7.A), která si vyzpívala 
2. místo a zároveň postupuje do regionálního kola ve Valašských Klouboukách. V této 
kategoirii si také pěkně vedla Barbora Cápíková (9.C), která obsadila 3. místo. Všem 
děvčatům blahopřejeme za pěkný pěvecký výkon.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Významné ocenění Mgr. Jarmily Haná čkové 

Ke Dni učitelů 28. března je zvykem odměňovat nejlepší 
pedagogy různými oceněními. Jedno z nejprestižnějších 
je ocenění Zlínským krajem, které již 14 let předávají 
představitelé našeho kraje dvacítce vybraných kandidátů  
navržených řediteli škol, městy a obcemi 
nebo pedagogickou veřejností. Letos byla mezi 
vybranými i zástupkyně 1. Základní školy Holešov paní 
učitelka Mgr. Jarmila Haná čková. 
V prostorách uherskobrodského muzea J. A. 
Komenského převzala z rukou hejtmana MVDr. 

Stanislava Mišáka a radního pro školství Mgr. Petra Navrátila pamětní list v deskách, medaili 
a tradiční symbol této akce - skleněnou sošku sovy. Paní učitelka a současně zástupkyně 
ředitelky již 30 let vychovává a vzdělává děti, které přicházejí na naši školu. Je zkušenou 
elementaristkou, výbornou metodičkou a spolehlivou kolegyní. Své ocenění získala za 
celoživotní pedagogickou práci a rozvoj 1. Základní školy Holešov. 
V našich řadách je již čtvrtou oceněnou pedagožkou, která toto uznávané vyznamenání 
obdržela. V posledních 10 letech to byla také paní učitelka PaedDr. Jaroslava Dvořáková, 
Františka Pastrnková a PaedDr. Libuše Procházková. Naše paní učitelky dosáhly i na 
nejvyšší vyznamenání – medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. V roce 2009 to 
byla  in memoriam paní Alice Maršíková a v roce 2014 Mgr. Ji řina Kučerová. 
 
Pěvecká soutěž na 1. stupni naší školy 
V úterý 31. března proběhla mezi žáky 1. stupně pěvecká soutěž. 
Jako tradičně byli za každý ročník oceněni ti nejlepší zpěváci a 
zpěvačky.  
1.třídy – 3. místo získal Vojta Hofman z 1.A, 2. místo Veronika 
Smýkalová z 1.B a 1. místo si vyzpíval Jakub Hofman z 1.C. Za 
2. třídy  má 3. místo Marcela Janišová ze 2.B, 2. místo Sofie 
Červenková ze 2.A a 1. místo Karolína Gogelová ze 2.A. Ve 3. 
třídách získala 3. místo Viktorie Anna Vyhlídalová ze 3.C, 
2.  místo Jakub Hanák ze 3.B a 1. místo Vendula Dvořáková ze 
3.A. Mezi čtvrťáky obsadila 3. místo Katka Nedbalová ze 4.B, 2. 
místo Nela Zezulová ze 4.A a 1. místo Viktorie Janálová ze 4.A.Za 5. třídy získalo 3. místo 
duo chlapců Jan Bečica a Samuel Svoboda z 5.B, 2. místo Ema Fridrichová z 5.B a 1. místo 
duo děvčat Lucie Šlechtová a Lucie Adamíková z 5.A. Gratulujeme všem umístěným, 
děkujeme účastníkům i porotě a přejeme krásné Velikonoce s písničkou. 
 
Noc s Andersenem 

V pátek 27. 3. se na naší škole již tradičně uskutečnila „Noc 
s Andersenem.“ Jelikož byl velký zájem (celkem se zúčastnilo 80 
žáků) probíhala akce v budově 1. ZŠ i v odděleních umístěných 
nad školní jídelnou. Začátek byl v šest hodin večer, ale někteří 
nedočkavci tu byli už dříve. Během večera děti v různých 
odděleních vyráběly lucerničky, lapače snů nebo vytvářely strom 
s tajnými přáníčky. Po vyrábění čekala na děti pyžamová párty, 
která je velmi oblíbená. Všichni si zatancovali, ale také mohli 



vyhrát nějaké ceny v nejrůznějších soutěžích. Ti nejodvážnější se vydali na stezku odvahy, 
kde nechyběli ani duchové hradu Brada. Na důkaz své nebojácnosti se každý účastník na 
konci stezky podepsal a přinesl s sebou důkaz (kousek z „hradeb“). Po stezce odvahy se už 
všichni připravili ke spánku. Paní vychovatelky a pan vychovatel četli Andersenovy pohádky, 
dokud neusnul i poslední vytrvalec. Ráno po probuzení se děti i s vychovateli probrali při 
rozcvičce a po ní všichni načerpali energii z výborné snídaně. Všechny děti byly spokojené a 
některým se ani nechtělo domů. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Hlaváčové, která 
nám během večera připravila výborné palačinky, které provoněly celou budovu. 
 
Družina v březnu 
V březnu nám konečně vysvitlo sluníčko a mohli jsme začít chodit pořádně ven. A protože 
začalo jaro a Velikonoce byly na dohled, byla hlavní témata března jasná: velikonoční 
dílničky v Atriu a Noc s Andersenem. Dalšími akcemi byly: Čtenářská soutěž, návštěva jarní 
výstavy v zahradnictví Stella, vyrábění salátů nebo bowling. Zkrátka každý si našel, co ho 
baví. Byl to nabitý měsíc. 3. oddělení školní družiny se zapojilo do velikonočních příprav 
pečením piškotového beránka. Podívejte se, jak nám to šlo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výletníček na hrad Křídlo 

Březnový výletníček byl čistě turistický a zavedl nás na 
hrad Křídlo. Vyšli jsme z Holešova, přes Žopy, kde nás 
čekal mohutný výšlap až na kopec Lysinu, ale z Lysiny 
už to bylo zbytek cesty jen z kopce. Pokračovali jsme 
přes Stiborové boudy, kde jsme po chvilce hledání 
nalezli známé přírodní jezírko. A další zastávkou byla 
až zřícenina hradu Křídlo. Z něj už toho mnoho 
nezbylo, pouze pár zbytků zdí, nějaké ty rozházené 
kameny a samozřejmě pověsti. Komu se povedlo 
vyluštit dopis od bývalé majitelky Křídla, mohl se 

později zapojit do hledání pokladu. Z Křídla jsme pokračovali rovnou dolů do Chomýže a z 
Chomýže už do cíle cesty, do Jankovic. Tam jsme za pomoci šikovných tatínků a místních 
pomocníků rozdělali oheň, opekli špekáčky a odpočali si při čekání na vlak po tomto 
náročném výletu.  
 
Srdce na dlani 
Již 11. ročník této ankety mezi holešovskými školáky má 
na naší škole dva vítěze. Mezi kantory na II. stupni je 
nejvíce oblíben pan učitel Pavel Březina, na I. stupni paní 
učitelka Jana Dratvová. Žáci jim dali nejvíce hlasů proto, 
že jsou vstřícní, dovedou zaujmout a jejich hodiny nejsou 
nudné. A hlavně rozumí svým žákům i v osobních 
problémech. DÍKY!  

Petr Nguyen a Nikol Chyťová, 9.C 
 
 
 
 
 
 



Školení první pomoci 
 

 
A co dál?  
Školní kolo matematické soutěže Klokan, krajské kolo dějepisné olympiády, okresní kolo ve 
vybíjené, soutěž městské knihovny – „Pro prvňáčka je to hračka“, školní pěvecká soutěž 
Carusoshow, workshop Brontosaurus, velikonoční dílničky, Svátek poezie v Kroměříži, 
okresní kolo ve volejbalu. 
 
Anketa 
 
1. Jak bys změnil(a) známkování ve škole, kdybys měl(a) tu možnost? 
2. Jakým způsobem bys změnil(a) výuku?  
  
Já bych nedával žádné známky, protože by se nehledělo jenom na to, jak je žák chytrý, ale 
hledělo by se na to, co žák neuměl a co se naučil.                                                 

  Zdeněk Zapletal, 7. B 
  
Když žák dostane špatnou známku z testu, nenapíše se mu do ŽK, ale příští hodinu se nechá 
vyvolat. 

Nella Pakanychová, 7.B 
 
 Byl bych více přísný a nerozhodné známky bych dával horší, ale známkování bych nechal 
stejné. Začal bych využívat více tablety a počítače, aby se žák mohl podívat na zajímavosti a 
obrázky. Zapojil bych více projektů.       

Dominik Třetina, 7. B 
  
Udělala bych to tak, že by nám místo 3, 4, a 5 dávali jen samé 1 a 2 nebo za každý 
zapomenutý úkol místo 5 dali za trest např. 10 kliků, 5 dřepů… Ráda bych chodila více 
v hodině ven, třeba do zámecké zahrady, do lesa nebo do chráněné krajinné oblasti. Místo 
zápisků by nám vytiskli prezentaci z tabule, ušetřilo by to čas a energii. Chtělo by to 
pohodlnější židle a lavice po 4 lidech.      

Tereza Paldusová, 7. B 
  
Lépe by se učilo pomocí tabletu. Žáci by se více naučili a víc by je to bavilo, do školy by 
chodili raději.                

Jan Michálek, 7. B 
  
Chtělo by to změnu. Zavedl bych internetové žákovské. Učebnice by se nechávaly ve škole, 
aby je žáci nemuseli tahat. Na úkoly by si vzali tu učebnici, kterou potřebují. Podívali bychom 
se do aktovky – mám tam jednu učebnici, mám tam jeden úkol. 

František Hublík, 7. B 
  
Místo aktovek by mohli být tablety, ať netaháme těžké aktovky.    

 Laďa Filák, 7. B 
 
 
 
 



Duben 
 
Zdravá 5 
Zdravé stravování dětí je aktuálním problémem naší doby. 
Zapojením do projektu Zdravá 5 se naše škola rozhodla podporovat 
správné stravovací návyky žáků. Interaktivními přednáškami v 
šestých a třetích ročnících si mladí strávníci odpověděli na otázky 
– proč jíst více zeleniny než ovoce, jak správně dodržovat pitný 
režim, jak zdravě jíst v souladu s nejnovějšími trendy ve výživě. 
Přednáška byla podnětná a doufáme, že alespoň část nadšení z 
besedy děti přenesou i na své nejbližší v rodinách:). 

www.zdrava5.cz 
 
Hanácké lidové písně 

Regionální pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“ se letos 
zúčastnilo více než sedm desítek žáků z celého Kroměřížska. 
Naši školu reprezentovalo ve třech věkových kategoriích pět 
žáků. Jakub Hanák (3. B), Lucie Adamíková (5. A), Lucie 
Šlechtová (5. A), Veronika Nováková (7. A) a Barbora Cápíková 
(9. C). V silné konkurenci se nejlépe dařilo Jakubu Hanákovi, 
obsadil 3. místo a postupuje do krajského kola. 
 
 
 

 
Exkurze do Dalešic a Dukovan 
V pátek 10. dubna 2015 se naše třída 9. C spolu s 9. D a 
částí 8. tříd vydala na exkurzi do jaderné elektrárny 
Dukovany. Měli jsme velice výřečného řidiče, který na 
nás, během jízdy tam i zpátky, chrlil informace jednu za 
druhou. Během cesty bylo velice veselo, protože žáci 
(především v zadních částech autobusu) si zpívali různé 
písně. Prohlédli jsme si celé informační centrum, které je 
opravdu pěkné a stojí za návštěvu. Dověděli jsme se zde 
spoustu informací, přitom to bylo mnohem zábavnější a 
zajímavější než ve školních lavicích. Také jsme si 
prohlédli vodní elektrárny v Dalešicích, kde jsme dokonce měli možnost podívat se na otáčení 
turbíny. Celý výlet byl velice zajímavý a zábavný.  

Petr Nguyen a Nikol Chyťová, 9. C 
 
Postup v McDonald´s Cupu 
Tradičního fotbalového turnaje jsme se zhostili velmi dobře. Mladší žáci obsadili 2. místo, 
(reprezentovali Jakub Dlabaja, Matěj Tkadlec a Tomáš Podlas z 1. C, Michal Dudek a Marek 
Murín z 2. A, Vojtěch Kamenec z 2. B, Ondřej Balner a Štěpán Maxián z 3. A, Šimon 
Svoboda ze 3. B a Filip Kliment ze 3. C). Starší žáci v okrskovém kole získali 1. místo a 
postupují do okresního. (Reprezentovali Samuel Svoboda, Antonín Sedláček, Karolína 
Smýkalová, Tomáš Hanák, Jan Bečica, Ondřej Vykoukal z 5. B, Jan Blažek, Pavel Pospíšil, 
Natálie Mikulíková, Matěj Půček, Šimon Polášek ze 4. B a David Kuba a Jiří Ševčík ze 4. A). 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci  
 
Nečekaný úspěch v soutěži Eurorebus 
Zeměpisné soutěže Eurorebus se zúčastňujeme již několik let. Měli jsme i velmi úspěšné 
reprezentanty v celostátním kole v Praze. Letos se do této soutěže zapojili i žáci 1. stupně a 
sklidili nečekaný úspěch. Družstvo ve složení Martin Mareček (3. B), Jakub Žampach (4. A) a 
Jakub Mareček (5. B) se probojovalo přes první dvě kola do krajské soutěže, kde se umístili 
jako třetí a zajistili si postup do celostátního kola v Praze. Budeme jim držet palce, aby i tam 
dobře uspěli!  
 



Náročná soutěž Mladý zahrádkář 
Český zahrádkářský svaz připravil soutěž, jíž se zúčastnilo 74 žáků základní škol našeho 
okresu a Gymnázia L. Jaroše Holešov. Z našich žáků byla nejúspěšnější Alžběta Jurčíková (8. 
A), která obsadila 3. místo ve starší kategorii.  
V mladší kategorii  nás reprezentovali: Alena Merhautová (6. C) 9. místo, Thomas Macura (5. 
A) 10. místo, Šimon Vybíral (5. A) 17. místo, Nikol Guĺová  (6. C) 18. místo, Kateřina 
Nedbalová (4. B) 21. místo, Monika Ponížilová, Vladimír Dočekal, Kristýna Boledovičová, 
Natálie Olšáková, Zuzana Bzonková a Jan Rušikvas (všichni 5. A). Všichni soutěžící si 
odnesli diplomy za účast a drobné dárky. 
 
Víte, že má Země svátek? 
Ve středu 22. 4. se slaví Den Země. Celý rok naši planetu 
znečišťujeme různými škodlivými látkami, plyny a podobně. 
Tak by bylo pěkné, nějak se jí odvděčit. Zemi si musíme vážit, 
protože je jediná planeta, na které je život. Proto se třída 6. C 
rozhodla zapojit do zvelebování okolí školy. Složili jsme se a 
společně se třídou 6. A koupili 5 sazenic levandule. Po 
vyučování jsme s paní učitelkou Procházkovou a Nevařilovou 
zasadili keříky okolo stromečku magnólie, který tam předtím 
zasadila třída 7. C. Museli jsme je hodně zalít vodou a alespoň 
jednou týdně je budeme zalévat, aby nám pěkně rostly. 
Doufáme, že vydrží alespoň celé 4 roky po náš pobyt na 1. Základní škole.  

na text přispěly Nikol Guľová a Alena Merhautová ze 6. C 
 
Jak pokračuje spolupráce se SŠ zdravotnickou v Kroměříži 

O tom, že podat správně první pomoc je velmi důležité, 
se přesvědčili žáci 9. ročníku. Pod vedením pana učitele 
Halabaly se zapojili do projektu Minipodnik první 
pomoci podporovaného Evropskou unií a realizovaného 
Střední zdravotnickou školou v Kroměříži. 
Pod dohledem svých učitelů a mentora se věnovali první 
pomoci a jejímu praktickému nácviku. Vytvořili celkem 
čtyři pracovní skupiny změřené na ošetření krvácení (z 
nosu, z bodné rány a tepenné na paži) a na otevřené i 
uzavřené zlomeniny (klíční kost a oblast bérce). Při 
ošetřování použili připravené pomůcky, ale zkoušeli i 

improvizaci bez pomůcek. Neopomněli také dodržovat bezpečnostní zásady. Čtyři 
nejšikovnější: Nikol Chyťová, Nikol Háblová, Petr Nguyen a Kamil Havelka potom ještě 
předvedli své znalosti před žáky I. stupně a zahráli si na učitele. Pod vedením starších 
spolužáků se mladým záchranářům dařilo. Ze zájmu žáků o tuto oblast je patrné, že jim téma 
první pomoci není úplně neznámé. Je součástí školního vzdělávacího programu v některých 
předmětech. Opět se potvrdilo, že praktická výuka žáky baví, hodně si zapamatují a mohou 
být platní svojí pomocí v případě reálných situací. 
 
Uklízeli jsme Česko 
Žáci 9. D vlastní prací naplnili heslo „Ukliďme Česko“ a při 
příležitosti Dne Země nastoupili do Amerického parku, kde 
pohrabali a odvezli na skládku velké množství loňského listí. 
Přispěli tak k dalšímu vylepšení tohoto holešovského místa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přírodovědné soutěže 
V okrskovém kole biologické olympiády (27. 4.) se náš žák 
Tomáš Vrbovský (9. C) umístil na 3. místě a postupuje do 
krajského kola.  
Okrskového kola soutěže v aranžování květin jsme se velmi 
dobře zhostili: Veronika Rožnovská (6. A) byla první a postupuje 
do krajského kola. Druhá byla Natálie Kováčová (7. B). 
Blahopřejeme!  
 
 
 

 
Družina v dubnu 
V měsíci dubnu se konečně ukázalo sluníčko, tak jsme 
mohli začít většinu času trávit venku na čerstvém 
vzduchu. Pokud byl tedy čas, protože proběhla spousta 
akcí. Tou nejdůležitější byla Talentmánie, kde se nám 
představili nejlepší talenti pečlivě vybraní z jednotlivých 
oddělení. Naše děti ve volném čase rozhodně nezahálí, a 
že se bylo na co dívat, se můžete přesvědčit ve 
fotogalerii. Ostatní činnost si plánují jednotlivá oddělení 
sama a v dubnu to bylo například: návštěva bowlingu, 
pečení/smažení, exkurze do místních firem, lezení na 
horolezecké stěně a samozřejmě spousta vycházek s hrami či vyrábění ve třídách. K tomu 
ještě probíhá pravidelná činnost zájmových kroužků.  
 
Ostrava  

Dne 30. dubna 2015 jely matematické třídy 1. ZŠ Holešov (7. C a 8. C) 
na výlet do Ostravy, do centra „Svět techniky.“  Když autobus žáky 
vysadil na místě, rozdělili se do dvou skupin a zamířili na výukový 
program. Jedna skupina měla přednášku o robotech s názvem Úžasní 
roboti, druhá skupina se vzdělávala na téma lidského mozku: Mozek – 
superpočítač v akci. V obou výukových programech si žáci mohli na 
vlastní kůži vyzkoušet různé zábavné pokusy, hry, kvízy.  
Když přednášky skončily, všichni se přesunuli na představení v Divadle 
vědy, kde zábavnou formou herci ukázali různé vědecké pokusy. Po 
tomto společném programu byl až do ukončení celé akce stanoven 

rozchod, při kterém si žáci mohli projít 
všechny expozice vystavené v budově Světa 
techniky, tedy expozice Svět vědy a objevů, 
Svět civilizace a Svět přírody, a dozvědět se 
hravou formou něco víc o daných tématech. 
Nebo se mohli jít podívat na doprovodný 
program do kinosálu.  
Žáky doprovázeli paní učitelky J. Dvořáková 
a D. Stojanová a pan učitel P. Oral.  Výlet se 
moc vydařil a už se těšíme na další návštěvy 
tohoto centra.  

Tina Sabová, 7. C 
 
A co dál? 
Okresní kolo matematické olympiády 6. – 8. ročníků, exkurze 6. ročníku do ZOO Lešná, 
orientační běh, beseda s policií pro 8. ročníky.  
 
 
 
 
 



Anketa - Jak letošní deváťáci prožívali přijímací zkoušky? 
Přijímací zkoušky na střední školy roku 2015 se od těch minulých lišily. Školy ve Zlínském 
kraji testovaly uchazeče o studium pomocí jednotných státních testů, čehož se většina z nich 
obávala. Nakonec se ale na své vytoužené školy dostali a jak to naši žáci prožívali, se můžete 
dozvědět z jejich bezprostředních dojmů. 
 
Na letošní přijímací zkoušky jsem se nejdřív necítila vůbec nervózně. Když jsem přišla na 
školu, začala na mě ale padat nervozita. Jakmile začala hodina, dostali jsme testy 
z matematiky. Byla jsem vystresovaná, že mi z hlavy vypadlo téměř všechno. Matematika 
byla neobyčejně těžká, a to nemluvím o geometrii. Úplný propadák! Když jsem si všimla, že 
pár holek od sebe opisuje, bylo mi o něco líp, necítila jsem se tak hloupě. Matematiku, to 
nejhorší, jsem měla za mnou. Po přestávce byl test z českého jazyka a ten byl mnohem lehčí. 

Radka Vyskočilová, 9. A 
 
Myslela jsem, že matika bude těžší, ale opak byl pravdou. Čeština byla podle mě mnohem 
těžší, nemám ráda dlouhé texty. Kupodivu jsem jak z matiky, tak z češtiny měla 40 bodů, což 
mě úplně překvapilo. Testy z Cermatu mi přišly mnohem lehčí než scia, u kterých se musela 
odpověď vybírat. 

Kristýna Mrňková, 9. D 
 
Už ráno jsem se cítil nervózně a začalo mi docházet, že se dnes uvidí, co jsem se všechno 
naučil. Přijel jsem ke škole, nervozita začala narůstat, ale snažil jsem se být v klidu. Když 
jsem našel svoji učebnu, uviděl jsem spolužáka a sedl si vedle něj. Ostatní na mě působili 
klidně, tak jsem si řekl, že musím být taky klidný. Napsal jsem oba testy a nervozita ze mě 
konečně spadla. Přijali mě. 

Radim Kašpárek, 9. A 
 
Byl den před zkouškami. Všichni strachy bez sebe se snažili dostat něco do hlavy. Já jsem 
byla pravý opak. Ráno, když do zkoušek zbývala hodina, začínala jsem být však nesvá. Ale ne 
z testů, spíše z okolí, které jsem neznala, a z lidí, které jsem viděla poprvé v životě. 
Rozdali matiku… Docela se dala. Některé příklady byly těžké a některé byste našli v učebnici 
pro 5. třídu. A stejné to bylo i u češtiny. Dopsáno! Ten nepopsatelný, nádherný pocit… Přišly 
výsledky – byla jsem přijata na obě školy. Víc bodů jsem měla z matiky. Takže moje cesta 
plná zkoušek pokračuje. 

Kristýna Devátá, 9. A 
 
První jsme psali test z matiky. Nejhorší hned na začátek. Nebyl jsem úplně nervózní, ale 
v klidu taky ne. Kromě asi tří cvičení jsem vyplnil všechno, ale bodů jsem nakonec moc 
nezískal. Z češtiny to bylo lepší. Kromě úkolu s dinosaury se mi test zdál lehký a konečný 
bodový zisk mě v tom utvrdil. 

Marian Odstrčil, 9. D 
 
Květen 
 
Také někdy chodíte celý den v pyžamu? 

My jsme se takto během pátečního dopoledne 
připravovali na následující víkend (někteří měli i 
slušivé župánky) …. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pomáháme! 
Žáci a učitelé naší školy se zapojují do veřejných sbírek 
a podporují například dětský fond při OSN UNICEF. V 
minulém týdnu jsme odeslali 2 000,- Kč na podporu 
zemětřesením zničeného Nepálu. 
Ve středu a čtvrtek jsme se zapojili 
do Květinového dne, který 
organizuje Liga proti rakovině. 
Někteří pomáhali ve spolupráci se 
SVČ TyMy prodávat kytičky v 

ulicích, další je nabízeli přímo ve 
škole. Zisk z prodeje 101 kytiček 
po 20 korunách zasíláme na 
podporu boje proti rakovině. Při své pomoci 
nezapomínáme ani na němé tváře. Pejskům ve zlínském 
útulku jsme přispěli nejen finančně, ale darovali jsme 
jim i deky a dobroty. 
   
 
 

 
Exkurze k hasičům 
V pondělí 18. května se děti 5. a 6. oddělení vydaly 
prohlédnout místní hasičskou zbrojnici. Hned po 
příchodu se dětí ujali dva pracovníci (p. Tobolík a p. 
Šidlík). Jelikož bylo dětí hodně, rozdělily se do dvou 
skupin.  
První skupina se seznámila s vybavením hasičského 
auta a dozvěděla se něco o využití jednotlivých 
přístrojů. Děti také mohly vidět, jak jsou přístroje 
používány při zásahu hasičů. 
Trochu jiný program měla druhá skupinka dětí. Vydaly 
se zhlédnout hasičské mundúry, které se používají například při chemickém poplachu, zásahu 
tonoucího nebo v případě odchytu roje včel. Děti si také všechny uniformy mohly vyzkoušet, 
což se jim velmi líbilo. Všichni jsme odcházeli nadšení a s hlavou plnou nových informací. 
 
Zájezd do Rakouska 

Ve čtvrtek ráno byla většina z nás dost naštvaná, když 
musela vstávat minimálně o hodinu dřív než normálně. 
Tak přiznejme si to, komu by se chtělo. Od školy jsme 
vyjížděli v 6:00, tedy v dobu, kdy většinou teprve lezeme 
z postele. 
První zastávka byla v Mikulově na benzínce, kde jsme se 
vybavili sladkostmi, časopisy a ostatními potřebami. 
Během chvíle jsme měli vše a mohlo se pokračovat 
v cestě. Ke konci se nám cesta zdála nekonečná. 
Konečně jsme zastavili v našem prvním cíli. Procházeli 

jsme město Krems, které je známo především Kremžskou hořčicí a bílou barvou. Poté, co 
jsme prošli městské památky, jsme měli rozchod. Každý z nás zabloudil do svého oblíbeného 
obchodu (některé obchody jsou všude stejné). Až na pár opozdilců jsme se všichni včas sešli 
na dohodnutém místě a mohli jsme vyrazit na další část naší exkurze. Příští zastávkou byl 
klášter Gӧttweig, ze kterého byl překrásný výhled. Všechny nás zaujalo to, jak nádherně byl 
tamní kostel vyzdoben zlatem a také to, že ještě dnes tam žijí mniši. Prohlídku jsme zvládli 
poměrně rychle a tak jsme mohli vyrazit do třetího cíle naší exkurze a to do městečka 
Dürnstein. Městečko je známé především specialitami z meruněk. Všichni jsme se těšili na 
prohlídku zříceniny, dokud jsme nezjistili, co nás čeká. Osmnáct minut stoupání do strmého 
kopce. Už po pár metrech jsme se zastavovali a zkoušeli nabrat druhý dech. „Zlatá 
patnáctistovka“, říkali si někteří z nás. A ostatním nezbylo, než s tím souhlasit. Když jsme se 



dostali nahoru, naskytl se nám nádherný výhled na městečko a řeku Dunaj. Ten výhled stál za 
ten namáhavý výšlap. Cesta dolů byla stejně náročná jako ta nahoru. Kameny a zem byla 
mokrá a klouzalo to, kde mohlo. Na konci téhle túry jsme byli všichni úplně mokří a zároveň 
šťastní, že je to za námi. Během krátkého rozchodu jsme nakoupili meruňkové speciality a 
usadili se u tamějšího rychlého občerstvení, kde jsme se hned seznámili s roztomilým psem 
zlatého retrívra. Když jsme měli nastoupit do autobusu a přejet na poslední část naší exkurze, 
ani se nám nechtělo. Naší poslední zastávkou byl Melk – největší klášter v Evropě. Vevnitř 
byl ještě krásnější a ještě víc vyzdobený než Gӧttweig. Nakonec jsme vešli do místnosti, kde 
na stojanu hořela spousta svíček. Někteří z nás, jakožto 
věřící, jsme si zapálili svíčku. Po prohlídce klášteru jsme 
mohli sejít po dlouhých schodech dolů na náměstí. Po 
chvíli procházení po náměstí začalo pršet a tak jsme se 
všichni schovávali, kde se dalo. Nakonec nám nezbylo 
nic jiného, než se po dlouhých schodech vydat zpátky 
k autobusu. Usazení a spokojení, že jsme konečně 
v autobuse, jsme se vydali na cestu domů. Na tenhle 
výlet jen tak nezapomeneme a doufáme, že i další si 
takhle užijeme.  

Vanessa Marie Wojnarová 8. C  
  
Květnová soutěž v anglickém jazyce na I. stupni 

Poslední květnový pátek se na naší škole uskutečnila další soutěž 
v angličtině. Byla určena pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Někteří 
měli připravené projekty a jiní zase bojovali o postup do soutěže 
v Rymicích. Všichni měli své práce pečlivě nachystané, z toho 
důvodu bylo rozhodování o vítězi velmi těžké. V Rymicích naši 
školu budou reprezentovat Viktorie Janálová (4. A) a Filip 
Jakubčík (5. B). Všem dětem děkujeme za účast a pečlivou 
přípravu na soutěž. Filipovi a Viktorii přejeme hodně úspěchů 
v Rymicích. 
Výsledky soutěže s tématem „My day.“ 

4. třída:  1. Viktorie Janálová, 2. Julie Krušoftová a Dominik Konečný, 3. Matěj Půček, 4. 
Nela Sehnalová 
5. třída: 1. Filip Jakubčík, 2. Natálie Olšáková a Jan 
Rušikvas 
 Výsledky projektové soutěže: 
4. třída: 1. Veronika Spáčilová, 2. Kateřina Nedbalová a 
Daniela Bláhová, 3. Ondřej Balner a Pavel Oral 
5. třída: 1. Šimon Vybíral, 2. Václav Kužela, 3. 
Kristýna Boledovičová a Thomas Macura, 4. Jan 
Sehnal, 5. Vladimír Dočekal 
 
Exkurze 8. ročníků 
Připravili jsme pro žáky 8. ročníků exkurze do několika firem. Doufáme, že tyto exkurze 
pomohou žákům vytvořit si představu o různých oborech lidské činnosti, setkat se s 
představiteli různých profesí, poznat možnosti zaměstnání v oblasti, v níž žijeme, na vlastní 
oči se přesvědčit o kladných a záporných stránkách určitého pracoviště a profese, ocenit práci 
v profesích, které nám nejsou blízké a tím vším jim pomoci při výběru střední školy. 
V letošním školním roce pořádáme exkurze do firem WALMAG Kroměříž,  TOS Hulín a 
Barum Otrokovice. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den otevřených dveří 
Tak jako každý rok, budeme i v letošním školním roce 
přijímat žáky do běžných tříd, tříd s rozšířenou výukou 
matematiky a do tříd s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy. Základní myšlenkou práce ve třídách 
s rozšířenou výukou je umožnit žákům rozvoj jejich 
vloh a schopností. Více informací o škole a výuce 
můžete získat při dnu otevřených dveří, kdy si můžete 
nejen prohlédnout školu, ale i navštívit výuku. 
 
Soutěž Pangea – celostátní kolo 
Matematická soutěž Pangea se nechala inspirovat historickým vývojem naší planety a 
stanovila na jeho základě svůj cíl - znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a 
propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze 
zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a 
porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa. Sídlo společnosti je v 
sousedním Německu, kde vznikla již v roce 2007. Do roku 2015 došlo ke “sjednocení” více 
než 490 000 účastníků. 
Do tohoto sjednocení se zapojili také žáci naší školy a ve školním kole se do této soutěže 
zapojilo 78 žáků 6. C, 7. C a 8. C. Z těchto pak dva naši žáci postoupili do finálového kola, 
které se konalo v aule Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 4. 5. 2015. V těžké 
konkurenci  studentů Menza gymnázia a gymnázií se naši žáci neztratili a  Petr Omasta ze 6. 
C obsadil 16. místo a David Sklenář ze 7. C dokonce 8. místo. 
 
Nultá školička + Jdeme do školy  
Chcete poznat svoji paní učitelku? Chcete se seznámit s budoucími spolužáky?  
Pro budoucí prvňáčky jsme připravili nultou školičku 
a rubriku „Jdeme do školy“ na našich webových 
stránkách. V nulté školičce si budou předškoláci 
zvykat na prostředí školy a na svoji budoucí paní 
učitelku. V rubrice „Jdeme do školy“ jsme připravili 
průvodce předškolní přípravou. Každý týden si 
můžete s Vaším předškolákem vyplnit speciálně 
připravené pracovní listy. Ty budou zaměřeny vždy 
na určitou oblast, kterou je třeba před nástupem do 
školy rozvíjet.  
 
Divado Zlín – 9. roč.  
Agent František ve službách Sherlocka Holmese,  
Na začátku stála útlá novela Huga Vavrečky. Knížečka z pera diplomata, významného 
zlínského baťovce, prvorepublikového ministra a dědečka Václava Havla. Pak vznikl slavný 
film s Vlastou Burianem. A nyní: poprvé na divadelních prknech. Jednoho dne za Františkem 
Lelíčkem přijde Sherlock Holmes. S nabídkou, o které se mu ani nesnilo. A malý český 
(moravský) občan se ze dne na den ocitne v kolotoči politiky a diplomacie. Ale… riskuje… 
vlastní život. Stojí to vůbec za to? Jak se v tom politickém stroji bude pohybovat? Jaké jsou 
jeho úkoly? Známá látka se stává příležitostí pohrát si s původním příběhem současně, 
aktuálně, tak trochu ve stylu moderního Sherlocka Holmese. 
 
Výletníček Brno 

První květnový den jsme vyrazili na další výlet. Tentokrát jsme se vydali 
do Brna. Sice nás čekala dlouhá cesta vlakem, ale nevadilo nám to. 
Někteří mohli z vlaku zahlédnout i dinosaury. Po výstupu z vlaku i přes 
jemný deštík jsme směřovali do centra. Viděli jsme Zelný trh, radnici s 
drakem a další památky, kterých je v Brně spousta. Pomalu jsme 
pokračovali až na Špilberk, kde nás čekala zajímavá prohlídka tamních 
kasemat. Dozvěděli jsme spoustu nových informací o životě vězňů a 
také, jak to tam dříve vypadalo. Po prohlídce následoval nejzajímavější 
bod našeho výlet – vědecké centrum Vida. Tam jsme strávili zhruba dvě 



hodiny a mnohým se ani po této době nechtělo odcházet. 
Cestou na nádraží jsme se zašli podívat i na dominantu 
města – Petrov. Pak už jsme se vydali směrem na vlak, 
který nás zavezl až do Holešova. Výlet se i přes nepřízeň 
počasí vydařil a všichni si ho užili. 
 
 
 
 
 
Beseda pro žáky 9. roč. „Holky z Venuše, kluci z Marsu“ 
Beseda o tom, co bychom měli vědět o vztazích, o sobě, o životě. Obsahem besedy byly 
fyzické, psychické, sociální aspekty dospívání, reprodukční zdraví, preventivní prohlídky, 
zdravý styl života,  schopnost plánovat budoucnost, vzájemné vztahy, vhodné sexuální 
chování, pohlavně přenosné choroby a jejich prevence a vhodné formy antikoncepce.  
 
Koncert FBM Zví řátka v ZOO 1 – 3 roč. 
V malém domečku na konci Zlína chovají sourozenci Adam a Adélka společně s rodiči 
všemožná domácí zvířátka. Když se o jednom víkendu celá rodina vypraví na výlet do 
Hostýnských vrchů, zvířátka se zabaví docela dobře sama. Nakonec se ale rozhodnou 
navštívit své cizokrajné přátele v zoologické zahradě na Lešné. Vyprávění pro nejmenší 
školáky s hudbou, kteří se hravou formou seznámili se zvukem symfonického orchestru.  
   
Den policie 

Akce, kterou uspořádala Policejní škola v Holešově a 
městská policie, probíhala na nádvoří a v zahradě 
zámku.  
Žáci shlédli dynamické ukázky záchranných 
integrovaných složek (hasičů a zdravotnické služby), 
kteří předvedli vyproštění osob z havarovaného 
automobilu, akční ukázku zadržení nebezpečného 
pachatele příslušníky vojenské policie, ukázka 
výcviku služebních psů. Tradičně nadšený aplaus 
sklidilo vystoupení oddílu služební hipologie ze Zlína. 

Diváci si mohli projít i stanoviště, kde si mohli vyzkoušet střelbu z laserové pistole, seznámit 
se s různými druhy cestovních dokladů a „ověřit“ si jejich pravost, podívat se na ukázku první 
pomoci či provést na místě dechovou zkoušku na alkohol. K  prohlídce byl přistaven i 
služební motocykl Yamaha 1300 a služební vozidlo policie VW Passat. Nepřehlédnutelné 
bylo stanoviště Speciální pořádkové jednotky z Ostravy, která přivezla ukázat technické 
prostředky, výstroj a výzbroj. Technicky založení účastnici obdivovali robota s teleskopickou 
rukou, kterého mimo jiné přivezli pyrotechnici z Olomouce.  
 
A co dál? 
Divadlo Zlín pro první až třetí ročník, okresní kolo soutěže McDonald´s Cup, Pohár rozhlasu 
mladší a starší žáci, dopravní hřiště -4 ročník, beseda o Holokaustu pro žáky 9. ročníků. 
 
Maminka 
Sedím takhle u stolu, zakládám fotky do alba a vidím moji maminku, jak se na mě dívá svýma 
tmavýma hnědýma očima a směje se od ucha k uchu. Je středně vysoké postavy, vlasy 
ostříhané na mikádo jsou černé, ale ne tak, jako když byla malá, sem tam šedivý vlas zakrývá 
barvou. Nejraději nosí džíny, tričko a své oblečení často doladí šátkem a opaskem. 
 Znám ji už přesně 12 let 8 měsíců a 4 dny a za tu dobu jsem ji hodně poznal. Je to osůbka 
velmi milá a ochotná pomáhat. I když ne vždy se jí její pomoc druhým vyplácí. Jako každý 
člověk ani moje máma není bez chyb, ale vždycky si svou chybu umí přiznat. I přes spoustu 
problémů, které ji v jejím životě potkaly, si dokáže každou veselou chvilku pořádně užít a 
pořád vymýšlí nějaké akce s naší partičkou. Velikou zálibou maminky je čtení knížek. Když 
má volno, hned má nějakou v ruce. Ráda chodí do divadla, do kina, na koncerty, její 
oblíbenou skupinou je Kryštof,   



a když si potřebuje pořádně odpočinout, vyrazí na pěší túru do přírody. Umí výborně vařit a 
peče vynikající moučníky. 
 Svoji maminku mám moc rád a nikdy bych ji za nikoho jiného na světě nevyměnil. I přesto, 
že je na mě občas přísná, je pro mě tou nej, nej, nej mámou. 

Marek Sedlář, 7. C 
 
Červen 
 
Cyklokurz žáků na Rusavě, 8. ročník 
1. června 2015 vyrazily třídy 8. A, 8. B, 8. C a 9. B na cyklistický kurz na Rusavu. Pět dnů 
soustředění pro nás bylo velmi náročných, protože jsme jeli velký celodenní výlet, turistickou 
túru na Hostýn a ještě další den jsme měli večerní program s diskotékou. A abychom si kurz 
pořádně užili, vzali nás učitelé i na koupaliště. Poslední den jsme se vraceli zpátky a myslím, 
že jsme si kurz všichni chválili. 

Pavlína Rozkydalová, Nela Miháliková, 8. B 
 
Exkurze 4. ročníku do HI – TECHNOLOGIE CENTRUM v Uherském Brod ě 
 

 
Exkurze žáků 9. ročníku do Osvětimi 

4. června 2015 se část 9. ročníku vydala na exkurzi 
do polské Osvětimi, do bývalých koncentračních 
táborů, aby se žáci stali svědky nacistického 
zvěrstva napáchaného za 2. světové války. Náš 
průvodce, který byl Polák, ale byl schopen mluvit 
naprosto plynule česky, byl velice vážný (což není 
divu, když si uvědomíte, na jakém místě jsme byli) 
a trpělivý při vysvětlování všech zločinů, které byly 
nacisty páchány. Dozvěděli jsme se, že 
v koncentračních táborech v Osvětimi bylo 

zavražděno MINIMÁLN Ě (!!!) 1,3 milionů lidí, z toho drtivá většina Židé. Z vlasů obětí 
těchto nepochopitelných zločinů byly vyráběny koberce, oblečení a další potřeby. Nacisté, 
kteří zacházeli s obětmi hůře než se zvířaty, jim vzali NAPROSTO VŠECHNO, co se dalo 
využít pro potřeby německé válečné mašinérie. Lidé, kteří přežili po osvobození Rudou 
armádou, se nikdy nevzpamatovali z utrpěných jizev, způsobených především na duši. 
Navštívili jsme československou sekci, abychom se podívali na osudy našich občanů, kteří se 
také dostali do táborů. Stále nemohu pochopit, co Němce, tak vzdělaný a disciplinovaný 
národ, vedlo k tomu, aby se stali strůjci těch nejhorších zvěrstev v dějinách lidstva. 

Petr Nguyen, 9. C 
 
Výchovný koncert FBM Zlín  
Náš 9. ročník spolu s 8. ročníkem jsme v úterý 9. června jeli na koncert do Kongresového 
centra ve Zlíně. Vůbec jsme netušili, na co vlastně jedeme, ale den před tím se koncertu 
zúčastnil 6. a 7. ročník naší školy, od kterých jsme slyšeli jen samou chválu. 
Sedli jsme si do pohodlných fialových křesel, setmělo se. Na pódium přišel zavalitý chlapík 
v tričku a džínách, s dlouhými vlasy, jako by se chystal na metalový koncert. Sedl si za bubny 
a začal bubnovat. Do toho vydával zvuky a zpíval. Čekali jsme, že přijde ještě někdo, ale 
nepřišel. To nám ale nakonec nevadilo. Celý koncert hrál jen tento hudebník připomínající 
hipíka. Seznámil nás s netradiční hudbou, která se dost liší od hudby evropské. 



Do koncertu jsme se aktivně zapojili. Zpívali jsme, vytleskávali rytmy, napodobovali zvuky a 
nakonec jsme si i zatančili. Pódium bylo plné žáků z různých škol, dělaly se vláčky celým 
sálem a všichni si to moc užili. 

Barbora Kautská, Kristýna Devátá, Lukáš Stloukal 9. A 
 
Taneční lekce 9. ročníku 

 Taneční, které máme v 9. ročníku, nás velmi baví. 
Nemysleli jsme si to, ale je to tak. Dívkám se taneční 
líbí, protože jsou to chvíle, kdy si mohou obléci šaty, 
upravit se a cítit se v nich jako princezny. A klukům se 
líbí jejich partnerky. 
Když jsme šli do tanečních poprvé, nikdo z nás tančit 
neuměl. Teď už máme za sebou čtyři taneční lekce, ve 
kterých jsme se naučili základní kroky blues, country, 
polky a mamba. V první lekci jsme se také dozvěděli 
něco málo o společenském chování, které s tancem 

souvisí. Ve čtvrté lekci jsme se při výuce mamba nasmáli, protože se nám pletly nohy i ruce. 
Po každé lekci jsme všichni unavení. Vždy ale s úsměvem vzpomínáme na tanečního mistra 
pana Mědílka a na jeho hlášku „ťap, ťap, váha“. Pan Mědílek nám vše pěkně vysvětluje a je 
jasné, že ví, o čem mluví. 
Poslední taneční bude tzv. prodloužená, na kterou pozveme rodiče, s nimiž si i zatančíme. 
Taneční se zkrátka povedly a dlouho na ně budeme vzpomínat.  

Ivana Daňková, Radka Vyskočilová, Sarah Bělíčková 9. A 
 
Hrajeme si s angličtinou – soutěž v Rymicích, 1. stupeň  
Na konci května se na naší škole uskutečnila postupová 
soutěž "Bavíme se s angličtinou." Ti nejlepší ze čtvrté a 
páté třídy nás budou v červnu reprezentovat v Rymicích. 
V letošním, již šestém ročníku poměří účastníci ze 
širokého okolí své dovednosti v konverzaci v anglickém 
jazyce. Mimo jiné mají za úkol povykládat o své rodině 
nebo navázat dialog s novým kamarádem. Doufáme, že 
se naši žáci umístí stejně dobře jako v předcházejících 
letech. Filipovi i Viktorii, kteří budou naši školu 
zastupovat, přejeme hodně štěstí a úspěchů v Rymicích. 
 
Školní exkurze 9. ročníku 
V hodině zeměpisu dostali žáci 9. ročníků úkol: „Naplánujte si školní exkurzi s programem, 
cenovou kalkulací, trasou a způsobem dopravy. Exkurze musí být na jeden den. Pokud se vám 
to povede, exkurze se uskuteční“. 
Po několika neúspěšných pokusech se nakonec povedlo naplánovat výlet 9. C do Brna do 
Vida centra a 9. B si naplánovala výlet do ZOO Lešná. 9. C jede 18. 6. 2015 a 9. B jede 17. 6. 
2015. 
Loni se stejný úkol povedl žákům 9. D a strávili den v rožnovském skanzenu. 
 
Brána jazyků otevřená 

  HURÁÁÁÁÁ! Stali jsme se úspěšnými žadateli o dotaci na projekt, v němž budeme v 
příštím školním roce  pracovat se žáky ve čtenářských dílnách v českém jazyce. Kromě toho 
45 žáků odcestuje zdarma na týdenní jazykový pobyt do Velké Británie. Naši pedagogové se 
zase budou vzdělávat v angličtině nebo němčině ve čtrnáctidenním kurzu v zahraničí během 
prázdnin. Výběr žáků pro zahraniční pobyt bude probíhat podle předem zvolených kritérií, 
která budou žákům sdělena na začátku roku 2015-16. 
 
A co dál? 
Celostátní kolo soutěže Eurorebus v Praze, škola v přírodě pro 3. ročník, Děti v pohybu – 
celoměstská akce v hale, okrskové kolo matematické olympiády 4. očníků, Peer program pro 
8. ročník, orientační běh, pochodové cvičení spojené s evakuací školy, exkurze žáků 6. C a 7. 
C do Olomouce – Veletrh vědy a techniky, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. 



 
Oceněná práce – literární soutěž 
META – společnost pro příležitosti mladých migrantů ve spolupráci s nakladatelstvím 
BAOBAB pořádala letos již 3. ročník tvůrčí soutěže „ČEŠTINA JE MŮJ JAZYK“. Tématem 
prací, které do soutěže zasílají žáci z celé republiky, je začleňování cizinců do české 
společnosti.  
Letos jsme do soutěže zaslali povídky dvou našich žákyň – Barbory Lipnerové ze 7. A a Tiny 
Sabové ze 7. C. Bářina povídka s názvem Na granicy porotu zaujala a Bára byla vybrána 
mezi 10 nejúspěšnějších mladých spisovatelů, kteří budou za své dílo odměněni i věcnou 
cenou. Báře moc gratulujeme a přejeme jí další tvůrčí úspěchy! 
 
Na granicy 
Jmenuji se Ada Radosłava Sokolowski. Nesnáším své prostřední jméno, takže mi tak 
neříkejte. Jak jste si mohli všimnout, nejsem zrovna Češka, i když tyhle mé zápisky jsou v 
češtině. Dostanu se ke všemu. Takže, pocházím z Katowic. Krásné město, ale jednoho dne 
jsme se museli přestěhovat k našim sousedům v České republice. Přesněji do hraničního 
města Czeski Cieszyn, neboli v češtině Český Těšín. I když kolem 20% populace tohoto 
města tvoří Poláci, měla jsem tu problém. Kvůli škole a mé celkové budoucnosti jsem se 
musela naučit česky. Jak vidíte, češtinu už vcelku ovládám. Sice můj silný polský přízvuk 
neschovám, ale většina lidí se přes něj přenese. Ale všechno pěkně od začátku.  
Z naší malé rodinky jsem měla největší problém s češtinou já. Párkrát se mi v obchodě stalo, 
že prodavačka nerozuměla, co po ní chci. Bylo to, jako by se potkali slepý a němý. Zkuste se 
domluvit s někým, kdo nerozumí, co říkáte, a vy nerozumíte, co říká on. Naštěstí se vždy 
našla nějaká dobrá duše, která mi pomohla s českou prodavačkou.  
Méně problémů jsem měla překvapivě v městské hromadné dopravě. Ještěže mají všechny 
ulice i polský název.  
Jestli jsem si ale myslela, že obchody nebo cestování dopravou mi budou dělat největší 
problémy, tak to bych vám měla říct o škole. Po nějaké době jsem zjistila, že ne všichni mí 
čeští spolužáci mluví stejně. Například ta malá nevýrazná holka ze středních Čech mluvila 
trochu jinak než ten vysoký Moravák. Chvíli jsem se v tom nemohla vyznat. 
Samozřejmě, že mám i další historky, třeba s písmem. Zvyknout si na češtinu nebylo zase tak 
těžké, ale zvyknout si na psaní česky bylo těžší. Čeština totiž, na rozdíl od polštiny, nepoužívá 
spřežky (cz, sz…). 
Ale poslední kapkou a podnětem k učení češtiny byly knihy. Docela dost čtu a navštěvuji 
knihovny a knihkupectví. Bohužel, většina všech knih, tedy až na speciální výjimky v 
polském jazyce, je psána česky. 
Takže, jak můžete vidět, česky už umím. Vlastně mě to naučili spolužáci a různé situace 
související s jazykovou bariérou. Mohla bych o nich napsat celou knihu, ale koho by to 
bavilo. Když to shrnu, v České republice jsem docela zapadla. Taky pořád žiju v Českém 
Těšíně, protože tam se Polák schová nejlépe. Samozřejmě jsem na Polsko nezapomněla.  
Tak jsem začala nový život, i přes ty četné problémy s češtinou. Přesto si ale myslím, že 
český jazyk je hezký a rozmanitý. I když se někomu může zdát, že se jím domluví pouze na 
českém území, věřte, že to za tu námahu stojí. 

Barbora Lipnerová, 7. A 
 
 
  



 



 
 
 
 


